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FRAMTIDSUTSIKTER FÖR SYDÖSTASIEN 

Hur mycket man än söker, 
är det svårt att hitta något 
tecken till fredsvilja i Peking. 
Tvärtom tyder allt på att 
kommunisterna i Kina inte 
tänker uppge planerna på ett 
sydöstasien, som domineras 
av Kina, och det kan betyda, 
att kriget sprider sig över det 
olyckliga Vietnams gränser. 
Detta är den pessimistiska 
slutsats, som dr. jur. Laszlo 
Hamori kommer fram till i 
denna analys av läget i syd
östasien. 

Vid NATO :s ministermöte i de
cember höll den amerikanske utri
kesministern Rusk och försvars
minister MeNamara anföranden om 
Kinas militära potential och mili
tärpolitiska betydelse. De båda 
amerikanska statsmännen betona
de att Peking-regeringen redan nu 
förfogar över en ytterst manstark 
och välupprustad konventionell ar
me, som representerar en beak
tansvärd krigsstyrka. Inom en fem
tio år blir den kinesiska krigsin
dustrin i stånd att kunna produ
cera atombombbärande interkonti-
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nentala raketer, och därmed ryc
ker Kina upp till en militär världs
makt, strax efter eller kanske bred
vid USA och Sovjetunionen. Ett 
med raketer och atomvapen till
räckligt upprustat Kina kommer 
att betyda ett farligt hot även mot 
västeuropeiska länder och därför 
är det redan nu nödvändigt - en
ligt de amerikanska utrikes- och 
försvarsministrarna - att Förenta 
staternas partner i NATO stödjer 
Washingtons strävanden i Asien, 
även om försvarspakten endast gäl
ler det europeiska territoriet. 

Flera kommentatorer i världs
pressen skrev att bakom den ame
rikanska framställningen låg den 
taktiska synpunkten, att genom be
toningen av den »gula faran» ta 
bort uppmärksamheten från det 
västtyska kravet på bestämmande
rätten över atomvapen inom NATO. 

Även om man kan antaga sanno
likheten av att Rusks och MeNa
maras anföranden inte enbart tjä
nade som information och var.ning 
beträffande Kina, så motsvarar da
ta och kalkyler om Peking-regi
mens snabbt ökande krigspotential 
med all visshet sanningen. Den 
amerikanska underrättelsetjänsten 
är i stånd att skaffa sig pålitliga in-
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formationer, amerikanska experter 
förfogar över tillräckliga kunska
per och tekniska möjligheter för 
att analysera och värdera de sam
lade informationerna och de ame
rikanska utrikes- och försvarsmi
nistrarna är tillräckligt medvetna 
för att inför en högkvalificerad in
ternationell åhörarkrets inte upp
träda med falska eller överdrivna 
påståenden. 

Nej, vi måste vara medvetna om 
att i Asien utvecklar sig i rask takt 
en tredje militär världsmakt. 
Världsfreden kommer inom en re
lativt kort framtid inte att ligga en
dast i sovjetledarnas och den ame
rikanske presidentens händer, utan 
även Kina kommer att spela en av
görande roll. 

Den politiska kampen 

För närvarande är det emeller
tid inte krig eller direkta militära 
aktioner som karakteriserar Pe
king-regimen. Samtidigt som den 
kinesiska agitator-apparaten be
tecknar USA som en papperstiger 
och höga kinesiska dignitärer of
fentligt försöker förneka de ame
rikanska atomvapnens avgörande 
roll i ett stort krig, undviker Mao 
Tse-tung noggrant alla sådana 
handlingar, som skulle kunna leda 
till en militär sammanstötning med 
den amerikanska krigsmakten. När 
den amerikanska sjunde flottan i 
slutet av 50-talet infann sig i For
mosa-sundet, upphörde den kine
siska flottan och artilleriet med be
lägringen av öarna Quemoy och 

Matsu. Även nu under Vietnam
kriget avhåller sig Peking-regimen 
ytterst omtänksamt från direkt mi
litär inblandning och de högljudda 
löftena om att sända frivilliga har 
inte infriats. :.Peking är berett att 
kämpa i Vietnam till den sista viet
namesen» - den cyniska anmärk
ningen av en amerikansk krigskor
respondent innehåller en portion 
av sanning. 

