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Innledning 

 

Da krigshandlingene opphørte høsten 1945 var det internasjonale politiske landskapet av en 

helt annen karakter enn hva det hadde vært seks år tidligere. En multipolær orden der flere 

stormakter dominerte den internasjonale agendaen var blitt erstattet av en bipolar verden der 

USA og Sovjetunionen var de sentrale aktørene. Av disse var USA den klart sterkeste part, 

med et bredt spekter av virkemidler å spille på. Asia som arena for de to supermaktenes 

oppmerksomhet var klart underordnet Europa, men like fullt skulle det vise seg at området ble 

viet mer tid og ressurser i de to hovedsteder etter hvert som den kalde krigen ble global i 

omfang. I så måte er temaet for denne oppgaven hvordan USAs politikk overfor Taiwan 

utviklet seg i perioden fra 1971 til 1976. Nettopp dette var en periode der forholdet var 

gjenstand for radikale endringer. I så måte skal jeg belyse Washingtons strategi for å håndtere 

spørsmålet om kinesisk FN-representasjon, den diplomatiske og politiske utviklingen av 

forholdet mellom USA og Taiwan og de militære utfordringene Washington stod overfor i 

Taiwanstredet.   

 

Bakgrunn for oppgaven  

 

I den grad man ønsker å forske på kaldkrigshistorie, den historiske epoken som ligger vår 

egen nærmest i tid, er USA et naturlig forskningsobjekt for å få en nærmere historisk tolkning 

av et spesifikt hendelsesforløp og en av periodens viktigste deltakere. De norske 

forskningstradisjonene rundt amerikansk kaldkrigshistorie har i grove trekk rettet seg mot 

forholdet Norge-USA og Europa-USA. Sett i lys av den utenrikspolitiske atlanterhavslinjen, 

som ble utarbeidet av den norske eksilregjeringen i London under den andre verdenskrig med 

en klar USA profil, og vår egen geografiske plassering tatt i betraktning, er dette nokså 

naturlig. Det vil derfor være spesielt utfordrene så vel som interessant å se nærmere på et 

asiatisk tema innenfor amerikansk utenrikspolitikk. Forholdet USA-Taiwan 1971-1976 som 

forskningsobjekt kan i tillegg til den noe eurosentriske profilen på amerikansk 

kaldkrigshistorie i Norge etter mitt skjønn legitimeres gjennom blant annet tre hovedtrekk.  

Først vil jeg understreke Taiwans spesielle situasjon helt siden kommunistenes 

maktovertakelse i Kina i 1949. Selv i dag er statusen til øyas 22 millioner innbyggere langt 

fra permanent avklart. Videre må man ikke undervurdere den potensielle sprengkraften en 

konflikt mellom Beijing og Taipei kan ha for et sterkt militarisert området med et høyt 
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spenningsnivå, der Washington er en av de mest sentrale brikkene. Perioden 1971-1976 var 

den epoken med de mest radikale endringene i forholdet mellom USA, Taiwan og Kina. 

Forståelse for og innsikt i de prosesser og hendelser som da fant sted er nødvendige 

forutsetninger for å ha kjennskap til de utfordringer og den dynamikken området i dag står 

overfor.  

Det andre hovedtrekket er de innenrikspolitiske faktorene i USA som gjorde Taiwan-

Kina problematikken spesiell. Tidsperioden 1971-1976 var også svært interessant med tanke 

på hvordan Washington organiserte og utøvde sin utenrikspolitikk og de til tider 

kontroversielle aktørene som var med på å utforme den. Taiwan-Kina hadde helt siden 

borgerkrigens kulminasjon i 1949 hatt en enorm sprengkraft internt i USA. Den 

antikommunistiske prosessen med senator Joseph McCarthy fra Wisconsin i spissen, som 

pågikk på slutten av 1940- og begynnelsen av 1950 tallet, brukte blant annet kommunistenes 

maktovertakelse i Kina som argument for sine egne politiske konklusjoner om utbredt 

kommunistisk infiltrasjon i det amerikanske statsapparatet. Videre utviklet Taiwan et 

omfattende nettverk av lobbygrupperinger i Washington med profilerte amerikanske politiker, 

som førte til at det bilaterale forholdet mellom USA og Taiwan ble underlagt et sett med 

handlingsregler som ikke er vanlig for mellomstatlige forhold. Ulike administrasjoner hadde 

et atskillig mindre spillerom for hvordan forholdet de to stater i mellom skulle håndteres og 

flere hensyn å ta når det gjaldt utforming av offisiell politikk. Dette forholdet mellom 

utenriks- og innenrikspolitiske hensyn gjør etter mine egne vurderinger temaet spesielt 

interessant å forske på.     

Det tredje hovedpunktet tar utgangspunkt i de forskningstradisjonene som er knyttet til 

USAs utenrikspolitikk. Utenrikspolitikken til verdens eneste nåværende supermakt er og har 

vært gjenstand for en tidvis enorm medieinteresse. I en rekke europeiske land, inkludert 

Norge har vi ofte grunnleggende problemer med å forstå amerikansk politikk. Vår forståelse 

hviler ofte på antagelser og oppfatninger som ofte skyldes manglende forståelse og innsikt i 

amerikanske tradisjoner. Vi europeere har en tendens til å basere våre konklusjoner på en 

europeisk historie tradisjon, noe som i seg selv ikke er spesielt underlig, men for å forstå, og 

ikke minst forklare, amerikansk politikk generelt og utenrikspolitikk spesielt er det imidlertid 

nødvendig ikke å foreta en slik kontekstuell feilslutning. Amerikansk Asia-politikk har ikke 

nødvendigvis fulgt etter mønster av den europeiske modellen. Den historiske politiske 

utviklingen i området har medført at det fra Washingtons side var noen andre hensyn å ta, i 

tillegg til at området i den første fasen av den kalde krigen kan sies å ha vært plassert i 

periferien. Dette medførte en generell nedprioritering av regionen til fordel for Europa. Vi må 
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ha kjennskap til USAs historie og politiske tradisjoner for å forstå hva som former 

supermaktens forhold til omverden. I nettopp dette siste resonnementet ligger et av de fremste 

argumentene for at jeg har valgt å forske på amerikansk historie. Jeg er selvfølgelig ikke så 

naiv at jeg tror oppgaven min vil være til nytte for særlig mange, men den vil bevise for meg 

selv og forhåpentligvis noen andre at det er mulig å fremstille et historisk produkt som har tatt 

høyde for amerikanske tradisjoner og ideologi uten nødvendigvis å ha bred erfaring innenfor 

feltet. 

 

Historiografi 

 

Debatten rundt temaet USAs forhold til Taiwan mellom 1971-1976 har stort sett vært 

dominert av amerikanske forskere og journalister som har tatt for seg en tretti til femti års 

periode i forholdets historie. I stor grad har fokuset vært på utviklingen av det bilaterale 

samkvemmet mellom USA og Kina, der Taiwan har blitt definert som en mindre brikke i et 

større spill. Av den grunn blir ofte konklusjonene og hovedtrekkene rundt USAs Taiwan-

politikk fremstilt som et nødvendig resultat av det nye Kina-initiativet som Nixon 

administrasjonen stod for. De politiske endringer dette krevde av Washington var gjenstand 

for minimal taiwansk innflytelse. Generelt har det vist seg vanskelig å spore konturene av 

sterk uenighet når det gjelder hovedkonklusjonene forfatterne i mellom. Kildegrunnlaget til 

forfatterne er i først og fremst basert på intervjuer av ulike aktører, avisartikler, memoarer og 

sekunderlitteratur. Dette har sin naturlige forklaring i at primærkilder fra det amerikanske 

utenriksdepartementet, Pentagon og det nasjonale sikkerhetsrådet i stor grad er underlagt en 

tretti års graderingsperiode.   

 John Lewis Gaddis, en av de fremste kaldkrigs historikere, hevder på sin side at selv 

om de kinesiske kommunistene under ledelse av Mao Tse-tung forviste nasjonalistregimet til 

Chiang Kai-shek til Taiwan, var det lite som pekte i retning av en felles politisk 

kommunistisk blokk med Moskva. Sett i lys av Titos selvstendighetslinje i Jugoslavia, der det 

i henhold til Gaddis var klare likhetstrekk til Kina, og Stalins beslutning om å holde 

Sovjetunionen utenfor den kinesiske borgerkrigen, var en selvstendighetslinje i Beijing 

naturlig for Washington å anta. Gaddis understreket betydningen av nettopp denne 

selvstendighetslinjen til Mao da det gjaldt en lite robust amerikansk strategi for forsvaret av 
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Taiwan. Dette selv om president Chiang Kai-shek hadde betydelig støtte i det politiske 

beslutningssystemet i USA.
1
   

 Selv om det i Washington ble antatt at Mao ville tufte sitt kommunistiske prosjekt på 

egne premisser løsrevet fra Moskva, understreker Gaddis betydningen av ikke å tolke den 

kinesiske lederen som utlukket anti-Sovjetunionen, i hvert fall ikke i begynnelsen. Mao var 

tidlig av den oppfatning at han hadde blitt forrådt av Truman administrasjonen. Selv om det 

hadde vært hyppig kontakt partene i mellom under den andre verdenskrig, ble det hevdet av 

det kinesiske kommunistiske lederskapet at det var en utstrakt amerikansk forfordeling av 

nasjonalistregimet under selve borgerkrigen. I så måte konkluderer Gaddis med at Mao 

misforstod den amerikanske administrasjonen og dets intensjoner. President Truman var på 

sin side under sterkt press fra innenrikspolitiske krefter som sympatiserte med Chiang. Like 

fullt antok Mao at USA planla en invasjon av Kina, i den forstand at dette skulle føre 

nasjonalistene tilbake til fastlandet. Dette var derimot ikke i tråd med den gjeldende politiske 

realitet i Washington. Like fullt var dette i Gaddis sine ord med på å fremme kinesisk-

sovjetisk samarbeid.
2
    

Historikeren Nancy B. Tucker trekker følgende konklusjon når hun oppsummerer 

USAs forhold til Taiwan: Tatt i betraktning de store forskjellene mellom USA og Taiwan 

med hensyn til størrelse, ressurser, befolkning og makt vil det tilsynelatende virke nokså 

naturlig at Washington skulle diktere retningslinjene for forholdet, som Taiwan deretter blindt 

ville følge. Virkeligheten viste seg derimot å være av en annen karakter. Washington trakk 

opp generelle retningslinjer for hva som skulle være akseptabel atferd innenfor den militære, 

økonomiske og politiske arena, men Taiwan viste seg å være særdeles dyktig til å manøvrere 

innenfor dette spillerommet på en måte som møtte deres økonomiske, militære og 

psykologiske behov. Samtidig var det minimalt regimet i Taipei kunne gjøre for stoppe 

tilnærmingen og normaliseringen mellom USA og Kina da den geopolitiske globale 

situasjonen tilsa at både Washington og Beijing strategisk ville styrke sin egen posisjon vis a 

vis Moskva ved et nærmere samarbeid. Det faktum at det derimot tok Washington syv år å 

fullføre normaliseringsprosessen gjorde det mulig å forberede Taipei, dets innbyggere og det 

bilaterale forholdet mellom Taiwan og USA på at en ny epoke var i ferd med å se dagens lys.
3
 

Selv om det på 1970-tallet etter amerikanske tjenestemenns syn viste seg å være en 

minimal fare for en kinesisk militær invasjon av Taiwan etter hvert som det politiske 

                                                 
1
 John Lewis Gaddis, The Cold War, Penguin Books, London 2005, s.37.  

2
 Gaddis, s. 38. 

3
 Nancy Bernkopf Tucker, Taiwan, Hong Kong and The United States, 1945-1992. Uncertain friendships, 

Twayne Publishers, New York 1994, s. 3, 125, 159. 
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forholdet mellom Washington og Beijing utviklet seg, understreket Patrick Taylor i sin bok 

”A Great Wall” at Taiwan var for Kina hva ”Manifest Destiny” var for USA ca. hundre år 

tilbake i tid. På den tiden var tanken om et Amerika som strakk seg fra Atlanterhavet i øst til 

Stillehavet i vest en utbredt nasjonalistisk visjon blant enkelte kretser. Så lenge det fantes et 

trekantforhold mellom USA, Kina og Taiwan ville dette partnerskapet nødvendigvis inneha 

en enorm sprengkraft, da dette i Taylors syn nødvendigvis ville ha vært en grunnleggende 

konsekvens av forholdets natur. For kommunistregimet i Beijing var Taiwan borgerkrigens 

uavsluttede kapittel.
4
   

Historikeren Harry Harding understreker også betydningen av det amerikanske 

innenrikspolitiske aksiom ved trekantforholdet USA, Taiwan og Kina. Selv om det ville vært 

vanskelig for en politiker med noe annet enn Nixons antikommunistiske legitimitet å endre 

grunnleggende amerikansk politikk overfor Beijing og Taipei under de rådende 

omstendighetene, viste det seg derimot at opinionen i USA gradvis endret sin generelle 

oppfatning av hvilke trusler og verdier henholdsvis Taiwan og Kina utgjorde for Washington 

på 1970-tallet. Det Harding utelater å gå nærmere inn på var derimot om disse endringene 

fulgte som en naturlig konsekvens av utviklingen av trekantforholdet, eller om det skyldes 

andre strømninger i den amerikanske bevisstheten.
5
    

I en artikkel i The China Quarterly om USA og Taiwan oppsummerer Steven M. 

