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Gee, I wish we had one of them
doomsday machines.
Fra Stanley Kubricks film
«Dr. Strangelove» (1964)
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Under den kalde krigen la USA planer for å utslette både Kina og So

Ondskapens vek
fredelig stormakt, som står
opp mot ondskapen i verden.
Men hvis denne avtalen blir
stående, handler det om den
største forandringen av norsk
sikkerhetspolitikk siden
andre verdenskrig.

Den amerikanske planleggin-

sommer hatt en diskusjon om
demokrati og diktatur og de
intellektuelles moralske
ansvar for å ta et oppgjør med
voldsregimer. For noen
handler det om et oppgjør
med Maos Kina og Stalins
Gulag, for andre om den
totalitære staten i øst så vel
som i vest. Men som intellektuelle må vi også erkjenne at
stater tar realpolitiske valg;
stater må også samarbeide
med dem som handler på
moralsk forkastelige måter.
Kort sagt, Norge er ikke
alliert med USA fordi vi liker
amerikanske massemord på
indianere eller USAs flybombing og drap på millioner av
koreanere, vietnamesere eller
irakere.
Forsvarsminister Jens
Christian Hauge var pådriver

gen for angrepskrig har ingen
parallell i dagens verden, og
det er ikke derfor Norge har
søkt en allianse med USA. Vi
må skille mellom realpolitiske overveielser og det å ta
stilling mot voldsregimets
brutalitet. Hvis man vil søke å
finne hvor ondskapen veier
som tyngst, og hvor angrep og
massedrap har vunnet
aksept, må vi ikke bare
studere Stalins Sovjet og
Maos Kina, men også USA.
Jeg vil innlede med en
personlig refleksjon. Da jeg
som student i 1968/1969 spiste
frokost med en venn, var vi
enige i at hvis maoistene kom
til makten i Sverige, ville vi
være de første til å bli hengt i
lyktestolpene. Vi oppfattet
oss selv som «venstreintellektuelle», men Stalins utrensk
ninger og massedrapene i
Kina var fremmed for oss. Jeg
hadde da vært sammen med
en kvinne fra Øst-Tyskland.
Hun ble fengslet, og hennes
erfaringer kom til å prege

for at Norge ble alliert med
USA i 1949. Men han forstod
også at russisk uro for et
vestlig angrep var reell, og at
norsk sikkerhet forutsatte at
mektige allierte ikke ble
tillatt å operere i Nord-Norge
(Finnmark) eller å ha baser og
atomvåpen utplassert på
norsk jord. Hauge visste at
USA ikke var en nær, men en
mektig alliert. Dette var gått i
glemmeboken da Solbergregjeringen i april signerte en
baseavtale som gir USA
suverenitet over fire militærbaser i Norge. Avtalen hviler
på forestillingen om at USA
ikke bare er en mektig alliert,
men å oppfatte som en

meg. Jeg har nå stemt på
sosialdemokratene i 40 år og
har ikke hatt mye til overs for
leninisme, stalinisme eller
maoisme. Jeg har også vært
preget av min kinesiske
familie, med erfaringer fra
sulten under Det store
spranget (1958–1961) da opptil
30 millioner døde, og fra
Kulturrevolusjonen (1966–
1976), da flere hundre tusen
kinesere ble drept i det kaoset
som fulgte maktkampen i
landet.
Mange har siden ment at
etter andre verdenskrig var
Mao Zedongs Kina stedet der
ondskapen veide som tyngst.
Mao var preget av borgerkri-
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gen i 30- og 40-årene og av
krigen mot den japanske
okkupasjonen. For Mao var de
politiske kampanjene i 50- og
60-årene bare en fortsettelse
av disse krigene. Det var
krigens logikk som gjaldt.
Massedrapene fulgte en venn
– fiende-logikk. Mao Zedong
tok aldri av seg sin uniform.