Ännu mindre kan man betrakta 
som aktuell någon kinesisk militär 
aktion mot Sovjetunionen. Motsätt
ningarna, hur skarpa de än är, har 
ännu inte till den grad mognat, att 
den ena Röda llrmen skulle mar
schera mot den andra. Från ett så
dant steg avskräcktes till och med 
Stalin i fallet Jugoslavien. 

Kinesernas kamp mot »imperia
lismen», »kolonialismen», »revisio
nismen» och andra ismer förs för 
närvarande inte först och främst 
på krigsskådeplatserna utan på det 
politiska fältet. Det är en annan 
sak att de politiska metoder som 
aavänds av Peking syftar till att 
skapa uppror, guerillastrider och 
inbördeskrig i vissa länder. För så
dana folkliga »befrielsekrig» leve
rerar Peking ideologi, propaganda
material, i Kina utbildade inhem
ska agenter, pengar och vapen, 
t. o. m. politiskt stöd, men avstår 
från direkt inblandning. 

Ett annat mål, som Kinas poli
tik är inriktat mot, är att skaffa 
sig politiskt och ekonomiskt infly
tande bland de underutvecklade 
länderna. Den paroll, som Mao Tse-
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tung uttalade nyligen, om by-län
dernas gemenskap och naturliga 
förbund mot stadsländerna, belyser 
Peking-regimens strävan att leda 
och förena de asiatiska, afrikanska 
och sydamerikanska länderna i 
kamp mot Västerlandet och Sovjet
riket. 

Last, hut not least anstränger sig 
particentralen i Peking att förinta 
Moskvas makt och inflytande över 
de kommunistiska partierna och 
den sovjetiska dominansen inom de 
olika kommunistiska världsorgani
sationerna. Trots landets prekära 
ekonomiska situation låter det ki
nesiska K. P. kosta på ansenliga 
summor för att framkalla prokine
siska fraktioner inom de asiatiska, 

i europeiska och sydamerikanska 
kommunistiska rörelserna och, om 
det anses önskvärt, att förorsaka 
öppna splittringar. 

Det verkar som om - i alla fall 
för närvarande - Peking-regimens 
planer främst lägger huvudvikten 
på politiska åtgärder och aktioner, 
som sammanfattande kan beteck
nas som den kinesiska variationen 
av det kalla kriget. Den ökade mi
litära potentialen tjänar som en 
försäkring och dessutom som ett 
medel att öka det kinesiska rikets 
prestige. 

Den kinesiska kalla krigföring
en skiljer sig väsentligt från den 
som Sovjetunionen förde under sta
linepoken och några år efteråt vad 
beträffar utsträckning och taktik. 
Kreml riktade sitt kalla krig endast 
mot den västliga världen, medan 
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Mao Tse-tung däremot leder ett 
tvåfrontkrig, mot samtidigt det ka
pitalistiska Västerlandet och det 
kommunistiska Sovjetblocket. Ko
mintern och senare Kominform sat
sade på industriarbetarna och de
ras organisationer, när det gällde 
att försvaga och underminera de 
kapitalistiska samhällenas inre 
kraft. Particentralen i Peking skic
kar agitatorer, agenter och gueril
laledare till byarnas folk i Asien 
och i Sydamerika. 

Ett år av misslyckanden 

Med hänsyn till den vikt den ki
nesiska ledningen lägger vid den 
diplomatiska och politiska kampen 
mot Västvärlden och Sovjetunio
nen, måste det kännas synnerligen 
tråkigt i Peking med den rad av 
nederlag, som träffat Kina just på 
dessa områden. 