Goldstein og Randell Schriver noe av hva som var president Richard Nixon og president 

Gerald Fords store dilemma. Forfatterne konkluderer her med at det i perioden rundt Nixons 

avgang hadde blitt konsolidert en tankegang i Beijing der det i grove trekk ble stilt absolutte 

krav til en amerikansk tilbaketrekning av både de militære styrkene fra Taiwan og den 

diplomatiske anerkjennelsen av Taipei. Selv om det var sterk innenrikspolitisk støtte til 

administrasjonens ønske om å opprette offisielle diplomatiske forbindelser med kommunist-

Kina, var det like fullt en utbredt støtte til Taipei på den amerikanske politiske arena. I lys av 

situasjonen i Vietnam viste det seg vanskelig for både Nixon og Ford å gjennomføre politiske 

grep som kunne medføre at det ble stilt spørsmålstegn rundt USAs troverdighet blant allierte 

stater. Den politiske realiteten var derfor av en slik natur at status quo i forholdet til Taipei 

var en nødvendig forutsetning for at Washington skulle kunne få i stand en endelig 

normalisering til Kina. Fra Beijings ståsted var imidlertid en dramatisk endring i forholdet 

mellom USA og Taiwan det eneste akseptable scenarioet for å få i stand denne 

                                                 
4
 Patrick Tyler, A Great Wall, PublicAffairs, New York 1999, s. 10. 

5
 Harry Harding, A Fragile Relationship. The United States and China since 1972, Brookings Institution, 

Washington, D.C., 1992, s. 16-17. 
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normaliseringen. Dette var en utfordring som det viste seg umulig for begge presidentene å 

overkomme.
6
   

Det er vanskelig å si seg grunnleggende uenig med de konklusjoner som blir trukket 

av forfatterne av de ulike analysene som jeg har tatt for meg. Forskningen har etter mitt 

skjønn vært gjennomført grundig og må sies å være ukontroversiell i sin natur. De 

innvendinger som det derimot er naturlig å trekke fram som svakheter, er det manglende 

kildegrunnlaget som verkene er basert på, selv om dette har sin naturlige forklaring i 

graderingsperioden på mye av kildematerialet. Like fullt har det vist seg vanskelig å finne 

faktiske feil ved de synteser som har blitt framsatt, selv om enkelte kilder har vist at 

Washingtons politikk overfor Taiwan til tider var preget av svært sammensatte og omfattende 

omstendigheter som det i liten grad blir særlig problematisert rundt av de respektive 

forfatterne. Spesielt debatten om kinesisk FN-medlemskap avdekker en manglende innsikt i 

de store interne spenningene i Nixon administrasjonen som gjorde seg gjeldene i 1971. På 

disse siste punktene håper jeg min forskning kan være til hjelp og kaste et nytt lys over 

enkelte dimensjoner av utviklingen av forholdet mellom USA og Taiwan i perioden 1971-

1976.   

 

Vendepunkt 

 

Det offisielle bruddet mellom USA og Taiwan som fant sted i 1979 begynte gradvis å utvikle 

seg da Nixon ble valgt til USAs president i 1968. Dette hviler i all hovedsak på noen få 

pilarer. Først er det viktig å understreke at amerikansk politikk var utformet ut i fra en illusjon 

om at regimet i Taipei var den legitime myndighet over hele Kina. At dette ikke var i 

overensstemmelse med virkeligheten ble innsett av tidligere administrasjoner, men var 

vanskelig å gjøre noe med tatt i betraktning de politiske hensyn som rådet i Washington i 

perioden.
7
  

Det andre skyldes Nixon administrasjonens ønske om strategisk å bruke splittelsen 

mellom Sovjetunionen og Kina til sin egen fordel, det såkalte ”China card”. Dette må ses i lys 

av Henry Kissinger, kanskje den mest sentrale utenrikspolitiske aktøren i Nixon 

administrasjonen ved siden av presidenten selv, sin grunnleggende realpolitiske 

                                                 
6
 Steven M. Goldstein and Randell Schriver, An Uncertain Relationship: The United States, Taiwan and the 

Taiwan Relations Act, Volum 165, Cambridge University Press, London March 2001, s. 170.    
7
 James Mann, About Face. A History of America`s Curious Relationship with China, from Nixon to Clinton, 

Vintage Books, New York 1998, s. 15-16. 
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overbevisning når det gjaldt utforming av utenrikspolitikk.
8
 Kissinger fungerte som Nixons 

nasjonale sikkerhetsrådgiver i hele hans periode som president og utenriksminister i fra 

september 1973. Videre blir det her lagt vekt på at nettopp Nixon administrasjonen, en 

konservativ republikansk administrasjon, viste seg å være en nødvendig forutsetning for å 

nøytralisere Taiwan vennlige krefter i kongressen, i tillegg til at nettopp denne 

administrasjonen opererte på en mer hemmelighetsfull måte enn hva som hadde vært tilfelle 

for andre administrasjoner. Alt i alt, under Nixon hadde Washington et større politisk 

spillerom som muliggjorde dramatiske endringer i Kina-politikken.
9
  

Et siste, men muligens mindre poeng, var troen på at en tilnærming til Kina ville 

kunne legge press på regimet i Hanoi, slik at USA kunne styrke sin egen forhandlingsposisjon 

med tanke på en avvikling av det amerikanske militære engasjementet i Vietnam.
10

 Nixon 

hadde gjennom presidentvalgkampen i 1968 avgitt et løfte om å avvikle nettopp dette 

amerikanske militære engasjementet i Vietnam, noe som understreket behovet for en ny Kina-

strategi.
11

 Kinas innflytelse på nabostaten Nord-Vietnam viste seg i ettertid å være av et 

betydelig mindre omfang enn Nixon og Kissingers tidligere antagelser.   

  

Prolog 

 

Amerikansk utenrikspolitikk ble radikalt endret i kjølevannet av den andre verdenskrig. I 

1947 holdt president Harry S. Truman en tale i kongressen som senere fikk navnet Truman 

doktrinen. Her ble det slått fast at USA var innstilt på å beskytte ikke-kommunistiske regimer 

i Europa mot interne og eksterne trusler. Sammen med den økonomiske bistandspakken, 

Marshall planen, og opprettelsen av forsvarsavtalen North Atlantic Treaty Organization 

(NATO) var et fullstendig sikkerhetsnettverk for Vest-Europa på plass i 1949. Selv om USA 

også etablerte et omfattende militært nettverk av marine- og flybaser i Øst-Asia i etterkant av 

krigen, spilte området en klar andre fiolin til Europa. Washington hadde oppfordret eller 

påtvunget Japan til å adoptere en pasifistisk grunnlov som satte store begrensninger på 

Tokyos potensielle militære slagkraft. Videre hadde Truman administrasjonen besluttet ikke å 

intervenere i den kinesiske borgerkrigen, samt å trekke ut alle amerikanske kampstyrker i 

Sør-Korea i løpet av 1949. Disse faktorene pekte i retning av en lite robust strategi for 

                                                 
8
 Henry Kissinger, White House Years, Phoenix Press, London  1979, s. 182. 

9
 Kissinger, s. 163. 

10
 Harding, s. 1. 

11
 Mann, s. 15-16. 
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bekjempelse av kommunisme i nordøst Asia.
12

 Samtidig er det viktig å understreke 

kompleksiteten av den nye situasjonen som hadde oppstått. Det er lite trolig at Truman 

administrasjonen og de ulike embetsverk hadde kapasitet og de nødvendige midler til å møte 

alle de nye utfordringene de stod overfor på en måte som var i tråd med Washingtons og dets 

alliertes fremtidige interesser. Selv om USA hadde noen år på å planlegge og å tilpasse seg til 

hvordan verden ville se ut etter den andre verdenskrig, ville en total global utenrikspolitikk by 

på en del utfordringer for en ny president uten utenrikspolitisk erfaring og et embetsverk uten 

særlig tradisjoner med et kolonistyre. I tillegg så situasjonen i Asia før Maos overtakelse i 

Kina nokså lys ut med amerikanske øyne. Sovjetisk ekspansjon ble holdt i sjakk gjennom 

vennligsinnede regimer i Kina, Japan og til dels India.
13

 

Som et resultat av Sovjetunionens detonasjon av sin første atombombe i 1949 ble det 

av Truman administrasjonen besluttet at en generell gjennomgang av den amerikanske 

strategiske planleggingen nå var blitt nødvendig. NSC-68, som rapporten ble hetende, var 

forfattet av Paul Nitze og utgitt av National Security Council (NSC) den 14. april 1950. 

Denne rapporten la grunnlaget for en ny amerikansk sikkerhetspolitisk strategi basert på en 

grundig analyse av USAs og Sovjetunionens respektive militære, politiske og økonomiske 

kapasiteter, og kan i så måte sies å være et av de viktigste dokumentene i amerikansk 

kaldkrigs historie. NSC-68 var i stor grad påvirket av datidens USA ambassadør i Moskva 

George F. Kennans synteser til fordel for en amerikansk oppdemningspolitikk av sovjetisk 

ledet kommunistisk ekspansjon. I historiker Michael J. Hogans ord stilte rapporten Moskvas 

politikk i et verst tenkelig lys, der regimets utenrikspolitikk ble definert som utelukkende 

aggressiv, og tok blant annet til orde for en massiv amerikansk militær opprustning. 

Skifte fra en passiv til en aktiv oppdemning av hva NSC-68 anså som en 

kommunistisk bevegelse styrt fra Moskva med sikte på verdensherredømme, medførte ønske 

om en kraftig ekspansjon av de ulike amerikanske våpengrenene og en mer aktiv 

utenrikspolitisk profil der den overordnede strategien tok utgangspunkt i denne ”røde” fare. 

Rapporten viste seg derimot å møte betraktelig opposisjon internt i Truman administrasjonen, 

og selv presidenten var svært skeptisk til nye overføringer til forsvarsdepartementet da dette 

nødvendigvis medførte økonomiske reduksjoner på andre sårt tiltrengte politiske 

innsatsområder. En sterk økning av de samlede amerikanske forsvarsutgiftene ville samtidig 

også etter all sannsynlighet møte sterk motbør i kongressen for en allerede presset president. 
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Nitze ble etter hvert selv inneforstått med at dokumentet han hadde forfattet trolig ville få 

liten relevans for fremtidige amerikanske utenriks- og forsvarspolitiske prioriteringer. NSC-

68 viste seg derimot å få ny gyldighet da Nord-Korea invaderte sin nabo i sør den 25. juni 

1950. De verst tenkelige spådommene om sovjetisk ekspansjonisme ble nå den gjeldende 

oppfatning i de politiske sirklene i Washington, og Nitzes dokument dannet grunnlaget for 

hva som skulle bli USAs sikkerhetspolitiske strategi i den første fasen av den kalde krigen.
14

 

 Da den amerikanske utenriksministeren Dean Ascheson i januar 1950 holdt en tale om 

Washingtons forpliktelser i Asia området, ble Sør-Korea og Taiwan holdt utenfor hva som ble 

definert som USAs forsvarslinje. Utbruddet av Koreakrigen i 1950 fungerte i så måte som et 

vendepunkt for hva påfølgende administrasjoner var villige til å gjøre for å bekjempe 

kommunismen i området. Washington hadde ingen intensjoner om å gjenta feilene fra før 

Koreakrigen. I et forsøk på hindre spredning av kommunisme i Stillehavsregionen inngikk 

USA en rekke bilaterale sikkerhetsavtaler med ulike regimer i regionen. Gjennom disse 

avtalene ville ulike administrasjoner vise lederskap i kampen mot kommunismen, hvor hen i 

området den ville oppstå. Det faktum at asiatisk kommunisme var nært knyttet til 

nasjonalisme spilte liten rolle. Den ”røde” fare måtte for enhver pris stoppes og kampen 

skulle først og fremst utkjempes på fiendtlig territorium. Dette ville både pasifisere 

innenrikspolitiske kritikere som anklaget ulike administrasjoner for å være ”soft on 

Communism” og demonstrerte overfor USAs allierte i området Washingtons vilje og evne til 

å leve opp til sine forpliktelser og sitt globale lederskap for den ”frie” verden.  

 Sør-Vietnam viste seg å være en test for amerikansk besluttsomhet overfor Kina, som 

Washington antok hadde større innflytelse over kommunistene i Nord-Vietnam under ledelse 

av Ho Chi Minh enn hva som i ettertid har viste seg å være tilfelle. USA måtte i samarbeid 

med så mange som mulig av sine nye alliansepartnere i det som ble omtalt som det ”frie” 

Asia demme opp for Kinas voksende innflytelse. Minnene fra Kinas intervensjon i 

Koreakrigen og skepsis overfor mange av dets aktiviteter i området bidro i sterk grad til å 

forme Washingtons stillehavspolitikk i de påfølgende tiår. Dette førte blant annet til en sterk 

amerikansk støtte til nasjonalistregimet på Taiwan, manglende ønske om diplomatisk å 

anerkjenne Kina og aktiv motarbeidelse av en hver politikk som tok sikte på å gi Kina 

medlemskap i De Forente Nasjoner (FN).
15

     

For å få en forståelse av USAs Taiwan-politikk i perioden 1971-1976 er det nødvendig 

med en kort generell fremstilling av tidsepoken fram til 1971. Det siste kinesiske dynastiet, 
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Manchu dynastiet, ble i 1911 etterfulgt av Republikken Kina, som ble styrt av Kuomintang 

partiet. Kuomintang partiet med dets ledere, først Sun Yat-sen og senere Chiang Kai-shek, 

hadde problemer med å få fullstendig kontroll over det kinesiske territoriet. Spesielt 

kommunistene utgjorde en trussel mot Chiangs styre. Etter Japans kapitulasjon i 1945 fulgte 

nok en periode med intern uro i Kina, som kulminerte med eksil tilværelse på Taiwan for 

Kuomintang regimet, da kommunistene under ledelse av Mao Tse-tung overtok makten på 

fastlands Kina.
16

 President Truman gjorde flere forsøk på å hindre denne borgerkrigen 

mellom de to fraksjoner ved blant annet å sende sin utenriksminister, General George C. 

Marshall, til Kina for å forhandle fram en koalisjonsregjering i håp om å få en slutt på 

stridighetene.
17

  

Så sent som to dager før utbruddet av Koreakrigen hadde Dean Ascheson utelukket 

amerikansk deltakelse i det som var igjen av den kinesiske borgerkrigen. På dette tidspunkt 

belaget Truman administrasjonen seg på at nasjonalistregimet innen kort tid ville falle, og 

med dette innså man at Taiwan ville bli en del av kommunist-Kina. Etterretningsberegninger 

høsten 1949 slo fast at et angrep fra Kina kun kunne unngås gjennom en massiv amerikansk 

intervensjon. De militære prioriteringene til Washington foretrakk Europa og Midtøsten, slik 

at november samme år ba den amerikanske forsvarskommandoen, Joint Chiefs of Staff (JCS), 

etterretningstjenesten, Central Inteligence Agency (CIA), om å planlegge for ødeleggelsen av 

Taiwans flyvåpen så snart invasjonen var nært forestående.
18

 

 Med Koreakrigen og Trumans ordre om å plassere den syvende flåte i Taiwanstredet, 

hadde et ellers utrydningstruet regime fått en mektig alliert i USA som muliggjorde videre 

eksistens.
19

 Videre ble Taiwans situasjon overfor Kina forsterket gjennom amerikanske 

bilaterale avtaler med Japan, som gjorde det mulig for Washington og bevare sine militære 

baser i landet. Store amerikanske styrker i Japan fungerte som en sikkerhetsparaply for 

Chiangs regime. Da Kina intervenerte i den FN-sanksjonerte krigen i Korea, økte Taipeis 

muligheter for å beholde sitt medlemskap i organisasjonen også betraktelig, i hvert fall på 

kort sikt. Etter at Washington og Seoul hadde forhandlet ferdig en forsvarsavtale i 1953, gikk 

turen videre til Taiwan. Det amerikanske utenriksdepartementet, nå under ledelse av John 

Foster Dulles, var i utgangspunktet skeptisk til å formalisere sine forpliktelser overfor Taipei, 
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blant annet på grunnlag av andre mer pressende saker og frykten for negative reaksjoner fra 

europeiske allierte.
20

  

I september 1954 ble Kinas artilleri angrep av øyene Quemoy og Matsu initiert, to 

øyer som var under kontroll av nasjonalistregimet, men geografisk plassert rett utenfor kysten 

av fastlands Kina. Dette i håp om å avskrekke Washington fra å påta seg nye militære 

forpliktelser i området. USA lot seg ikke skremme av Kinas aksjoner, og samme år ble South 

East Asia Treaty Organization (SEATO) undertegnet og en forsvarsavtale med Taiwan, 

Mutual Defence Treaty (MDT), ferdigforhandlet. I tillegg ble Formosa Resolution Act vedtatt 

av kongressen i 1955. Denne innebar en utvidelse av rammeverket for forsvarsavtalen mellom 

USA og Taiwan. Alliansen ble også underlagt et sett med kriterier som gjorde Washington i 

stand til å begrense og til en viss grad kontrollere Taipeis militære handlefrihet.
21

 Dette 

medførte igjen at USA kunne utøve en kontrollfunksjon i forhold til hvilke operasjoner 

nasjonalistregimet ønsket å iverksette overfor Kina. På den andre siden gjorde Washingtons 

nære forhold til Taiwan det nesten umulig for USA å holde seg utenfor en potensiell konflikt 

mellom Taipei og Beijing.
22

 

 For Washington var perioden fra andre verdenskrig fram til 1971 den epoken da den 

kalde krigen virkelig fikk et globalt omfang, og til tider overskygget alle andre konflikter. 