Men det var ikke bare et

internt oppgjør som preget
Mao. Under Koreakrigen
1950–1953 og i konflikten over
Taiwan i 1958 ville amerikanske generaler benytte atomvåpen. I 1950 ville general
MacArthur sette in 34 atombomber for å avskjære Kina
fra Korea, i 1951 enda flere. I
1958 ønsket US Air Force helt
å «eliminere Kinas mulighet å
føre krig» gjennom et større
atomangrep med bomber av
omtrent samme type som
Hiroshima-bomben. (National
Security Archive, «Nuclear
War with China?», 2021).
Chris Pocock beskriver i sin
bok om CIAs spionfly (2010)
hvordan USA gjorde hundretalls overflyginger inn over
Kina fra Taiwan, også for å
finne mål for et mulig atomangrep. Kina hadde den gang
ikke atomvåpen og kunne
ikke svare på et slikt angrep.
William Burr ved National

Sovjet og Kina ville medføre
drap på 285 millioner mennesker (skader fra radioaktivitet og sult ville gi enda mye
høyere tall). Sprengkraften
ville være nesten 8000
megatonn, tilsvarende
500.000 Hiroshima-bomber på
16 kilotonn (se Burr, «The
Creation of SIOP-62», National Security Archive). Alle
store industrianlegg og byer i
Sovjet og Kina ville bli slått
ut. Beslutningen om å
eliminere Kina (et tredje
land) i tilfelle av en sovjetisk
mobilisering, var allerede
tatt. Hva Kina ville foreta seg,
ville ikke ha noen betydning
for beslutningen. Daværende
sjef for SAC, Thomas Power,
gikk enda lenger. Han ba i
1961 president John F.
Kennedy om å få slå til
«preventivt», ifølge nedgraderte dokumenter. Han ville
eliminere Sovjet, og antagelig
Kina, før de kunne utvikles til
en trussel mot USA. Men
Kennedy nektet ham det.

Mao Zedong snakket i

Moskva i 1957 om at Kina
kunne miste 300 millioner
innbyggere i et amerikansk
angrep (se memoarene til
Nikita Khrusjtsjov). Mao sier
det samme i en instruks til
viseforsvarsminister Huang
Kecheng i
1958 (se
Wilson
Center,
«Taiwan
Strait
Crisis»,
1994). Ralph Powell (Foreign
Affairs, 1960) argumenterte
for at Kina søkte å spre
forsvar, produksjon og
befolkning utover landet for å
redde flest mulig ved et
angrep med atomvåpen. Fra
1958 ble en slik desentralisering satt i verk, nemlig Det
store spranget. Mao opprettet
24.000 nærmest selvforsynte
folkekommuner og en halv
million produksjonsbrigader,
som skulle sikre Kina et
«forsvar mot et atomangrep»,
for å sitere Powell. Mot USAs
atomvåpen regnet Kina med
å mobilisere 200 millioner
militssoldater med
«granater og poteter»

«Den moralske beslutningen om å drepe
opp mot 300 millioner kinesere var tatt»
Security Archive har samlet
et stort antall dokumenter
som viser at USA i 50- og
60-årene bare hadde én
foretrukket krigsplan: «a
pre-emptive strike» (et
forkjøpsangrep). Hvis USA
forventet et sovjetisk angrep
mot for eksempel Europa,
skulle USA, ifølge planen,
eliminere både Sovjet og Kina
før Sovjet hadde angrepet.
Det fantes ikke noen fleksibilitet i planen. Fred Kaplan
(«The Wizards of Armageddon», 1983, side 269) og
National Security Archive
viser at US Strategic Air
Command (SAC) kalkulerte
med at et slikt angrep mot