Det kanske mest pinsamma och 
uppenbara bakslaget drabbade Pe
king i samband med ajourneringen 
av den :.andra Bandung-konferen
sen:. i Alger. Konferensen som 
skulle hållas för de asiatiska och 
afrikanska staterna på tionde års
dagen av det första liknande mötet 
i Bandung, tänktes av kineserna 
som ett utmärkt propagandafo
rum såväl mot Washington som 
mot Moskva. Alger-konferensen 
skulle uppenbara för hela världen 
Kinas dominerande roll i de två 
världsdelarna och dess djupgåen
de inflytande i många asiatiska och 
afrikanska länder. I den förbere
dande kommissionen utövade den 
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kinesiska delegationen och senare 
den kinesiske utrikesministern per
sonligen stor aktivitet för att redan 
i förväg kunna inboka en propa
gandaseger över Moskva; Sovjet
unionen skulle inte inbjudas till 
konferensen, av det skälet att det 
inte räknades som ett asiatiskt 
land. Dessutom krävde kineserna 
att deltagarna vid Alger-konferen
sen i förväg skulle inta en förplik
tande ställning mot den amerikans
ka imperialismen. 

Så länge den kinesiske minister
presidentens personlige vän Ben 
Bella härskade som diktator över 
Algeriet kunde Peking räkna med 
hans stöd för Kinas krav, och detta 
stöd av konferensens huvudarran
gör och värd skulle ha vägt tungt. 
Men Ben Bella störtades av Bou
medienne och i samråd med flera 
asiatiska och afrikanska regering
ar ajournerades denna konferens 
till en oviss tidpunkt. Peking förlo
rade därmed inte enbart ett lysande 
tillfälle, utan de förberedande för
handlingarna avslöjade också att 
Kinas inflytande och anseende hos 
de asiatiska och afrikanska stater
na är långt ifrån så allmänt och 
starkt som många trodde förut. 

Mindre uppmärksammat men 
kanske inte mindre pinsamt var 
störlandet av Kubas Nr. 2., Ernesto 
»Che»Guevara, som räknades som 
Pekings man i Havanna. Kuba är 
den viktigaste basen och transit
stationen för agenter och vapen
sändningar till Sydamerika, och 
förtroendemannen »Che» Guevaras 

försvinnande försvagar Pekings po
sition i detta hoppingivande områ
de. Avkylningen av vänskapen mel
lan Kina och Kuba kom till uttryck 
i ett meddelande, enligt vilket Pe
king minskade risleveranserna till 
Kuba och avstod från att köpa soc
ker därifrån. 

En missräkning och en känslig 
diplomatisk tabbe belastade den ki
nesiska regeringen i samband med 
sammanstötningen mellan Paki
stan och Indien. Med skickligt ut
nyttjande av missbelåtenheten mot 
USA och Sovjetunionen, som i Pa
kistan uppkom på grund av dessa 
länders vapenleveranser till Indien, 
lyckades den kinesiska diplomatin 
knyta mer än vänskapliga förbin
delser med pakistanska regering
en. När de pakistanska trupperna 
trängde in över gränsen till Kash
mir, sände den kinesiska regering
en en skarp och hotande demarche 
till New Delhi och krävde att de 
indiska trupperna skulle draga sig 
tillbaka från det kinesisk-indiska 
gränsområdet. Demarchens aggres
siva och krigiska ton mot det just 
då angripna Indien väckte starka 
känslor världen runt och avslöja
de att Peking spekulerade i ett all
varligt och långvarigt krig mellan 
Pakistan och Indien, samtidigt som 
en odelad världsopinion önskade 
ett snabbt slut på striderna mellan 
de två brödrafolken. 