Nye fronter utviklet seg etter hvert som andre ble låst i en konstant stillingskrig. I håp om å 

styrke sin egen posisjon var det nødvendig å slutte seg til et gammelt prinsipp om at ens 

fiendes fiende er ens venn. Dette medførte nødvendigvis at man til tider måtte se seg om etter 

nye allierte i den tro at dette kunne tippe balansen til sin egen strategiske fordel. Derimot 

etableres ofte nye vennskap og allianser på bekostning av gamle, noe som Washingtons 

forhold til Taiwan og Kina var et godt eksempel på. President Trumans strategiske beslutning 

om å holde USA utenfor den kinesiske borgerkrigen må ses i lys av administrasjonens ønske 

om å bruke amerikanske ressurser på andre mer prekære innsatsområder. Dette skulle uansett 

i ettertid vise seg å være en beslutning som skulle koste det demokratiske partiet dyrt. Selv 

den dag i dag blir partiet kreditert med å ha ”tapt” Kina og blir anklaget for å ha manglende 

troverdighet i sikkerhetspolitiske spørsmål, selv om dette siste momentet er noe mer 

sammensatt. Vendepunktet for nasjonalistregimet i Taipei var Koreakrigen, som medførte en 

rekonstruksjon av hva Washington anså som sin egen forsvarslinje i Asia. Det geografiske 

område Taiwan ble trygt plassert innefor USAs sikkerhetsparaply, og store ressurser fant 
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veien til et regime som ellers etter all sannsynlighet var i ferd med å gå i oppløsning. 

Stillstand i det bilaterale forholdet mellom Washington og Beijing var Taipeis beste garanti 

for internasjonal støtte og legitimitet. I tillegg var øya geografisk plassert slik at den spilte en 

sentral rolle for de amerikanske strategiske militære prioriteringen i hele Asia regionen.  

Med Nixon og Kissinger inntok en ny tankegang det politiske lederskapet i 

Washington, som til fulle var interessert i å bruke den konflikten som hadde utviklet seg 

mellom Moskva og Beijing til sin egen fordel. Dette innebar nødvendigvis en ny æra for 

Taiwan, da Nixon administrasjonen måtte inngå tøffe kompromisser for å komme Beijing i 

møte. Disse kompromissene skulle til tider vise seg å være politisk vanskelig å få 

gjennomslag for i Washington, da Taiwan hadde utviklet seg til et innenrikspolitisk fenomen i 

den amerikanske hovedstaden. Derimot er det vanskelig å se for seg at det endelige resultatet 

av det bilaterale forholdet mellom Taiwan og USA kunne få et annet utfall enn hva det gjorde 

så lenge ønske om en tilnærming til Beijing var av politisk prioritet i Washington. Selv uten 

Nixon og Kissinger ville utfallet på sikt trolig blitt det samme, selv om enkelte mindre 

endringer naturlig nok kunne ha vært en konsekvens.         
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1 

Kampen om kinesisk FN-representasjon 

 

I 1968 ble Richard M. Nixon valgt til USAs trettisyvende president, etter et valg som var 

preget av den meget spesielle situasjon som rådet i landet. Den sittende demokratiske 

presidenten Lyndon B. Johnson valgte ikke å stille til gjenvalg, da han selv ikke lenger så seg 

i stand til å håndtere de prekære innenriks- og utenrikspolitiske problemer og utfordringer 

hans administrasjon sto overfor.
1
 Det demokratiske partiets nominasjonsprosess, der Robert 

F. Kennedy ble drept etter å ha vunnet primærvalget i California, kuliminerte med at 

visepresident Hubert Humphrey ble nominert som partiets kandidat ved konventet i Chicago, 

mens politi og demonstranter gjorde opp utenfor med nyhetskameraene til stede. Dette visste 

Nixon å utnytte. Nixon hadde tidligere vært senator og visepresident under Dwight D. 

Eisenhower, men da han tapte både presidentvalget i 1960 og guvernørvalget i California to 

år senere ble han av mange erklært politisk død. Nixons vei mot Det hvite hus møtte 

utfordringer fra begge sider innenfor det republikanske partiet, fra høyre representert ved 

Ronald Reagan og den mer sentrumsorienterte Nelson Rockefeller. Begge ble beseiret og 

Nixon ble nominert som det republikanske partiets kandidat ved konventet i Miami. Da valget 

fant sted i november vant Nixon med 43,4 prosent av stemmene. ”Nye” Nixon var et begrep 

på en mer reflektert og moden Nixon som han brukte om seg selv i forbindelse med valget i 

1968. Nixon spilte på de underliggende strømninger av misnøye som preget en stor del av 

velgerskaren, spesielt blant deler av den hvite middelklassen, for å vinne valget.
2
 

   Richard Nixon og hans fremste utenrikspolitiske rådgiver i presidentperiodene, 

Henry Kissinger, hadde begge bred erfaring innenfor det utenrikspolitiske felt. Kissinger var 

professor i internasjonal politikk ved Harvard universitetet, mens Nixon som tidligere senator, 

visepresident og presidentkandidat naturlig nok var skolert innenfor feltet. Nixon hadde i 

perioden fram til valget i 1968 reist verden rundt i fire måneder, noe som var med på å danne 

et fundament for hans utenrikspolitiske strategier. Det er spesielt to dokumenter i så måte som 

er naturlige kilder for å spore konturene av de endringer som senere ville finne sted. I en tale 

til ”Bohemian men`s club”, en privat klubb etablert i 1874 med hovedsete i San Francisco 
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bestående av prominente medlemmer som representerte ulike fagfelt, oppsummerte Nixon 

hovedlinjene av den historisk politiske utviklingen etter andre verdenskrig, samt identifiserte 

de utfordringer Washington sto overfor og hvordan disse eventuelt burde håndteres. I 

artikkelen ”Asia after Vietnam” i tidsskriftet Foreign Affairs understrekte Nixon behovet for 

et fortsatt sterkt amerikansk engasjement i Asia. Her ble også behovet for en ny Kina-strategi 

lansert, noe som senere ble ansett som Nixon administrasjonenes kanskje fremste suksess.  

Nixon omtalte i artikkelen som ble utgitt i 1967 Kina som Asias daværende største 

trussel og USA som den mektigste aktør i stillehavsregionen. Samtidig understrekte han 

behovet for en amerikansk politikk som tok høyde for den virkelighet som faktisk eksisterte i 

Kina. Det er naturlig å tolke Nixon dit hen at Washingtons politikk i perioden var bygd på en 

illusjon om at Taipei var det legitime regimet for hele Kina, noe han ga uttrykk for ikke var i 

overensstemmelse med den faktiske situasjonen. Videre understrekte han nødvendigheten av 

en gradvis omlegging av amerikansk offisiell politikk basert på behovet for å inkludere Kina i 

familien av nasjoner. På den andre siden fremhever Nixon viktigheten av ikke fundamentalt å 

endre den amerikanske posisjonen angående den diplomatiske balansen mellom Taiwan og 

Kina. Washington skulle verken anerkjenne Kina bilateralt eller støtte deres kandidatur i FN 

under de rådende omstendigheter, da dette ville bli tolket som amerikansk aksept av Beijings 

politikk. Nixon så for seg at en tilnærming mellom USA og Kina var avhengig av en politisk 

kursendring i Beijing, der et potensielt samarbeid de to stater i mellom skulle være et insentiv 

for kommunistregimet til å gjøre de nødvendige endringer.
3
      

 En ny Kina-strategi som Nixon understreket behovet for i perioden før valget i 1968 

kan ikke sies å ha vært revolusjonerende i de politiske kretser i Washington, både Kennedy 

og Johnson administrasjonene hadde lekt med tanken. Det som er viktig å fremheve 

viktigheten av er at nettopp Nixon, en politiker som hadde blitt betraktet som en av 

antikommunismens sterkeste røster, nå agiterte for en amerikansk kursendring i forholdet 

mellom Washington, Taipei og Beijing. En president med Nixons historie ville naturlig nok 

ha et atskillig større spillerom overfor pro Taiwan fløyen i kongressen og landet for øvrig. 

Dette var på det daværende tidspunkt trolig en nødvendig forutsetning for den kursendring 

som senere ville finne sted da Nixon inntok Det hvite hus, og som trolig i ettertid blir sett på 

som hans største politiske suksess.     
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De første stegene mot en ny amerikansk FN-strategi 

 

I juni 1970 hadde utenriksminister William Pierce Rogers sendt Nixon et memo der 

situasjonen for den årlige FN-voteringen over kinesisk representasjon ble analysert. Rogers 

spekulerte her i at Washington ville kunne forsvare Taiwans posisjon i FN den 

førstkommende høst, men at oppslutningen til den amerikanske politikken var blitt gjenstand 

for en gradvis reduksjon av støtte. Selv om Rogers ikke ba Nixon om noen fullmakt til 

utarbeidelse av en ny strategi, slo han fast at dette ville kunne komme til å bli nødvendig. En 

form for dobbel representasjon ville på sikt være eneste mulighet for å bevare Taipeis sete i 

FN.
4
  

 Utenriksdepartementet (UD) var etter Kissingers egne uttalelser ikke kjent med de 

kanaler eller omfanget av Nixon og Kissingers nye Kina-politikk. Det var likevel mulig at de 

hadde fått en forståelse av hva som hadde vært i ferd med å skje da det ble iverksatt en rekke 

nye Kina studier i regi av National Security Council (NSC) systemet. Det eneste aspektet av 

Kina-politikken som i perioden var under kontroll av UD var spørsmålet om kinesisk FN-

representasjon. Dette var et tema de i henhold til Kissinger virkelig hadde bestemt seg for å 

forfølge. Utenriksdepartementet konkluderte med at USAs posisjon i FN var under sterkt 

press. UD tok derfor sikte på å adoptere en strategi som hadde som målsetning å innlemme 

Kina i FN samtidig som Taiwan skulle bli værende i organisasjonen, under den forutsetning 

at presidenten ga sitt samtykke til initiativet. Dette var en politikk som skulle tilfredsstille 

både den liberale og den konservative delen av kongressen. Den liberale gjennom å innlemme 

Kina og den konservative gjennom å bevare Taiwans plass. Nixon hadde tidligere nytt godt 

av den støtte han hadde fått av Taiwan lobbyen. Det var flere strategier UD hadde utarbeidet 

for å møte dette målet. Problemet var at alle de ulike strategiene i utgangspunktet var 

uakseptable for både Taiwan og Kina.
5
 

En av de fremste utfordringene Washington i så måte stod overfor var da det gjaldt 

kinesisk FN-representasjon sprang ut i fra det faktum at både Kina og Taiwan så på seg selv 

som den eneste riktige administrative herre over hele Kina, og av den grunn gjorde begge 

parter krav på plassen i FN som den legitime representant for hele landet. Både myndighetene 

i Beijing og Taipei slo fast at Taiwan ikke var en selvstendig eller en egen politisk enhet, og 

av den grunn var det utelukket for begge parter med en egen representasjon for det 

territorielle området Taiwan. Beijing så på et FN-medlemskap som sin ubetingede rett. En rett 
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som av ulike årsaker hadde blitt fornektet Kina siden 1949, da kommunistene overtok styre av 

hele fastlands Kina. Det viste seg derfor helt utenkelig for Beijing å søke opptak i FN som et 

nytt medlem. For Taiwan representerte et FN-medlemskap en bekreftelse på at Taipei var den 

eneste legitime myndighet over hele Kina og dets representant i kanskje den viktigste av alle 

internasjonale organisasjoner. Dobbel representasjon i FN ville stilt spørsmålstegn ved og 

undergravd Taiwans monopol på FNs legitimitet og ble derfor kontant avvist av Chiang Kai-

sheks regime. Taipeis historiske krav på myndighet over hele Kina utelukket også muligheten 

for at Taiwan skulle søke seg inn i FN som et nytt medlemsland.
6
 Situasjonen var i så måte 

nokså fastlåst, og uansett utfall av en votering om kinesisk representasjon ville en av partene 

fremstå som taper. Dette var en utfordring som skapte betydelige problemer for Nixon 

administrasjonen i søken etter en ny FN-strategi.       

 Republikken Kina (Taiwan) var en av FNs grunnleggere og satte som en av fem faste 

medlemmer i Sikkerhetsrådet. Med plassen i Sikkerhetsrådet fulgte vetorett og den makt og 

prestisje dette innebar. Etter den kinesiske revolusjonen ble det tilnærmet et årlig ritual i FN å 

votere over hvem som representerte den legitime myndighet over Kina, Folkerepublikken 

Kina i Beijing eller Republikken Kina i Taipei. Dette gjennom den såkalte albanske 

resolusjonen oppkalt etter Albanias FN-delegasjon, som var resolusjonens hovedsponsor. Til 

å begynne med motsatte en majoritet av FN-delegasjonene seg Beijings posisjon, men etter 

hvert som antall medlemsland i FN økte i takt med avkoloniseringen i Afrika og Asia styrket 

Kinas posisjon seg på bekostning av Taiwan for hvert år som gikk. I 1961 var Taipeis 

situasjon i FN så truet at Washington utarbeidet en ny strategi for å opprettholde status quo. 