(Mao 1958). Hver kommune
hadde sitt eget forsvar,
jordbruk og industri, inklusive egen stålproduksjon.
Beslutningen har blitt
beskrevet som en politiskideologisk reform, en «overgang til kommunisme», men
for de militære planleggere
(med Mao i spissen) handlet
det om å overleve et angrep
med atomvåpen – et system
som kunne overleve på tross
av at byer og store industrier
ville bli utradert.
Utenriksminister og
marskalk Chen Yi sa at om
USA angriper Kina med
atomvåpen, kommer de til å
rette våpnene mot «store mål
som store våpenindustrier og
konsentrasjoner av tropper».
Jo mer militære styrker,
industri og befolkning er
spredd ut, desto mindre
effekt vil atomvåpnene ha, sa
Chen. For Kinas ledelse var
folkekommunene like mye
en militær som en sivil
organisasjon. I tillegg til
tørke og dårlige avlinger
kom imidlertid denne
omleggingen av produksjonen å lede til en
katastrofe. Flere fagpersoner konkluderer med at
20, kanskje opptil 30
millioner mennesker døde
av sult (Peng Xizhe skrev i
1987 at 23 millioner døde.
Noen angir lavere tall,
mens andre gir høyre
tall. Meget høye tall
kan forklares med at
forfatterne ikke har
tatt hensyn til de
høye dødstallene
som fantes fra før).

Noen ville nok
minne om at
USAs angrep
med atomvåpen aldri ble
noe av. Men
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[I avtalen] ligger en forpliktelse til å følge norsk regelverk, likevel slik at USA ikke
anser denne forpliktelsen som gjeldende der det ikke er forenlig med amerikanske tjenstlige behov.

FAKTA

Det store spranget:

n I denne teksten skriver fredsforsker Ola Tunander at USA under den

kalde krigen la planer om å utslette Kina og Sovjetunionen for å
forhindre et sovjetisk angrep, i form av et forkjøpsangrep med
atomvåpen.
n Tunander skriver at Kina igangsatte Det store spranget som en
forsvarsstrategi for å dempe effektene av et slikt angrep: Ved å
desentralisere befolkning, industri og forsvar skulle landet overleve
selv om storbyene ble utradert.
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ovjetunionen. Hva forteller det oss om vår nærmeste allierte?
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politikk, men også som en
direkte følge av amerikansk
krigsplanlegging.
Etter andre verdenskrig
har USA i tillegg vært ansvarlig for drap på mer enn 10
millioner mennesker i
forskjellige kriger i Øst- og
Sørøst-Asia, Midtøsten og
Latin-Amerika. Pol Pots
regime i Kambodsja, som
kanskje var det
mest brutale



den moralske beslutningen
om å drepe opp mot 300
millioner kinesere som følge
av USAs tolkning av sovjetiske intensjoner var da, med
andre ord, allerede tatt, og de
opp mot 30 millioner som
mistet livet under Det store
spranget, døde ikke bare som
en følge av en feilslått
økonomisk

som vi kjenner fra denne
tiden, hadde neppe oppstått
uten USAs massive bombing
av landet i årene før. Det er
vanskelig å hevde at USAs
voldelighet og ondskap skulle
veie lettere enn Kinas.

Det er ikke mange i dag som

forsvarer Maos Kina, men
som intellektuell og forsker
må man også erkjenne at
USAs Strategic Air Command
har vært ansvarlig for en
beslutning om å begå et langt
større massemord.
Noen vil sikkert hevde at
USAs krigsplaner for å
eliminere Kina var opprettet
av SAC og av dets sjefer,
general Curtis LeMay og
general Thomas Power, og at
ansvaret ikke lå hos presidenten. Men dokumentene fra
National Security Archive
viser at SACs planer var
godkjent av Det hvite hus på
tross av at de hadde sjokkert
den da ansvarlige, George
Kistiakowsky, president
Dwight Eisenhowers sekretær for vitenskap og teknologi. I sin avskjedstale
advarte president Eisenhower mot disse militære
krefter som truer vårt
demokrati. Han ville
sette en stopper
for