Tack vare det tryck som såväl 
Washington som Moskva, och dess
utom FN :s generalförsamling ut
övade på Pakistan, åstadkoms så 



småningom vapenvila och Peking 
lyste ensamt i krigshetsens ytterst 
ofördelaktiga sken. Det hjälpte fö
ga att Peking drog tillbaka demar
chen. Att den pakistanske och den 
indiske regeringschefen efteråt ac
cepterade en inbjudan till förhand
lingar om Kashmir-frågan av Mo
skva, betydde ytterligare ett diplo
matiskt bakslag för Kina, som tro
ligen har förlorat allt sitt inflytan
de på den pakistanska regeringen. 

Slutet på Peking-Djakarta axeln? 

Det skulle bli en lång lista, om 
man skulle registrera alla samman
stötningar inom de olika kommu
nistiska världsorganisationerna, 
från Världsfredsrådet till Fackliga 
världsfederationen, mellan kinesi
ska och sovjetryska delegationer. 
Dessa sammanstötningar slutade 
alla i ryssarnas favör. I många län
der, Afghanistan och Guinea t. ex., 
korsades det kinesiska intrigspelet 
av de inhemska regeringarna eller 
av diplomatiska ingrepp. Den mest 
fatala förlusten måste Peking emel
lertid inregistrera i Indonesien. 

Indonesiens skicklige och dema
gogiske »Stora Broder», dr Sukarno 
gick under många år en d j ärv ba
lansgång mellan landets tre stora 
politiska grupperingar: nationalis
terna, representerade främst av of
ficerskåren, de religiösa och kom
munisterna. Sukarno kallade den
na treenighet med en av honom 
skapad och älskad förkortning 
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»NASACOM» och den skulle beseg
ra »NECOLIMP», d. v. s. neo-kolo
nialismen och imperialismen. 

Under de sista fem åren närma
de sig Sukarno i sin utrikespolitik 
mer och mer Kina, i sådan grad att 
man i Asien bör j ad e tala om en Pe
king-Djakarta axel. Sukarnos utri
kespolitiska orientering gav ett 
uppsving för kommunisterna i In
donesien på bekostnad av de reli
giösa och armen. Den kommunis
tiska infiltrationen hade redan nått 
flygvapnets och krigsmarinens läg
re officerare och i byarna uppträd
de de lokala kommunistiska parti
sekreterarna med större och större 
auktoritet. Att kommunistpartiet i 
Indonesien var starkt lierat med 
particentralen i den kinesiska hu
vudstaden bevisades vid varje in
ternationellt kommunistmöte, där 
indoneserna tillhörde de få, som 
helhjärtat stödde kinesernas alla 
kraftansträgningar. 

Det verkade att endast vara en 
tidsfråga, tills kommunisterna skul
le lyckats överta makten i Indone
sien och underkuva de antikommu
nistiska krafterna, med stöd från 
Kina. Och så igångsattes i septem
ber den kommunistiska kuppen, en 
förhastad och totalt misslyckad så
dan. Armen höll fast vid sina gene
raler och officerare och efter några 
dagar var armeledningen herre över 
situationen och över landet. Ä ven 
det vid blodiga händelser vana In
donesien skakades av denna exem
pellösa serie av massakrer, som 
kostade hundra tusen kommunister 
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livet och det kommunistiska partiet 
som organisation förintades. 

Vad som var orsaken till att 
kommunisterna gav sig in i putsch
försöket, när det var tydligt att ti
den arbetade för dem vet man inte. 
Faktum är att den kinesvänlige 
Sukarno av generalerna detronise
rades till en galjonsfigur och Peking 
förlorade sitt viktigaste biträde. 
Den nu härskande militärjuntan 
med general Nasution i spetsen in
tresserar sig framför allt för att 
sanera landets konkursmässiga 
ekonomi och tänker troligen inte 
fortsätta det äventyrliga guerilla
kriget mot Malaysia. 

Det räcker med att kasta en blick 
pa Asiens karta för att uppfatta 
våd det skulle ha betytt för hela 
Sydöst-Asien, politiskt, moraliskt, 
men först och främst militärt om 
Peking skulle ha lyckats omvand
la Indonesien till en kinesisk sat
ellit. 