Gjennom å introdusere og få et simpelt flertall for en prosedyre resolusjon som definerte 

kinesisk representasjon som et ”viktig spørsmål”, ville det være nok for den amerikanske FN- 

delegasjonen å innhente støtte fra kun en tredjedel av medlemsstatene for å holde Beijing 

ute.
7
   

 Taiwan var en av de originale signalørene av FN-charteret. Republikken Kina 

(Taiwan) er nevnt eksplisitt ved navn to ganger i selve charteret, i artikkel 23 der de 

permanente medlemmene av sikkerhetsrådet er skissert og i artikkel 110 ved ratifiseringen av 

hele FN-traktaten. Det ville derimot være en brist på logikk og en bevisst feiltolkning av de 

originale signalørenes intensjoner å hevde at Taiwans plass i sikkerhetsrådet var betinget 

gjennom statens navn, og ikke den geografiske enhet dette skulle representere. 

                                                 
6
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 Ut i fra kravet om å være den eneste legitime myndighet over Kina og en forståelse av 

at Taiwan (Republikken Kina) opphørte å eksistere som en juridisk enhet etter den 1. oktober 

1949, hadde kommunistregimet i Beijing argumentert for at de automatisk arvet retten til 

plassen i FN fra denne datoen. Gjennom den årlige albanske resolusjonen som ble introdusert 

for FNs generalforsamling krevde Beijing derfor å få gjenoppfylt sine lovmessige krav 

overfor FN. Disse kravene gikk ut på at FN skulle godkjenne Beijing som den legitime 

myndighet over hele Kina, og frata Taiwans delegasjon sin akkreditering til organisasjonen.  

 For å møte de utfordringer den albanske resolusjonen stilte USA overfor, mobiliserte 

Washington som sagt støtte for sin egen prosedyre resolusjon, som tok sikte på å definere 

kinesisk representasjon som et ”viktig spørsmål”. Denne resolusjonen hadde den nødvendige 

støtten til og med 1970, noe som igjen krevde at den albanske resolusjonen trengte et to 

tredjedels flertall for å bli vedtatt. Videre ledet også Washington an i selve opposisjonen mot 

den albanske argumentasjonen. Den amerikanske posisjonen var i så måte utformet fra en 

politikk basert på aktiv motstand mot å endre status quo i FN. USA argumenterte derimot 

ikke lenger for at Taiwan var den legitime myndighet over hele Kina, selv om dette hadde 

vært å foretrekke i Taipei. Dette ville vært et synspunkt med liten appell og bli møtt med 

mangel på forståelse i FN-systemet.
8
 

Spørsmålet om kinesisk representasjon i FN stod som sagt på agendaen i New York 

nesten hver høst da generalforsamlingen hadde sin årlige sesjon. Selv om Taiwans territorielle 

sikkerhet ikke nødvendigvis var betinget av et medlemskap, var det et nyttig instrument for å 

måle den internasjonale støtte landet nytte godt av i verdensorganisasjonen. En plass i 

sikkerhetsrådet medførte en enorm prestisje for et regime som ellers måtte føle sin situasjon 

truet av den konkurrerende myndighet på den andre siden av Taiwanstredet. USA, som var 

Taipeis viktigste internasjonale støttespiller, hadde hvert år mobilisert tilstrekkelig støtte i FN 

for å bevare Taiwans status som det legitime regime over hele Kina i organisasjonens øyne. I 

så måte kunne Washingtons posisjon i FN fungere som en mekanisme for å teste hvor sterke 

båndene de to statene i mellom var. Etter hvert som tiden gikk ble sannsynligheten for at 

Chiangs regime skulle gjenerobre fastlandet kraftig redusert. Dette medførte en erosjon av 

Taipeis diplomatiske anerkjennelse, og derfor ville det være naturlig å anta at Nixon 

administrasjonen var nødt til å bruke betydelig politisk kapital for å sikre et ønskelig utfall av 

voteringen i FN. Det var lite som pekte i retning av at utviklingen av tyngdepunktet mellom 

Taiwan og Kina i overskuelig framtid ville tippe til Taipeis fordel.       

                                                 
8
 NSSM107. 



 18 

En ny FN-strategi utarbeides 

 

Den 19. november 1970 satte Kissinger sammen en komité bestående av eksperter fra flere 

departementer og etater som skulle studere spørsmålet om kinesisk representasjon. Dette fikk 

navnet National Security Study Memorandum 107 (NSSM107). Den påfølgende dag fikk den 

albanske resolusjonen flertall i FNs generalforsamling for første gang. Status quo ble 

opprettholdt gjennom adopsjon av en prosedyre resolusjon som definerte saken som et ”viktig 

spørsmål”, men selv denne resolusjonen var gjenstand for en gradvis erosjon av internasjonal 

støtte.
9
 

Komiteen ble i utgangspunktet bedt om å studere FN-medlemskap i sin helhet. De 

største problemene USA stod overfor var kinesisk representasjon og FN-medlemskap for 

delte stater. Det var et prekært problem som var pressende, Kina, etterfulgt av et annet, Øst-

Tyskland, som Sovjetunionen satte på dagsorden. Korea og Vietnam var på det daværende 

tidspunkt ikke ansett som aktuelle problemstillinger. Når det gjaldt spørsmålet om kinesisk 

FN-medlemskap, ble trenden ansett til å være i USAs disfavør. Selv om den amerikanske FN-

delegasjonen de foregående årene hadde fått flertal for sin posisjon om å holde Kina utenfor 

og Taiwan innenfor FN-systemet, var Washingtons oppslutning gjenstand for en gradvis 

reduksjon av støtte. Rapporten slo fast at Washington trolig ville måte belage seg på et stort 

utenrikspolitisk nederlag angående spørsmålet om FN-medlemskap for Taiwan hvis 

administrasjonen insisterte på å videreføre den samme FN-politikken uten å vurdere 

eventuelle kursendringer. Det ble videre fremhevet i rapporten at spørsmålet om kinesisk 

representasjon var av politisk karakter og en amerikansk politikk basert på juridisk analyse av 

FN-charteret og dets intensjoner i seg selv ikke var tilstrekkelig for å formulere en politikk 

som var i samsvar med amerikanske interesser. Juridiske spissfindigheter måtte derfor kun 

være et verktøy for overordnede politiske hensyn.
10

  

Kinas, og andre kommuniststaters potensielle innlemmelse i FN, ville etter 

amerikansk syn ha en umiddelbar destabiliserende virkning på organisasjonen. Selv om deres 

eventuelle medlemskap kunne være fordelaktig i forhold til bekjempelse av forurensning, 

narkotikasmugling og flykapring, ville de nye medlemslandene trolig være et forstyrrende 

element på andre arenaer, som for eksempel multilaterale fredsbevarende operasjoner i 

konfliktområder. Selv om USA ville likt å se et mer effektivt FN, var dette ikke et overordnet 

mål for amerikansk utenrikspolitikk. Washingtons FN-politikk måtte stå i forhold til, og være 
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underordnet amerikanske sikkerhetsbehov, slik at politikken til en hver tid tok høyde for de 

mellomstatlige maktbalanser som eksisterte. Følgende momenter måtte derfor ha betydelig 

innflytelse på spørsmålet om kinesisk representasjon; Hvor viktig var det for Washington 

med et forbedret forhold til Beijing, og i hvilken grad kunne USAs FN-politikk påvirke 

utviklingen av dette forholdet? Hvor viktig var det for USA å forhindre at Taiwan ble fratatt 

sitt medlemskap i organisasjonen, ikke i betydningen av hva FN kunne gjøre for Taipei eller 

hva Taipei kunne gjøre for FN, men i betydningen av amerikanske interesser i Taiwan? 

Hvilke problemer ville oppstå for Washingtons forhold til Sør-Korea og Vest-Tyskland ved å 

adoptere en FN-strategi basert på prinsippet om universalitet?
11

 

Studiet skisserte fem alternative strategier for hvordan administrasjonens politikk 

kunne utformes og hvilke positive og negative konsekvenser de ulike alternativene førte med 

seg. Et alternativ var en videreføring av den gjeldende politikk som hadde blitt ført av 

tidligere administrasjoner og i Nixon sine første år som president. Regimet i Taiwan ville på 

det sterkeste anbefale dette alternativet, da det var i samsvar med Taipeis egen posisjon og 

hva det så på som i sine egne interesser. Dette var den kursen som naturlig nok medførte 

minst usikkerhet i forhold til potensielle konsekvenser, da de allerede var kjent fra de 

foregående årene. Strategien basert seg her på å mobilisere den nødvendige støtte for 

resolusjonen om å anse kinesisk representasjon som et ”viktig spørsmål”, da en adopsjon av 

denne ville nødvendiggjøre et to tredels flertall for en resolusjon som tok sikte på eventuelle 

endringer i forhold til hvilken kinesisk myndighet som innehadde plassen i FN. Videre skulle 

den albanske resolusjonen, som var nettopp den resolusjonen som tok sikte på å gi Beijing 

medlemskapet i FN på bekostning av Taipei, bekjempes. Tatt stemningen i 

generalforsamlingen på det daværende tidspunkt i betraktning og den økende bilaterale 

anerkjennelsen av Beijing som hadde akselerert, var dette en strategi som tok sikte på å hale 

ut tiden, da det ble sett på som uunngåelig at Kina innen et rimelig tidsrom ville få den 

nødvendige støtte til sitt krav om medlemskap. Resultatet ville etter rapportens spådommer 

innebære at Beijing senest i løpet av høsten 1972 ville bli tildelt et medlemskap i FN på 

bekostning av Taiwan. Dette ville videre bety et betydelig tap for USAs internasjonale 

prestisje. Derimot ville et slikt hendelsesforløp i svært liten grad skape problemer for det 

bilaterale forholdet til Kina som var under utvikling, da denne strategien på ingen måte tok 

sikte på å definere myndighet over Kina som delt mellom kommunistregimet på den ene 

siden og nasjonalistregimet på den andre siden. Strategiens essens måtte ikke måles i dens 
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mulighet for suksess, da denne ble ansett som svært liten, men dens relative fordeler og 

ulemper i forhold til andre alternative strategier. 

 Det andre alternativet som ble utformet tok utgangspunkt i universalitet som prinsipp. 

Her var tanken å håndtere de utfordringer Washington stod overfor gjennom et større 

rammeverk. Dette bestod i å få FNs generalforsamling til å adoptere en generell doktrine om 

universalitet i hele FN-systemet og innebar at alle delte stater ville kunne være kvalifisert for 

medlemskap i organisasjonen. Under dette formularet ville en eksklusjon av Taiwan kunne bli 

oppfattet som et generelt brudd på prinsippet om universalitet. Dette ville også nødvendigvis 

innebære en passiv eller aktiv amerikansk støtte til et kinesisk medlemskap. Prinsippet om 

universalitet ville trolig ha stor appell både i FN og i den amerikanske opinionen. 

Antakeligvis ville det videre undergrave noe av den støtte det albanske resolusjonsforslaget 

hadde opparbeidet seg ved de foregående voteringene i generalforsamlingen. Derimot ville 

Washingtons bilaterale forhold til Vest-Tyskland og Sør-Korea etter alt å dømme bli 

skadelidende da prinsippet kunne få konsekvenser for et eventuelt østtysk og nordkoreansk 

medlemskap. I tillegg ville dette alternative handlingsmønsteret kunne slå svært uheldig ut for 

det videre samarbeidet mellom USA og Kina, da dette kunne oppfattes som et brudd på 

Washingtons ”ett Kina” politikk. Universalitetsprinsippet ville heller ikke nødvendigvis løse 

spørsmålet om kinesisk representasjon. Det var lite trolig at Beijing ville delta i FN under den 

forutsetning at Taipei fikk beholde sitt medlemskap. På sikt ble det anslått som mer 

sannsynlig at FN ville bøye av for kinesisk press fremfor at Kina ville føye seg for en 

majoritet av verdenssamfunnet. 

 En tredje potensiell strategi som ble utarbeidet, som var nokså nært beslektet til den 

foregående, tok sikte på å kombinere prinsippet om universalitet og dobbel representasjon for 

Taiwan og Kina. Tanken var her for den amerikanske FN-delegasjon eksplisitt å introdusere 

to resolusjoner som hver seg omhandlet et av disse teamene. Dette ble ansett som den 

formelen som på kort sikt trolig ville gi administrasjonen størst mulighet for en diplomatisk 

suksess i FN-systemet. Taiwans plass i FN ville her knyttes direkte til Washingtons generelle 

filosofi om universalitet, noe som hadde stor appell og gjorde angrep på den amerikanske 

posisjonen vanskelig. Hvis Beijing takket nei til et medlemskap ville den diplomatiske ballen 

bli spilt over på kinesisk side. I det lange løp ble det derimot også her ansett som overveiende 

sannsynlig at FN på sikt ville gi etter for kinesisk press. 

 Den fjerde alternative strategien som ble nevnt var å arbeide aktivt for å få 

gjennomslag for dobbel representasjon for Kina og Taiwan, uten at dette skulle settes inn i en 

større kontekst. En rekke antall formuleringer var her mulige å velge mellom. Fra et 
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salgsperspektiv var selvfølgelige enkelte formuleringer å foretrekke framfor andre. Dette 

alternativet ble ansett som mindre populært i generalforsamlingen enn tidligere skisserte 

alternativer, men ville trolig fortsatt være nok til å blokkere den albanske resolusjonen. 

Washingtons bilaterale forhold til vennligsinnede delte stater ville her ikke bli utsatt for de 

problemer som var knyttet til prinsippet om universalitet. Den største ulempen med dette 

scenariet var at det var uakseptabelt for både Taipei og Beijing å vedkjenne seg et 

medlemskap i FN der den andre part også var tilstedeværende. 

 Et femte alternativ administrasjonen hadde var en proforma opposisjon mot den 

albanske resolusjonen. Da USA før eller senere ville tape kampen om Taiwan ble det ansett 

som et alternativ å innrømme nederlag gjennom å bruke minst mulig prestisje på å forsvare 

Taipeis plass i FN. Dette var i utgangspunktet et lite attraktivt scenario, da resultatet etter alt å 

dømme ville kunne få svært uheldige konsekvenser for det bilaterale forholdet mellom USA 

og Taiwan. I tillegg ville dette kunne sende svært uheldige signaler til USAs allierte om 

Washingtons vilje til å gå på akkord med sine forpliktelser overfor mindre forbundsfeller i de 

tilfeller der dette kunne tjene USAs forhold til andre stormakter.
12

 

Videre ble det i rapporten slått fast at hvis administrasjonen bestemte seg for å 

adoptere en politikk basert på dobbel representasjon ville spørsmålet om å benytte seg av 

”viktig spørsmål” formelen igjen bli aktuell. Ved å droppe dette spørsmålet ble det ansett som 

høyst sannsynlig at en resolusjon angående dobbel representasjon enkelt ville fått et simpelt 

flertall i generalforsamlingen, men kunne senere like enkelt bli trukket tilbake. På den andre 

siden kunne den amerikanske delegasjonen først introdusere den såkalte ”viktig spørsmål” 

resolusjonen, noe som ville gi dobbel representasjon atskillig lengre levetid forutsatt at 

resolusjonen fikk det nødvendige to tredjedels flertall. Det ble derimot ansett som nesten 

umulig for Washington å mønstre et slikt flertall. Plassen i Sikkerhetsrådet måtte 

nødvendigvis tildeles Kina da dette var i overensstemmelse med den oppfatning som var den 

dominerende i generalforsamlingen for å samle FN bak et vedtak om dobbel representasjon. 