dem. President John F.
Kennedy søkte å stå opp mot
dem og søkte til og med et
samarbeid med Sovjetunionen for å forhindre en krig,
men Kennedy ble skutt.
Et dokument fra den tyske
etterretningstjenesten BND
fra 21. september 1962
forteller at Otto Skorzeny i
Madrid (Adolf Hitlers yndlingsoffiser) hadde løpende
kontakt med USAs etterretning (CIA) og med amerikanske flyvåpengeneraler – med
stor sannsynlighet LeMay og
Power (LeMay prøvde i 1968 å
bli visepresident for den
rasistiske presidentkandidaten George Wallace). De
hadde fortalt Skorzeny at
valget av Kennedy som
president «var en katastrofe».
Kennedy støttet «negerstater» og var en «svekling»
overfor Østen (Sovjet).
Kennedy «erkjente ikke
Vestens overlegenhet» (privat
arkiv). I en spansk dokumentarfilm om Skorzeny (som
benytter hans private arkiv
og filmer) kan vi se hvordan
han reddet livet til Mussolini
i 1943, men fra 50- og 60-tallet
arbeidet han for CIA og
Mossad (se også Paul Willan,
2019). Skorzeny var ansvarlig
for politiske drap, også i
samarbeid med drapsmenn
fra det franske OAS (Organisation de l’armée secrète).
CIAs Allen Dulles og flygeneralene LeMay og Power
hadde neppe andre
grunner til å snakke
med Skorzeny.

Den franske presidenten Charles de

Gaulle sa at han
først trodde at
mordet på Kennedy
var en «cowboy
story», men fant
snart ut at de
ansvarlige var de
samme kreftene som
nær hadde lyktes
med å drepe ham
selv. Det er den
makten som har vært
sentral i amerikansk
politikk siden den
gang. «Sikkerhetsstyrkene sto i ledtog
med ekstremistene», sa

de Gaulle (se David Talbots
bok om Allen Dulles, 2015).
USAs globale makt var ikke
bare sentrert rundt presidenten, men også rundt det den
amerikanske statsviteren
Hans Morgenthau («Decline
of Democratic Politics,» 1962)
beskrev som en parallell
«sikkerhetsstat», det vi nå
kaller en «dyp-stat», og som
sammen utgjorde en dobbeltstat (se mitt kapittel ‘Democratic State vs. Deep State’
i Eric Wilsons «Government
of the Shadows», 2009, som er
det første bidrag som beskriver en vestlig «deep state».
Begrepet fikk siden en viss
spredning i USA). Dokumenter fra National Security
Archive viser at denne
makten var villig til å gå til
angrep (pre-emptivt og
preventivt) for å drepe flere
hundre millioner mennesker,
og dette gjelder antagelig
fortsatt. Da jeg holdt foredrag
for US Center Naval Analysis
ved Pentagon i 1989, sa den
ansvarlige admiralen at hvis
russerne «kjente til våre
planer om en atomkrig, ville
de hatt grunn til å være
urolige». Dette var etter at
USA la om sin doktrine til en
«post-Cold War-doktrine» i
september 1989.
Meget få forskere og
intellektuelle benekter i dag
den brutalitet som preget
Maos Kina, eller den statlige
kontrollen og overvåkingen
som fortsatt preger Russland
og Kina. Men mye mer
alvorlig er det at temmelig få i
dag erkjenner at USAs
militære brutalitet og overvåking veier mye tyngre når
den skal måles på ondskapens vekt. Dagens idealisering av USA ligger til grunn
for forestillingen om USA
som en «moralsk høyverdig
nasjon» med de samme
interessene som Norge. Dette
ligger til grunn for den nye
baseavtalen, der Norge gir fra
seg suverenitet, noe som lett
kan åpne for en tragisk
utvikling. At USA vil ofre
Nord-Norge (la det ødelegges)
ved en konflikt, er i dag en del
av amerikansk doktrine.
Ola Tunander
OLA@prio.org