Den stora frågan 

Vår kännedom om vad som för
siggår och händer i den kinesiska 
huvudstadens »förbjudna stads
del», där partiledningen och rege
ringen har sitt säte, är mindre än 
minimal. Ingen utomstående kan 
veta hur Mao Tse-tung och hans 
politbyrå reagerade och kommer 
att reagera på denna serie av miss
lyckanden. 

Det kan hända att den kinesiska 
partiledningen, som består av väl
utbildade män i marxismen-leninis-

mens filosofi, tänker i enlighet med 
den dialektiska materialismens tes: 
utvecklingen sker inte i en ständigt 
stigande rak linje, ibland inträder 
ett mindre eller större återfall, vil
ket emellertid endast är av provi
sorisk karaktär. 

Om så verkligen är fallet, kom
mer det inte att ske någon väsent
lig förändring i Kinas nuvarande 
politik och partiledningen kommer 
att fortsätta det kalla kriget på två 
fronter med samma metoder och 
i samma takt som förut, i fast över
tygelse att efter återfallsperioden 
följer en uppsvingets era. 

Det skulle också vara tänkbart 
och logiskt att den kinesiska parti
ledningen skulle inse att frammar
schen gick för långt och att de yt
terst känsliga bakslagen manar till 
moderation och kompromiss på det 
utrikespolitiska fältet, precis som 
misslyckandet med folkkommuner
na resulterade i ett återtåg i det 
ekonomiska systemet. Lenin själv 
talade också om :.ett steg bakåt -
för att kunna göra två steg fram
åh. En sådan återhållsam attityd 
skulle med hänsyn till den centrala 
roll som Peking-regimen spelar, 
kunna medföra fred i Vietnam och 
en avspänning i världspolitiken, åt
minstone för en viss tid. Kinas då
liga ekonomiska situation och det 
lugn, som behövs för det ekono
miska uppbyggandet, kräver säker
ligen också en paus i aggressivite
ten och expansionen. Kreml förde 
också en återhållsam utrikespolitik 
mellan åren 1922-1939 för att 



kunna genomföra återuppbyggan
det och industrialiseringen. 

Tyvärr kan vi hysa föga hopp om 
att Mao Tse-tung och hans polit
byrå tänker ge något uppskov i för
verkligandet av drömmen om Ki
nas dominans över Asien och om 
världsrevolutionen. Även om vi inte 
kan veta vad som pågår bakom den 
förbjudna stadsdelens välbevakade 
murar, bevittnar vi en rad av hän
delser i de asiatiska områdena, 
som klart omtalar Pekings planer 
för den närmaste framtiden, och 
dessa planer är allt annat än fred
liga. Tvärtom, de förråder att den 
kinesiska partiledningen syftar till 
att kompensera den prestigeförlust, 
som förorsakats av det gångna 
årets motgångar, med nya aggres
sioner. 

I Tibet har de kinesiska trup
pernas styrka ökat till tjugo divi
sioner under de sista månaderna, 
och de nyligen anlända enheterna 
stationerades nära den indiska 
gränsen. Ä ven om den kinesiska 
krigsmakten kanske inte övergår 
till öppet angrepp över gränsen, ut
övar den starka truppkoncentratio
nen vid det ytterst känsliga områ
det ett hårt tryck på den indiska 
regeringen, som samtidigt med det 
olösta Kashmir-problemet kämpar 
med en svår ekonomisk kris. De 
kinesiska truppkoncentrationerna 
vid gränsen försvårar ytterligare 
den indiska regeringens redan till
räckligt svåra situation och det är 
troligen vad Peking syftar till. 
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Aggression i Laos 
I Laos återupptog den kommu