Administrasjonen ble oppfordret til å arbeide intenst for å finne alternative løsninger 

på nettopp spørsmålet om plassen i Sikkerhetsrådet, da et eventuelt kinesisk medlemskap ble 

ansett som problematisk for USA. Uansett ble det på sikt ansett som lite trolig at Kina kunne 

holdes utenfor sikkerhetsrådet så snart landet hadde blitt innlemmet i FN-systemet. Den 

generelle holdningen i Sikkerhetsrådet, litt avhengig av sammensetningen, var av en slik 

karakter at et flertall av medlemsstatene foretrakk Kina framfor Taiwan som rettmessig 
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medlem. Det var Sikkerhetsrådet selv som hadde den avgjørende myndighet i saken. En 

organisert kampanje for å overbevise Taipei om å godta dobbel representasjon ville være 

nødvendig. Det fantes ingen garantier for at USA ville lykkes med dette. Samtidig var det 

nødvendig å understreke at Taiwans sikkerhet først og fremst var avhengig av amerikanske 

forsvars- og sikkerhetsgarantier, ikke et FN-medlemskap. Taiwans økonomiske situasjon ville 

heller ikke bli direkte påvirket av en eventuell eksklusjon.
13

  

Det ville nødvendigvis medføre en del implikasjoner for Washingtons evne til å tale 

Taiwans sak hvis landet ble fratatt sitt medlemskap i FN. For det første ville USA trolig få 

problemer med å søke internasjonal støtte for et regime som ikke lenger ble anerkjent av FN, 

noe som igjen ville forsterke den erosjon av diplomatiske anseelse regimet i Taipei allerede 

hadde begynt å oppleve. Det kunne også blitt stilt spørsmålstegn ved Washingtons 

forsvarsforpliktelser overfor Taipei da Taiwans status i FNs øyne ville kunne tolkes som et 

indre kinesisk anliggende. Videre ble det hevdet at hvis Taiwan først ble fratatt sitt 

medlemskap i FN ville dette på sikt vanskeliggjøre fremtidig støtte til en eventuell politikk 

der Taiwan kunne være en selvstendig enhet innenfor FN-systemet. Som et tredje argument 

ville et kinesisk medlemskap i FN trolig styrke den kinesiske forhandlingsposisjonen overfor 

Washington, noe som igjen ville føre til færre kinesiske forsikringer og innrømmelser i de 

bilaterale forhandlingene mellom USA og Kina. Avslutningsvis kunne aksepten til Taiwan 

overfor andre land reduseres i forhold til regional utvikling hvor USA hadde interesser i at 

Taipei var et supplement til Washingtons diverse tekniske assistanseprogrammer.
14

 

 Rapporten konkluderte med følgende to punkter; Hvis det var i USAs overordnede 

interesser å løse problemene knyttet til kinesisk representasjon, forbedre forholdet til Kina og 

samtidig være bevisst på de konsekvenser ulike amerikanske strategier ville ha for forholdet 

Washington-Taipei, ble det ansett som fordelaktig med en videreføring av gjeldende politikk. 

Dette selv i den forvisningen om at Kina ville bli tildelt et medlemskap i FN, i verste fall på 

bekostning av Taiwan, noe som ville være å regne som et betydelig amerikansk diplomatisk 

nederlag.  For det andre ville USA trolig ha blitt anklaget av det internasjonale samfunnet for 

å være lite fleksibel, urealistisk og statisk i sin holdning til nye tanker og ideer rundt kinesisk 

FN-representasjon hvis administrasjonen gjorde sitt ytterste for alene å beseire den albanske 

resolusjonen. Selv om denne strategien var den som komiteen anså til å være den med færrest 

negative konsekvenser for Washingtons forhold til andre hovedsteder, med unntak av Beijing, 

ville dette alternativet også med stor grad av sikkerhet innebære et internasjonalt diplomatisk 
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nederlag av betydelig karakter. I mangel på fullgode alternative strategier ble behovet for 

løsninger som tok inn over seg innenrikspolitiske hensyn forsterket. Dette må selvfølgelig ses 

i forhold til den historiske betydningen Kina og Taiwan hadde hatt for amerikansk politikk.
 15

 

Fra 1950 til 1970 hadde kongressen uttrykt sin opposisjon til kinesisk medlemskap i 

FN på bekostning av Taiwan mer en tretti ganger. Hvert år hadde den lovgivende forsamling 

gjennom tillegg til budsjettsvedtak, noe som er en vanlig måte for kongressmedlemmer å 

tilkjennegi ulike politiske prioriteringer på, slått fast nettopp dette punktet. Dette hadde så 

blitt signert av presidenten slik at det hadde blitt offisiell amerikansk lov. Da 

Representantenes hus den 24. juni 1971 debatterte et budsjettsforslag fra utenriks-, justis-, og 

handelsdepartementet ble det blant enkelte representanter uttrykt en stor grad av skepsis til 

denne metoden med å knytte lovtekster til budsjettsvedtak. Dette førte til at det fra 1971 ikke 

lenger var amerikansk lov å motsette seg en endring av kinesisk representasjon fra Taiwan til 

fordel for Kina i FN-systemet.
16

 

Regimet i Taiwan anså Washingtons forsvar av republikkens plass i FN som 

underordnet amerikanske forsvarsgarantier som målestokk for USAs støtte til øya. 

Myndighetene i Taipei ville antakeligvis se på et amerikansk skifte av posisjon i forhold til 

FN-spørsmålet som en indikasjon på en generell helomvending av USAs offisielle politikk til 

fordel for å komme til enighet med Kina på bekostning av taiwanske interesser. Selv om et 

skifte trolig ikke ville bli møtt med straffereaksjoner fra Taipei var det sannsynlig at den 

generelle holdningen til USA i Taiwan ville bli svekket. Dette kunne igjen begrense 

Washingtons muligheter til å påvirke Chiangs regime i saker som var viktige for USA.
17

 

 UD hadde presset Nixon i flere måneder for administrasjonens prefererte valg, da det 

var nødvendig med tilstrekkelig tid for å søke støtte blant andre land for Washingtons 

politikk. Kissinger hadde i samråd med Nixon bevisst trenert en avgjørelse da de anså at dette 

kunne komme til å skape problemer for det nye Kina-initiativet. Kissinger hevdet også at en 

skiftende amerikansk posisjon kunne virke provoserende på både Kina og Taiwan uten at den 

ville løse noen av de grunnleggende problemene administrasjonen stod overfor. Forholdet 

mellom Washington og Beijing som var under utvikling i perioden, ville uansett på sikt 

komme til å kreve amerikanske endringer av sin offisielle FN-linje. Problemet i henhold til 

Kissinger var at mange eksperter og politikere så på en løsning av spørsmålet om kinesisk 

representasjon i FN som en nødvendig forutsetning for en bedring av forholdet mellom 
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Washington og Beijing. Paradokset her var at FN ikke hadde vært et betent tema i noen av de 

kinesiske kommunikeer som administrasjonen hadde mottatt.
18

  

 Da UD ikke mottok de instruksene de hadde bedt Nixon om tok de selv initiativet med 

å presse fram en respons fra Det hvite hus. Den 28. april 1971 uttalte UDs pressetalsmann at 

suvereniteten over Taiwan og Pescadores, en øygruppe i Taiwanstredet bestående av 64 små 

øyer, var uavklart og en endelig løsning først ville komme på plass igjennom fremtidige 

internasjonale resolusjoner. Dette ble avvist av begge parter da både Taipei og Beijing anså 

de geografiske områdene som en integrert del av Kina. Hensikten bak uttalelsen var å 

konstruere et juridisk fundament for en politikk som tok sikte på et FN med dobbel kinesisk 

representasjon.
19

  

Kissinger ble våren 1971 mer og mer skeptisk til en FN-politikk basert på dobbel 

representasjon, som etter hans syn på det daværende tidspunkt var i ferd med å bli presset 

frem av UD. Strategien ville kunne skape store problemer for USAs bilaterale forhold til 

regimene både i Beijing og Taipei hevdet han. Stater som ønsket å bedre sitt eget forhold til 

Kina ville ikke godta den amerikanske posisjonen. Washingtons nye politikk, som skiftet 

fokus fra å holde Kina ute til å holde Taiwan innefor FN-systemet, økte bare støtten til den 

albanske resolusjonen. Nixon administrasjonen kunne i beste fall håpe på å utsette Taipeis 

eksklusjon med ett eller to år, men det endelige utfallet var i henhold til Kissinger allerede 

gitt. Han foretrakk derimot en videreføring av den FN-politikk som tidligere hadde blitt fulgt, 

selv om resultatet ville innebære at Taiwan ble ekskludert fra FN. Denne posisjonen var i det 

minste prinsipiell og tok ikke sikte på å bygge en strategi basert på juridiske argumenter og 

spissfindigheter. Utfallet ville uansett tilsi tap for den amerikanske posisjonen i FN så lenge 

Washington hadde et overordnet ønske om et nytt og bedre forhold til Beijing. Og nettopp 

dette var noe som stod høyt oppe på Nixon og Kissingers agenda.
20

  

 Etter å ha hørt argumentene for dobbel representasjon på et NSC møte den 25. mars 

1971 var både visepresident Agnew og finansminister Connaly enige i Kissingers 

argumentasjon om at et nederlag i FN med administrasjonens gamle strategi ville være å 

foretrekke framfor å utforme en ny posisjon som i løpet av ett eller to år mest sannsynlig ville 

gi det samme utfallet. Nixon ga også overfor Kissinger uttrykk for at han var av samme 

oppfatning. Både Nixon og Kissinger vegret seg derimot for å ta opp kampen med Rogers på 

dette spørsmålet. De innså begge at de kunne bli anklaget for å ha inntatt en rigid posisjon og 
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ikke gjøre hva som ville være nødvendig for å bevare en gammel allierts medlemskap i FN. I 

tillegg ga UD uttrykk for en viss optimisme i forhold til at det fantes en mulighet for at Kina 

ville kunne komme til å godta dobbel representasjon.
21

 Det er derimot svært vanskelig å se for 

seg at Kissinger under noen omstendigheter kunne tro at Beijing ville godta FN- 

representasjon for både Kina og Taiwan, da dette ble kontant avvist i alle de samtaler og 

korrespondanser Kissinger var delaktig i. Nixon valgte en uthalingstaktikk, selv om dobbel 

representasjon i FN til slutt ble administrasjonens offisielle politikk.  

En offentliggjøring av USAs skiftende posisjon skulle ikke komme før etter at 

Kissinger hadde gjennomført sitt første besøk i Kina i juli 1971. Først da ville man være i 

stand til å kunne trekke de nødvendige konklusjoner for hvilken kurs forholdet mellom 

Beijing og Washington ville ta. I så måte hindret Nixon utenriksminister Rogers i å 

offentliggjøre en ny amerikansk politikk basert på dobbel representasjon i januar, april og 

juni. 1. juni holdt Nixon selv en pressekonferanse der han uttalte at han ikke ville fatte en 

avgjørelse før i midten av juli samme år. Kissinger informerte selv statsminister Chou Enlai, 

som var en av de ledende moderate kreftene i kommunistregimet, om USAs nye FN-posisjon 

under de samtaler som ble ført ved Kissingers første besøk i landet. Dobbel representasjon var 

uaktuelt for Kina å godta, men Kissinger oppfattet ikke FN-spørsmålet som et pressende 

kinesisk anliggende. Da Kissinger hadde vendt tilbake til Washington innså Nixon at det ikke 

lenger var noen hinder i veien for å gi Rogers klarsignal for å proklamere administrasjonens 

nye politikk. Den nye politikken tok sikte på å støtte et kinesisk medlemskap i FN, motsette 

seg et hvert forsøk på å ekskludere Taiwan og plassen i Sikkerhetsrådet skulle tilfalle den av 

de to parter som hadde størst oppslutning i generalforsamlingen. I september måtte 

administrasjonen gå så langt som å støtte Kinas kandidatur til plassen i Sikkerhetsrådet i håp 

om å samle mest mulig støtte til den amerikanske posisjonen.
22

 

Myndighetene i Taipei hadde allerede i april 1971 blitt informert om Washingtons 

planer om å støtte et kinesisk FN-medlemskap. President Chiang ble den 23. april i samtaler 

med Nixons sendebud, ambassadør Bob Murphy, konfrontert med administrasjonens negative 

vurdering av fremtidsutsiktene for den FN-strategien som tidligere hadde blitt ført. Murphy 

gjorde rede for en ny potensiell strategi basert på dobbel representasjon for å sikre Taiwans 

videre medlemskap i organisasjonen. Chiang gikk motvillig med på denne nye strategien, 

men han tok eventuelle forbehold. Han understreket betydningen av å sikre Taipeis plass i 

sikkerhetsrådet, betydningen av bruken av et ”viktig spørsmål” resolusjonen som et 
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virkemiddel for å holde Beijing utenfor FN og behovet for at Washington ikke skulle være 

sponsor av en eventuelt ny resolusjon basert på dobbel representasjon. President Chiang 

antydet en viss fleksibilitet i forhold til de to siste momentene. Han gjorde det også klart at 

Washington ville bli holdt internasjonalt ansvarlig dersom Taiwan ble fratatt sitt FN- 

medlemskap.
23

 Selv om offentliggjøringen av Nixons kommende statsbesøk i Kina i juli 

samme år slo ned som lyn fra klar himmel i Taiwan var de som sagt informert om en 

skiftende amerikansk holdning til det som ble omtalt som Kina-problemet. Negative 

reaksjoner fra Taipei lot ikke vente på seg, men avtok etter hvert som regimet slo seg til ro 

med Washingtons forsikringer om en innbitt kampanje for å sikre Taiwans plass rundt bordet 

i New York. Holdningen i Taipei var basert på troen om at USA ville lykkes med sin 

kampanje, noe som igjen ville føre til at Beijing ville takke nei til en eventuell invitasjon om 

FN-medlemskap.
24

   

 Kissingers andre reise til Kina ble offentliggjort 5. oktober. Noen dager tidligere 

hadde Rogers blitt informert om det forestående besøket, utenriksministeren motsatte seg da 

på det sterkeste tidsrommet for reisen, da dette ville sammenfalle med FN-avstemningen, og i 

så måte kunne få konsekvenser for selve utfallet av voteringen. Kissinger trodde ikke selv at 

det ville være noen korrelasjon mellom utfallet av avstemningen og hans egen reise. Han 

uttrykte også i sin selvbiografi at FN-ambassadør Bush var av samme oppfatning.
25

 Dette står 

derimot i skarp kontrast til hva som kommer fram av frigitt dokumenter over temaet, der 

Kissinger i private samtaler med Nixon ikke la skjul på at Bush ga klart uttrykk for at 

sikkerhetsrådgiverens reise til Kina ville skade USA posisjon i FN i forbindelse med 

behandlingen av spørsmålet om kinesisk representasjon. Videre understreket Kissinger at 

tidsskjema for debatten og avstemningen i New York ble fremskyndet med tre uker i forhold 

til det foregående år. Da datoen for Kissinger reise til Kina ble fastlagt var det under den 

forvissning om at behandlingen av kinesisk representasjon i FN ville finne sted på samme tid 

i 1971 som i 1970. Overfor Nixon problematiserer Kissinger alternativet med å utsette reisen, 

da dette kunne komme til å skape problemer overfor Beijing. Nixon hadde både sin historiske 

reise til Kina og et toppmøte med det sovjetiske regimet på programmet. Hvis Kissinger 

utsatte sin reise kunne dette komme til å virke provoserende på myndighetene i Beijing, da 

det fort kunne blitt stilt en rekke spørsmål rundt motivene for en slik avgjørelse. En  
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amerikansk–sovjetisk konspirasjon var noe de kinesiske myndigheter til tider viste stor og 

kanskje overdreven frykt for. Dette var noe som skapte betydelig hodebry for både Nixon og 

Kissinger.
26

 I samtaler med Kissinger og Bush ga Nixon uttrykk for at alle nødvendige parter 

i den amerikanske administrasjonen var informert om Kissingers kommende reise til Kina. 

Substansen i FN-spørsmålet ville uansett være det samme, men han understreket betydningen 

av å holde muligheten åpen for eventuelt å forskyve avreisetidspunktet.
27

 

 Spørsmålet om Nixon administrasjonens politikk overfor kinesisk og taiwansk FN- 

medlemskap viste seg å avdekke store interne spenninger og motsetninger mellom de ulike 

interne aktørene i administrasjonen. Dette må sies å ha vært et av de fremste momentene som 

medførte at uansett hvilken strategi Washington valgte å følge ville sannsynligheten for et 

nederlag være betydelig. Nå skal det sies at det trolig var noen forskjeller mellom hvordan 

Rogers på den ene siden og Kissinger og Nixon på den andre siden definerte et nederlag. 

Utfordringen var, i motsetning til andre sider ved administrasjonens Kina-politikk, at UD 

spilte en fremtredende rolle i utformingen og gjennomføringen av den praktiske politikken 

knyttet til FN-spørsmålet, slik at behovet for en samlet strategi som både Det hvite hus og 

utenriksdepartementet kunne stille seg bak ville være en nødvendig forutsetning for at Taipei 

kunne få bevare sitt sete i FN-organisasjonen. Da det derimot viste seg umulig for 

administrasjonen å enes om en slik strategi på et tidlig tidspunkt ville det bli desto 

vanskeligere å lykkes med nettopp dette. Nå skal det likevel sies at sterke krefter som 

Kissinger var tvilende til at en ny strategi på sikt kunne ha endret det endelige utfallet. Tiden 

hadde simpelthen rent fra Taipei, og så lenge det var et overordnet mål for Washington ikke å 

forsure samarbeidsklimaet med Beijing var handlingsrommet minimalt. Det er vanskelig å si 

seg grunnleggende uenig med sikkerhetsrådgiveren på i alle fall det første av disse to 

punktene.         

 For Washington viste hele FN-affæren rundt spørsmålet om kinesisk representasjon i 

realiteten å innebære valget mellom ulike onder. Det er vanskelig å se for seg hvordan Nixon 

administrasjonen kunne håndtert problematikken på en måte som hadde vært i tråd med alle 

involverte parters interesser. Det grunnleggende hindret som det viste seg umulig å løse 

dreide seg om Taipeis og Beijings manglende vilje til å akseptere et formular for hvordan de 

begge kunne være en del av et FN-system der den andre part også var representert. Så lenge 
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Nixon og Kissinger begge ønsket en tilnærming til Kina ville det på sikt være lite som stod i 

veien for et skifte av den kinesiske FN-delegasjonen til fordel for Beijing. På den andre siden 

ville et slikt utfall åpne for både nasjonal og internasjonal kritikk av administrasjonens 

overgivelse av Taiwan, da USA hadde vært den fremst forsvarer av Chiangs plass rundt 

bordet i New York. Like fullt viste det seg at Washington ikke var i stand til å utforme en 

strategi som var gjensidig akseptabel for både Beijing og Taipei, noe som nødvendigvis ville 

medførte at en av partene ville være ekskludert fra deltakelse i FN.  

 

Komplikasjoner og reaksjoner på utfallet av FN-voteringen høsten 1971 

 

FN-ambassadør George H.W. Bush gjorde høsten 1971 rede for situasjonen i FN i samtaler 

med Kissinger og Nixon. Det var en nødvendig forutsetning for den amerikanske 

delegasjonen å få et flertall for resolusjonen om å behandle kinesisk representasjon som et 

”viktig spørsmål” hvis man skulle ha noen mulighet til å forhindre Taiwans eksklusjon. Det 

var allerede etter Bush sine egne vurderinger klart at den albanske resolusjonen ville få 

flertall, men ikke det nødvendige to tredjedels flertall som krevdes hvis USA fikk gjenomslag 

for sin egen prosedyre resolusjon. Om den amerikanske FN-delegasjonen derimot klarte å 

mønstre nok støtte til denne resolusjonen ble sett på som høyst usikkert. Administrasjonens 

posisjon med å forsvare Taipeis plass i FN samtidig som Washington hadde innledet 

bilaterale forhandlinger med Kina gjorde FN-spørsmålet derfor til en psykologisk kamp i 

New York.  

Flere FN-delegasjoner uttrykte forundring og mistro til USAs støtte til Taiwan etter at 

presidenten hadde offentliggjort sine planer om et offisielt statsbesøk i Kina. Det kunne 

derfor ytterligere undergrave administrasjonens posisjon i FN ved at Kissinger skulle 

oppholde seg i Beijing på samme tidspunkt som Taiwans videre fremtid i FN ble avgjort. 

Nixon ytret ønske om mulig å endre tidspunktet for FN-debatten overfor Bush. Kun en 

hastesak i Sikkerhetsrådet ville kunne muliggjøre dette, og en slik sak lot seg etter Bush sin 

oppfatning vanskelig konstruere. Bush uttrykte også bekymring for den politiske belastningen 

det ville være for Nixon personlig å tape en eventuell kamp i FN om Taiwan sitt medlemskap. 

Presidenten understreket betydningen av å begrense media profileringen rundt Kissingers 

reise, selv om Bush slo fast at essensen av samtalene som ville bli ført i Beijing av ulike 

årsaker naturlig nok ville bli lekket til diplomater i FN. Han slo også fast hvilken betydning 

USAs forpliktelser overfor Taiwan utgjorde for enkelte kretser i det amerikanske samfunnet i 
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håp om å overbevise presidenten om den potensielle innenrikspolitiske risikoen ved et 

voteringsnederlag. Det er derimot lite som talte for at dette ikke var en risiko som allerede var 

godt kjent og nøye analysert i Det hvite hus. Avslutningsvis ble det under møte besluttet at 

den amerikanske FN-delegasjonen skulle gjøre sitt ytterste for å vinne kampen om prosedyre 

resolusjonen. Det ville derimot være vanskelig å forsikre USAs allierte i FN om Washingtons 

genuine interesse i å bevare Taipeis medlemskap samtidig som Kissinger oppholdt seg i Kina. 

Enkelte FN-delegasjoner ville her trolig spekulere i om USA og Kina i realiteten allerede 

hadde kommet fram til et forlik seg i mellom som banet vei for Beijings inntreden i FN- 

systemet.
28

 

 Det var tydelig at USAs nye politiske linje ble møtt med en stor grad av skepsis rundt 

om i diverse hovedsteder. Det var ikke nødvendigvis selve politikken som var gjenstand for 

misnøye, men snarere det faktum at Nixon administrasjonens nye Kina-strategi ble utarbeidet 

og gjennomført uten de vanlige konsultasjonene med USAs nærmeste allierte. I så måte fikk 

assisterende utenriksminister Alexis Johnson overlevert et kopi av et brev fra den japanske 

ambassadøren i USA, Ushiba, som var sendt fra den australske statsminister McMahon til den 

japanske statsminister Sato. I korte trekk tok korespondansen utgangspunkt i behovet for 

konsultasjoner landene i mellom angående kinesisk representasjon i FN i lys av det nye 

amerikanske initiativet overfor Kina som hadde kommet som en overraskelse på 

myndighetene i både Tokyo og Canberra. Ambassadøren understreket videre behovet for 

amerikanske konsultasjoner med Japan angående spørsmålet om kinesisk representasjon i FN 

da dette hadde vært praksis tidligere. Ushiba gjorde det også klart at kinesisk representasjon i 

FN var et tema med potensiell stor innenrikspolitiske sprengkraft i Japan.
29

  

Under et møte Rogers hadde med Kissinger og Nixon i Det hvite hus den 30. 

september 1971 protesterte han på timingen til Kissingers andre Kina-besøk på grunn av de 

negative konsekvenser dette ville kunne komme til å ha for utfallet av voteringen i FN. 

Utenriksministeren ga uttrykk for at Kissingers andre reise til Kina, som sammenfalt med 

avstemningen i FN om kinesisk representasjon, ville være svært uheldig, da utfallet var høyst 

usikkert. Foreløpig opptelling fra det amerikanske UD tydet på at USA lå under med to 

stemmer angående prosedyre resolusjonen, som ville bli introdusert av blant annet USAs FN-

delegasjon. Rogers la heller ikke skjul på sin egen bekymring for hvordan situasjonen ville bli 
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oppfattet av flere konservative senatorer som tidligere hadde annonsert sine intensjoner om å 

trekke sin støtte til FN dersom Taiwan ble fjernet fra medlemslistene. Kissingers reise ville i  

henhold til Rogers i korte trekk undergrave Washingtons posisjon i FN og signalisere til 

omverdenen at USA ikke mente alvor med sin egen politikk. Videre mente utenriksministeren 

at det ville være uproblematisk for Kissinger å utsette sin reise. Dette var Nixon ikke enig i da 

han ga uttrykk for bekymring for hvordan Beijing ville reagere, samt problemer knyttet til 

annonsering av toppmøte mellom USA og Sovjetunionen. Kissinger på sin side gjorde det 

klart at det lot seg gjøre å utsette hans egen reise fra oktober til november, men dette ville 

kunne medføre betydelige problemer som presidenten allerede hadde vært inne på. Både 

Nixon og Kissinger var derimot enige om at Rogers hadde et godt poeng i forhold til hvordan 

sammenfallet av Kissingers reise og FN-voteringen ville kunne skape problemer for den 

amerikanske forhandlingsposisjonen i New York. 

 Kissingers besøk i Kina som etter planen skulle vare i fire dager ville etter Rogers 

uttalelser oppfattes som et mini toppmøte av det internasjonale samfunnet. Utenriksministeren 

slo fast at enkelte påstod at administrasjonen var i en svært dårlig forhandlingsposisjon. 

Administrasjonen skulle visst nok være så bekymret for at Nixons toppmøte med Kina faktisk 

skulle finne sted at USA ville komme til å være svært ettergivende i sin FN-politikk.
30

  

 I et møte senere samme dag slo Kissinger fast overfor Nixon at det ville være en dårlig 

ide å utsette den kommende reisen. Dette var noe han kom fram til etter å blant annet ha ført 

samtaler med Bob Haldeman, som var Nixons stabssjef, og Alexander Haig, som var 

assisterende nasjonal sikkerhetsrådgiver. I henhold til Kissinger ville det være enklere for 

Bush å få utsatt selve avstemmingen eller hele debatten i FN enn hans egen reise til Kina. 

Hvis Nixon likevel bestemte seg for å utsette Kissingers avreise til Beijing, ville 

administrasjonen i verste fall måtte offentlig annonsere Kina-besøket noen dager etter at 

Taiwan eventuelt hadde blitt kastet ut av FN. Dette ville oppfattes som svært provoserende på 

de Taiwan-vennlige kreftene i den amerikanske kongressen. Hvis det allikevel skulle vise seg 

at Taiwan ble fratatt sin plass i FN, ville det være fordelaktig å reise som avtalt. Kissinger 

trodde ikke utfallet av avstemningen i FN ville være så jevn som UD antok. Videre ga 

sikkerhetsrådgiveren uttrykk for at Taiwans plass i FN nå kun kunne reddes gjennom en 

systematisk kamp der alle i administrasjonen gjorde dette til sitt overordnede mål, men en slik 
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entusiasme fantes ikke hos alle. Dette selv under den forvisning om at det ville medføre 

betydelig støy og negative politiske ringvirkninger for administrasjonen dersom Taiwan ble 

ekskludert fra FN. Kinesiske myndigheter hadde i henhold til Kissinger vært både nøyaktige 

og ærlige i deres tidligere forhandlinger. De hadde holdt sitt løfte om ikke å invitere noen 

politikere fra det demokratiske partiet til Kina eller kritisert administrasjonen høylytt i 

amerikansk presse. I tillegg var datoen for Kissingers andre besøk i Kina i utgangspunktet satt 

av Kissinger og Nixon selv. På det daværende tidspunkt ble det antatt at FN-debatten ville 

finne sted en måned senere enn hva som skulle viste seg å være tilfelle. Det ble også reist 

spørsmål om Beijing i det hele tatt ville godta en eventuell forskyvning av møte. 