nistiska armen, Pathet Laos, sitt 
fälttåg mot regeringstrupperna och 
erövrade ytterligare territorier. 
Khamchan Pradit, den neutralisti
ska Laos-regeringens delegat vid 
FN, förklarade inför generalför
samlingen i december att tillsam
mans med Pathet Laos-trupperna 
deltog reguljära militärförband 
från Nordvietnam i kampen. »l no
vember angrep fyra bataljoner ur 
Nord-Vietnams reguljära arme 
Thankeh, en stad vid Mekongflo
dens strand, omkring 400 miles 
från Hanoi och 100 milesfrån grän
sen mellan Laos och Nordvietnam. 
sexton av de nordvietnamesiska 
soldaterna blev tillfångatagna och 
de bar uniformer, liknande Pathet 
Laos'. Den Internationella kontroll
kommissionen, bestående av indi
ska, kanadensiska och polska offi
cerare har identifierat de tillfånga
tagna soldaterna, som medlemmar 
av den nordvietnamesiska armen.» 

Det är första gången som ett del
tagande av nordvietnamesiska 
trupper kunde bevisas i Laos -
och fyra bataljoner är en tillräck
ligt stor styrka för att man skall 
kunna konstatera Hanoi-regimens 
syfte. Ho Chi-Minh, Nord-Vietnams 
ledare är för mycket bunden till 
Peking för att han skulle våga be
stämma över en så pregnant ak
tion utan kinesiskt tillstånd. Bak
om krigets utbredning till laotiskt 
område står utan tvivel den kine
siska partiledningen. 
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Den laotiske delegaten bad FN 
om hjälp mot de nordvietnamesi
ska inkräktarna men vilken hjälp 
kunde den maktlösa världsorgani
sationen ge? De nordvietnamesiska 
trupperna står fortfarande kvar i 
Laos och när de skall gå till an
grepp mot den neutralistiska re
geringens arme, bestämmer Pe
king. 

Det deklarerades också från kine
siskt håll i början av december 
att Peking-regeringen hyser aggres
siva planer även mot Thailand. 
Den officiella nyhetsbyrån tillkän
nagav att en nationell befrielsefront 
för Thailand grundats i Kina. Kom
munistiska flyktingar från Thai
land har uppehållit sig där under 
de gångna åren utan att de fått 
tillåtelse föra en mera omfattande 
politisk verksamhet. En radiosta
tion sände kommunistisk propa
ganda från Sydkina, men det var 
ungefär allt. Nu förkunnade den 
nyskapade befrielsefronten, att 
Thailand skall befrias från impe
rialisterna och kapitalisterna, och 
om det är nödvändigt, även med 
vapenmakt. 

Den thailändska regeringen un
derskattar inte den kinesiska åtgär
dens betydelse och förstärkte ge
nast polis- och militärstyrkorna i 
landets östliga del, som begränsas 

av Laos och Kambodja. 
För helhetens skull skall näm

nas att det kinesiska inflytandet 
ständigt ökar i Kambodja och lan
dets president, prins Narodorn Shi
hanouk, anförde mot den inte 
ogrundade amerikanska anklagel
sen, att Vietcong använder Karn
bodj a som tillflyktsort och genom
fartsled, att landet har en mäktig 
vän, Kina. Kambod j as förhållande 
till Thailand och Sydvietnarn är yt
terst dåligt och av de tre stormak
terna uppehåller prins Shihanouk 
diplomatiska förbindelser endast 
med Kina. 

Samtidigt som det kinesiska 
trycket på sydöstasien visar en ten
dens att öka, skärper den kinesiska 
ledningen och pressen tonen mot 
Sovjet unionen och klyftan mellan 
de två kommunistiska stormakter
na har aldrig tidigare varit så djup 
som nu. 

Hur noggrant man än söker, är 
det inte möjligt att hitta något spår 
som skulle kunna ge en antydan 
om Pekings fredsvii j a. Tvärtorn! 
Alla tecken tyder på att den kine
siska partiledningen inte tänker 
uppge planen på ett sydöstasien 
under Kinas dominans - och det 
kan betyda att kriget sprider sig 
över det olyckliga Vietnams grän
ser. 