 Overfor Nixon var Kissinger kritisk til sine egne muligheter for å påvirke utfallet  av 

avstemningen. Han uttrykte videre en viss skepsis til den FN-strategien administrasjonen 

hadde adoptert. Så lenge Washington ville komme til å tape kampen om Taiwans plass kunne 

de like gjerne gjøre dette gjennom en videreføring av gjeldende politikk. Kissinger anså det 

som sannsynlig at stemmefordelingen ville komme til å være i større disfavør for USA enn 

hva Rogers og Bush hadde signalisert. Han så det som trolig at ulike diplomatiske 

delegasjoner var sympatiske overfor den amerikanske posisjonen i håp om å blidgjøre 

Washington og om nødvendig styrke sin egen forhandlingssituasjon i andre saker der USA og 

de respektive statenes interesser var berørt. Kissingers reise ville også kunne gi ulike FN-

delegasjoner, som uansett ville stemme imot den amerikanske posisjonen, et alibi for å gjøre 

nettopp dette.  Den 30. september ble utfallet av voteringen ansett til å være to stemmer i 

USAs disfavør da det gjaldt prosedyre resolusjonen. Kissinger anslo at disse tallene fra 

utenriksdepartementet var for optimistiske og ga uttrykk for den faktiske stemmegivningen 

ville vise et større amerikansk tap. Kissinger antok at voteringen ville finne sted 29. eller 30. 

oktober, og at han selv ville være tilbake i Washington den 23. oktober. 

 Nixon og Kissinger konkluderte med at de potensielle ulempene ved å utsette 

Kissingers reise ville være større enn fordelene. Hvilke reaksjoner en annonsering av 

Kissingers besøk i Kina ville bli møtt med av den politiske eliten i USA og opinionen 

forøvrig etter en eventuell votering der Taipei ble fratatt sitt medlemskap i FN, var et av de 

avgjørende momentene. Videre besluttet Nixon og Kissinger å formidle deres avgjørelse til 

utenriksminister Rogers på en nokså tvilsom måte. Rogers skulle bevisst føres bak lys 

gjennom å bli fortalt at Beijing enten hadde avslått tilbudet om å flytte møte eller si at det var 

umulig å få et svar fra kinesiske myndigheter tatt det begrensede tidsperspektivet i 

betraktning. 
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 Nixon gjorde Kissinger oppmerksom på at de i større grad burde iverksette 

nødvendige tiltak til fordel for Taiwans posisjon i FN. Kissinger på sin side mente de gjorde 

alt som var mulig innenfor rammene av den overordnede Kina-strategien som la en viss 

begrensning på administrasjonens handlefrihet. Kissinger hadde alltid ment at Taiwans plass i 

FN var et amerikansk tapsprosjekt.
31

 Dette hindret fortsatt ikke presidenten i å ha vært svært 

foruroliget over at enkelte av USAs allierte så ut til å motsette seg den amerikanske 

posisjonen i FN. Det ble besluttet å iverksette tiltak for å overbevise disse statene om det var i 

deres egen interesse å støtte Washington. Det hersket en viss forundring over at Tyrkia og 

Hellas, som hadde de samme støttesspillerne i kongressen som Taiwan, ikke hadde gitt 

administrasjonen sin forsikring om støtte til den amerikanske posisjonen.  

 For Nixon å involvere seg offisielt direkte til fordel for Taiwan var utenkelig, da dette 

kunne komme til skape problemer for USAs forhandlinger med Kina. Dette var tilfelle selv 

om Taiwans utenriksminister i møte med Rogers hadde gitt uttrykk for en generell skepsis i 

Taipei om at Nixon kun arbeidet halvhjertet for Taiwans situasjon i FN og det faktum at 

Nixon var generelt urolig for hvordan høyresiden i kongressen ville reagere dersom Taiwan 

ble stemt ut av FN. Enkelte politiske krefter ville i henhold til presidenten prøve å tolke hans 

støtte til Taipei som kritikk av de kinesiske myndigheter. Dette var et spill Nixon ikke ville 

være med på. Derimot ønsket Rogers at presidentens pressetalsmann, Ron Ziegler, skulle 

uttrykke presidentens generelle støtte til UDs arbeid i FN i en av sine briefinger til pressen. 

Dette kunne være forskjellen mellom tap og seier. Nixon og Rogers konkluderte begge med at 

utfallet av avstemningen i New York var jevn og uviss, men det var absolutt mulig med seier. 

Rogers antok at selv voteringen ville finne sted den 28. oktober.
32

 

Under Kissingers andre besøk i Kina uttalte han i samtaler med kinesiske myndigheter 

at det i det amerikanske byråkratiet var mange elementer som fulgte tradisjonell amerikansk 

politikk med tanke på kinesisk representasjon i FN. Dette fordi samtalene som ble ført 

mellom Kina og USA var konfidensielle og det på amerikanske side kun var den aller innerste 

sirkelen rundt presidenten som hadde kjennskap til omfanget på det samarbeidet som hadde 

utviklet seg. Videre gjorde Kissinger det klart at Taiwan hadde sterk støtte i USAs 

befolkning. En eventuell eksklusjon av Taiwan ville legge press på presidenten til å 

skrinlegge sitt planlagte Kina-besøk. Det ville derfor i henhold til Kissinger være fordelaktig 
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om Taipei ble værende i FN ett år til. Det påfølgende året kunne USA dermed moderere sin 

støtte til Taiwan slik at Beijing fikk plassen i FN fra høsten 1972.
33

 

Kina var motstander av FN-resolusjonen, som ble introdusert av USA og Japan. Etter 

Beijings oppfatning tok resolusjonen utgangspunkt i ett Kina, to myndigheter. Denne 

resolusjonen tok sikte på å sikre dobbel representasjon. Chou uttalte i samtaler med Kissinger 

at det kunne virke som Washington ønsket å tape avstemningen i New York, selv om han i 

lys av Kissingers siste uttalelser tolket den amerikanske posisjonen til å være nokså 

ambivalent i forholdet til kinesisk representasjon. Chou hadde blant annet notert seg de 

uttalelser Guvernøren av California, Ronald Reagan, som hadde vært Nixon sitt sendebud til 

Taiwan, hadde kommet med i forbindelse med hans konsultasjoner med myndighetene i 

Taipei. Disse uttalelsene hadde ikke vært i samsvar med hva Kissinger tidligere hadde sagt til 

Chou. Kissinger ga uttrykk for at guvernør Reagan var talsmann for en til tider ekstrem del av 

det amerikanske politiske landskapet. Reagan og hans likesinnede hadde støttet presidentens 

Kina-initiativ og var dermed et viktig instrument for administrasjonen til å besinne Taiwan-

lobbyen i USA. Videre uttalte Kissinger at Reagan måtte ses i lys av innenrikspolitiske 

hensyn, da han ikke representerte det offisielle amerikanske utenriksapparatet. Kissinger ga 

videre uttrykk for at det ville være i USA og Kinas interesse at Taiwan ble værende i FN i det 

minste ett år til. En eksklusjon ville gi deres felles motstandere et symbol å samle seg rundt. 

Chou gjorde det klart at Taiwan var av atskillig større viktighet enn et FN-medlemskap. 

Dobbel representasjon ville stille spørsmål rundt øyas status, noe som var helt uakseptabelt 

for myndighetene i Beijing.
34

 

Høsten 1971 pådro USA seg, etter George H.W. Bush sin egen uttalelse, sitt til da 

største tilbakeslag i FNs generalforsamling da Taiwan ble fratatt sitt medlemskap i 

organisasjonen. For ordens skyld er det viktig å understreke at Taiwans FN-delegasjon valgte 

selv å trekke seg fra FN da det ble kjent at resolusjonen om å behandle kinesisk 

representasjon som et ”viktig spørsmål” ikke fikk det nødvendige flertall. Som amerikansk 

FN-ambassadør ledet Bush Washingtons kamp i New York. Dobbel representasjon, som ble 

administrasjonens prefererte valg, var etter Bush sin egen oppfatning en provisorisk strategi 

som ble adoptert for å sikre Taiwans plass da Kinas inntreden i FN ble sett på som en 

uunngåelighet. USAs lobbyvirksomhet var spesielt sterk overfor latinamerikanske, afrikanske 
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og asiatiske delegasjoner. Lobbyvirksomheten viste seg også å være like sterk på den andre 

siden.  

Den amerikanske FN-delegasjonens opptelling før selve avstemningen viste at 

Washington hadde et knapt flertall for resolusjonen om å behandle saken som et ”viktig 

spørsmål”, men da selve voteringen fant sted viste det seg at enkelte land som hadde forsikret 

USA om sin støtte ikke møtte. Stemmefordelingen var 59-55 mot den amerikanske 

posisjonen. Dette var første gang en anti-vestlig blokk hadde beseiret Washington i FN da 

dets prestisje var involvert. Videre fikk Bush klare signaler om at Taipei var lite fornøyd med 

den amerikanske innsatsen. Fra Taiwans FN-ambassadørs, Liu Chiegh, ståsted hadde ikke 

USA gjort nok for å støtte Taipei. Washingtons ambivalens i forholdet til spørsmålet om 

kinesisk representasjon og Kina-politikk generelt skadet etter hans syn Taiwans posisjon. 

Nixon administrasjonen hadde tatt initiativ til å komme Beijing i møte, noe som i henhold til 

Bush skapte store problemer med å overtale nøytrale stater til å støtte den amerikanske 

posisjonen i FN. Selv om Bush var lite begeistret for den behandling Taiwan fikk i FN, var 

det etter hans syn på lang sikt nødvendig med et kinesisk medlemskap og dermed et nytt 

kapittel i forholdet mellom Washington og Beijing. Det var derimot vanskelig for Bush å 

forstå Kissingers uttalelser om hans skuffelse over utfallet i New York. Utfallet var i henhold 

til USAs FN-ambassadør uunngåelig da det ble sagt en ting i New York og gjort noe helt 

annet i Washington.
35

 

 Kissinger ble informert om utfallet av avstemningen i FN etter at han hadde påbegynt 

sin hjemreise fra sitt andre besøk i Kina. Under samtalene Kissinger førte med Chou var det 

lite som tydet på at Beijing hadde særlige forhåpninger om å vinne fram under FN-debatten. 

Chou henviste selv kun til temaet en gang under samtalene, og da understreket han Beijings 

motstand mot dobbel representasjon og det faktum at Taiwans status var av atskillig større 

betydning for Kina en et eventuelt FN-medlemskap. Avstemningen fant sted den 25. oktober, 

i underkant av en uke tidligere enn først antatt, da færre delegasjoner valgte å tegne seg på 

talelisten enn hva som hadde blitt forventet. Dette selv om Bush hadde forsøkt å utsette selve 

voteringen. Den amerikanske resolusjonen om dobbel representasjon ble aldri stemt over. 

 Essensen av selve voteringen gikk ut på at flere allierte av USA endret sin egen 

posisjon da man begynte å se konturene av en tilnærming mellom Washington og Beijing. 

Flere av disse statene hadde tidligere måtte balansere mellom hensynet til ikke å motsette seg 

supermakten USAs posisjon og ønske om et bedret forhold til Kina. Da USA ikke lenger 
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arbeidet aktiv mot et kinesisk medlemskap ble dette tolket dit hen at et eventuelt skifte av 

posisjon for de respektive statene ikke ville medføre noen form for straffereaksjoner fra 

Washington. I henhold til Kissinger hadde USAs åpning mot Kina avgjort utfallet av FN-

avstemningen, selv om dette ikke ble innsett av alle i administrasjonen på det daværende 

tidspunkt.
 36

   

  

Den innenrikspolitiske dimensjon 

 

FNs beslutning om å frata Taiwan sitt medlemskap i organisasjonen førte til sterke reaksjoner 

fra medlemmer av kongressen. Som en straffereaksjon ble det fremmet forslag om kraftig å 

redusere USAs økonomiske bidrag til organisasjonen og dets aktiviteter. Senator James 

Buckley (R-NY) iverksatte samme dag som Taiwan tapte voteringen i FN et forsøk på å 

utforme ny lovgivning som tok sikte på å redusere amerikanske forpliktelser overfor 

organisasjonen. Det ble også fremmet forslag om å redusere Washingtons FN-kontingent slik 

at det amerikanske økonomiske bidraget gjenspeilet USAs relative prosent av de samlede FN-

medlemmenes totale befolkning. Washingtons bidrag ville i så måte for budsjettåret 1972 

kunne bli redusert fra hele 318 millioner til 80 millioner dollar. Den sterkeste kritikken kom 

nokså naturlig fra en av Taiwans fremste støttesspillere, Senator Barry Goldwater (R-Ariz), 

som tok til orde for å trekke USA ut av FN. Den 29. oktober, fire dager etter utfallet av FN-

avstemningen, besluttet Senatet ikke å vedta utenlands assistanse programmet på 2.9 

milliarder dollar. Dette var første gang i programmets tjuefire års historie at det ikke fikk det 

nødvendige flertall i kongressen, noe som signaliserte USAs misnøye med utfallet av 

voteringen i FN.
37

  

 Etter ønske fra Rogers hadde Nixon instruert Kissinger til å tilbringe en natt i Alaska 

på vei tilbake fra Kina, slik at han ikke skulle ankomme Washington samme dag som Taiwan 

ble ekskludert fra FN. Dette oppfattet Kissinger som nok et tegn på at enkelte så en 

korrelasjon mellom Kina-reisen og utfallet av avstemningen i New York. Pressen fikk heller 

ikke tilgang til Kissinger da hans fly landet på Andrews flybase den 26. oktober, dette for å 

begrense medieeksponeringen og eventuelle spekulasjoner. Da Kissinger returnerte til 

Washington var stemningen i Det hvite hus noe trykket. Nixon, Kissinger og Rogers var 

samlet til frokost, slik at utenriksministeren kunne brifes om Kina-besøket til Kissinger. 

Kissinger var overbevisst om at Rogers hadde fremskyndet voteringen i FN slik at hans egen 
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reise til Kina skulle minimaliseres og gi Kissinger skylden for administrasjonens nederlag i 

FN. Kissinger anklaget selv andre i administrasjonen for å lekke påstanden om at hans Kina-

besøk hadde påvirket utfallet av FN-voteringen til pressen. Dette skulle ha blitt gjort med 

sikte på å svekke Kissingers egen posisjon. Det var tydelig at disse anklagene var rettet mot 

utenriksministeren. Rogers anklaget videre Kissinger for å være svak og ettergivende overfor 

Beijing. Kissinger anså det derimot i den store sammenheng som politisk uviktig at USA led, 

etter hans egen mening, et uunngåelig nederlag i FN noen år tidligere enn først antatt. Selv 

om Nixon viste misnøye over utfallet av avstemningen og var redd for at demokratene i 

kongressen skulle anklage han personlig for nederlaget i New York, var han ikke villig til å 

risikere den eventuelle politiske suksessen som den nye Kina-politikken kunne bringe hans 

administrasjon. Derimot var reaksjonen på Taiwans eksklusjon i enkelte konservative 

politiske miljøer så betydelig at Nixon så seg nødt til å be Kissinger om å dempe Reagan og 

hans retorikk i kjølevannet av avstemningen. Reagan var svært foruroliget over hva som 

hadde skjedd i FN og prøvde å komme i kontakt med Nixon, noe presidenten likte dårlig. 

Bush skulle kalles tilbake til Washington for konsultasjoner, slik at administrasjonen fikk 

signalisert sin misnøye med avgjørelsen i FN. Bortsett fra dette var det bare å ri av stormen.
38

  

Taiwans plass i FN fram til 1971 var trolig Taipeis siste realistiske mulighet til å gjøre 

krav på internasjonal aksept som den legitime myndighet over hele Kina. Selv om det skulle 

gå ytterligere drøye syv år før deres viktigst allierte, USA, formelt skiftet sin diplomatiske 

anerkjennelse fra Taipei til Beijing, og det den dag i dag fortsatt finnes en håndfull stater som 

har diplomatiske forbindelser til Taiwan, kan man med en stor grad av sikkerhet slå fast at 

øyas historiske krav på anerkjennelse som det rettmessige Kina ikke lenger ville kunne få 

særlig internasjonal oppslutning. Dette var også noe regimet i Taipei omsider kom til å innse 

etter Chiangs død. Utfallet av avstemningen i New York høsten 1971 kom som et resultat av 

flere ulike faktorer, der maktforholdet Kina og Taiwan i mellom kanskje var den viktigste. 

Selv om FN-medlemskap ikke var et pressende kinesisk anliggende var Beijings brudd med 

sin til tider selvpålagte internasjonale isolasjon et viktig skritt i å ta opp kampen med Taiwan 

om diplomatisk anerkjennelse både bilateralt og i søken etter støtte om plassen i FN. Taipeis 

krav på ”Kinas sete” i FN var på sikt en strategi som var dømt til å mislykkes, tatt 

styrkeforholdet de to stater i mellom med i betraktning. Nixon administrasjonens nye Kina 

initiativ fremskyndet antakeligvis utfallet i New York, men på sikt ville Taiwans eksklusjon 

være uunngåelig under de gitte premisser. Taipeis eventuelle mulighet lå i en potensiell 
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strategi basert på dobbel representasjon under en eller annen formel som har blitt skissert 

tidligere i kapittelet. Problemet var bare at om Beijing i det hele tatt noen gang kunne 

innfinne seg med en slik situasjon måtte det ha skjedd på et tidligere stadium da forholdet de 

to myndigheter i mellom var basert på større grad av internasjonal likevekt. I 1971 var denne 

mulighet forspilt. 

 Nixon administrasjonens organisering av utenrikspolitikken vanskeliggjorde også til 

tider den koordinering mellom utenriksdepartementet og Det hvite hus som var nødvendig for 

å føre en enhetlig og effektiv politikk. Nixon og Kissinger valgte selv å holde UD utenfor 

enkelte prosesser da det gjaldt utforming og gjennomføring av viktig politiske strategier.  

Nettopp Kina-initiativet var en av disse prosessene. Videre anla Nixon og Kissinger et 

nettverk som tok sikte på å etablere de nødvendige kanaler for i stor grad å frigjøre seg fra 

utenriksdepartementet og samle beslutningsmyndighet i Det hvite hus. Dette førte naturlig 

nok til rivalisering internt i administrasjonen. Det er viktig å understreke at det også var sider 

ved Nixons valg om til tider å holde UD utenfor viktige beslutningsprosesser som 

muliggjorde gjennomføring av ny politikk som ellers ville vært vanskelig. Hvis behovet for å 

minimalisere sannsynligheten for politiske lekkasjer var av absolutt nødvendighet, noe som 

var tilfelle ved det nye Kina-initiativet, var den nye fremgangsmåten i så måte en nødvendig 

forutsetning for Nixon administrasjonens kanskje fremste suksess.  

Da det angikk spørsmålet om kinesisk representasjon i FN medførte dette 

hemmelighetskremmeriet derimot en del problemer som viste seg vanskelig for 

administrasjonen å håndtere på en tilfredsstillende måte. For å vinne fram i FN ville det være 

nødvendig med et klart og entydig budskap fra alle involverte parter i det amerikanske 

statsapparatet. Da forholdet til Beijing, som var under utvikling, viste seg å være overordnet 

Taiwans plass i FN og beslutningen om ikke å investere Nixons personlige prestisje i selve 

voteringen ble så mange hindringer lagt i veien for ambassadør Bush og hans stab at det ville 

vise seg å være svært vanskelig, om ikke umulig, å vinne frem i generalforsamlingen. Det ble 

også i NSSM107 pekt på behovet for en strukturert og koordinert innsats av den amerikanske 

utenrikstjenesten i ulike hovedsteder for å underbygge støtte for administrasjonens politikk 

om å bevare Taiwan som medlem i FN-systemet. En slik innsats av det nødvendige omfang 

viste seg å ikke finne sted, da det tidlig ble slått fast at innsatsområdet først og fremst skulle 

begrense seg til FN-arenaen i New York. Nixon selv var opprørt over utfallet av 

avstemningen i FN. Han hadde til tider engasjert seg indirekte til fordel for Taiwan og var 

løpende orientert om den internasjonale tilstanden som utviklet seg i generalforsamlingen. 

Omfanget på presidentens engasjement var først og fremst av en innenrikspolitisk karakter, 
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der han overlot til andre å fremme administrasjonens politikk i internasjonale sammenhenger. 

Selv om Nixon til tider støttet Taiwans internasjonale status var det lite som tydet på at dette 

var noe presidenten ville la komme i veien for det overordnede målet om en ny offisiell 

amerikansk politikk der Beijing ville være den sentrale kinesiske aktør. 

 Amerikansk politikk i forhold til debatten rundt kinesisk og taiwansk FN-medlemskap 

var preget av en anakronistisk tankegang. Den internasjonale diplomatiske trenden pekte i 

retning av en stadig større grad av godkjennelse av Beijing som den legitime myndighet over 

Kina. For FN-systemet var denne utviklingen intet unntak, og det er vanskelig å se for seg 

hvordan trenden kunne snus tatt i betraktning styrkeforholde de to regimer i mellom. Fram til 

Nixons nye Kina-initiativ var det få insentiver i det amerikanske politiske miljøet som talte 

for noen endringer av status quo. Strategien med å holde Taipei innefor, og dermed Beijing 

utenfor, FN hadde vist seg vellykket år etter år. Perioden fram til 1968 hadde heller ikke gjort 

Taiwan mer internasjonalt diplomatisk isolert enn at plassen i FN viste seg å være for så vidt 

trygg. Etter Nixon ble valgt til president og en ny generell Kina-strategi var kommet på plass 

var det nokså naturlig at debatten rundt kinesisk FN-medlemskap nok en gang ble reist i 

Washington.  

Nixon og til dels Kissinger ønsket begge et FN der det både var plass til Taipei og 

Beijing, men av flere årsaker lot dette seg ikke gjennomføre. Det er naturlig å tolke både 

presidenten og den nasjonale sikkerhetsrådgiveren dit hen at det var ønskelig med en 

kursendring i FN til fordel for Beijing uten noe annet enn en politisk protest fra 

administrasjonens side ved en eksklusjon av Taipei. Da UD på sin side var med på å presse 

fram alternative strategier for en kursendring av Washingtons offisielle FN-linje, gjorde 

Nixon og Kissinger det de kunne for å trenere dette initiativet. Strategien om dobbel 

representasjon kunne aldri løse de problemene man stod overfor, da verken Taipei eller 

Beijing i realiteten aksepterte dette som et alternativt scenario. Derimot ville en ny strategi gi 

administrasjonen en viss politisk ryggdekning i forhold til de nasjonale og internasjonale 

kritikerne som mente Washington ikke gjorde hva som stod i dets makt for å forsvare Taipeis 

plass i verdensorganisasjonen. Det er vanskelig å se for seg at det fra Nixon og Kissingers 

ståsted var ønskelig med noe annet enn et FN med Beijing som fullverdig medlem. Også her 

kunne Kina og Sovjetunionen bevisst spilles opp mot hverandre, noe som var den generelle 

tanken bak presidents nye Kina-strategi. Taiwan var også her en mindre brikke i et større 

spill, som om nødvendig kunne forsakes. 
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2 

USA, Taiwan og Kina, det politiske trekantdramaet 

 

Det politiske forholdet mellom USA og Taiwan strekker seg i utgangspunktet tilbake til 1930 

tallet under den såkalte fastlandsperioden. Washington var aktivt involvert i å støtte Chiangs 

regime med militær og økonomisk assistanse, samtidig som nasjonalistregimet var mer eller 

mindre truet på alle kanter av et ekspansivt Japan, den kommunistiske fremmarsjen og intern 

disintegrasjon. Selv om Koumintang regimet stort sett kunne defineres som økonomisk 

konkurs ble amerikanske råd og forslag i liten grad implementert verken i den daglige 

politikken eller i de strategiske linjene som ble streket ut. Begge parter tok med tiden lærdom 

av disse feiltrinnene, noe som igjen var med på å forme både USAs bilde av Chiang og hans 

etterfølgere og nasjonalistregimets strategi for å håndtere Washington og den fremtidige 

utviklingen av et mer fremgangsrikt Taiwan.
1
  

I hans tidlige periode som president var Harry S. Trumans syn på Kina 

problematikken til dels fleksibel og nyansert og ikke farget av et svart hvitt bilde av de to 

stridende fraksjoner. Det vil derimot være misvisende å tro at presidenten var helt nøytral og 

upartisk i sin bedømning av de to partene. Trumans utenrikspolitiske erfaring var i beste fall 

mangelfull, slik at utenriksdepartementet var den dominerende aktør i utformingen av 

amerikansk utenrikspolitikk i perioden. Like fullt så presidenten ikke på kommunistiske 

regimer og partier som en felles enhet styrt fra Moskva. Dette gjaldt spesielt det kinesiske 

kommunistiske partiet, som på et tidlig stadium opplevde gnisninger i sitt forhold til 

Sovjetunionen. I tillegg var Truman også svært kritisk til Chiang Kai-shek, som han hadde 

ansett for å være både korrupt og inkompetent. Presidenten viste seg her å ha vært spesielt 

indignert over nasjonalistlederens manglende vilje til samarbeid med kommunistene under 

Mao med tanke på å bygge en politisk storallianse i Kina for bedre å være i stand til å hanskes 

med de problemene og utfordringene landet stod overfor. I tillegg benyttet også Chiang i sin 

kamp mot kommunistene noen av de amerikanske bistandsmidlene til å kjøpe seg lojalitet 

blant enkelte fraksjoner i det kinesiske samfunnet.
2
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Både Truman og Eisenhower administrasjonene var mer orientert mot Atlanterhavet 

enn Stillehavet, noe som igjen ga seg utslag i hvilke stater og områder som fikk Washingtons 

prioritet da det gjaldt bistand og oppmerksomhet. Som motvekt til denne eurosentriske 

utenriksprofilen dannet det seg i Washington en løs koalisjon av politikere, journalister, 

forretningsledere, militære offiserer og misjonærer som hadde som målsetning å gjøre 

Koumintang regimets overlevelse til et sentralt politisk tema i USA. Denne 

sammenslutningen gikk undernavnet ”Kina lobbyen”. Grupperingen arbeidet aktivt sammen 

med Chiang regimet og vennligsinnede krefter i kongressen, i håp om å sikre amerikanske 

økonomiske og militære overføringer til nasjonalistenes kamp og hindre en eventuell 

diplomatisk anerkjennelse av kommunist-Kina. Resultatene i denne tidlige perioden var nokså 

begrenset, men med tiden skulle det vise seg at støtte til Chiang Kai-shek ville være 

synonymt med lojalitet til USA i den amerikanske opinionen.
3
 

Høsten 1949 hadde Truman administrasjonen innfunnet seg med at nasjonalistregimet, 

som da hadde søkt tilflukt på Taiwan, ville komme til å falle. Det eneste som kunne forhindre 

en kommunistisk overtakelse av øya var en massiv amerikansk intervensjon, men Washington 

valgte å prioritere sine resurser på Europa og Midt-Østen, slik at Chiangs dager ble ansett 

som talte. Nord-Koreas angrep på sin nabo i sør den 25. juni 1950 kan så sies å ha vært et 

vendepunkt for nasjonalistregimet på Taiwan. Bare to dager etter at utenriksminister Dean 

Acheson uttalte at USA ikke ville ta del i den kinesiske borgerkrigen, ble Chiangs periode 

som president ironisk nok forlenget av Kim Il Sungs militære eventyr på Korea-halvøya. 

Beijings inntreden i den samme Koreakrigen opprørte det amerikanske politiske system i den 

forstand at nye økonomiske og militære overføringer fant veien til Taipei, og Taiwan ble 

igjen ansett som et viktig amerikansk innsatsområde.
4
  

I etterkrigstiden hadde Truman administrasjonen vært en sterk tilhenger av å 

tilbakeføre Taiwan til kinesisk kontroll etter 50 år under japansk styre. To dager etter 

utbruddet av Koreakrigen foretok presidenten en helomvending og slo fast at øyas 

internasjonale status var uavklart inntil videre. På samme måte som andre regimer, fant Taipei 

raskt ut at Washington ikke lenger var særlig opptatt av staters individuelle behov, men 

derimot svært lydhør hvis problemene kunne settes inn i en større antikommunistisk kontekst. 

Ingen regjering eller administrasjon viste seg bedre til å tilpasse seg og manipulere dette 

systemet enn Chiang Kai-shek og nasjonalistregimet på Taiwan. Innen 1954 var omme hadde 

Taipei spunnet et nett av politiske, økonomiske og militære kontakter som medførte en 
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uforholdsmessig stor påvirkningskraft overfor det amerikanske politiske beslutningssystemet. 

Det politiske klimaet i Washington var også av en fundamental annen karakter enn hva det 

hadde vært før nordkoreanske tropper beveget seg over den 38ende breddegrad. Verden var 

blitt et farligere sted, og det måtte demmes opp for kommunismens fremmarsj. Amerikanske 

beslutningstakere innså selv at USA var den eneste myndighet med de nødvendige ressursene 

til å føre an i kampen.
5
  

Uavhengig om Truman administrasjonens Kina-politikk gjennomgikk en fullstendig 

transformasjon i 1950 viste det seg at ”tapet” av fastlandet til Mao kaste en stor skygge over 

hele det demokratiske partiet. Under valgkampen i 1952 ble det regjerende partiet angrepet av 

republikanerne for å være ettergivende overfor kommunistiske regimer. Da Dwight D. 

Eisenhower ble valgt til USAs trettifjerde president tok både presidenten selv og hans 

utenriksminister John Foster Dulles til tider til orde for en eskalering av fiendtlighetene i 

Taiwan Stredet. De faktiske handlingene viste derimot at dette stort sett var retorikk ment for 

den innenrikspolitiske opinionen og spesielt en manøver for å pasifisere høyresiden i deres 

eget parti. Eisenhower hadde et nyansert forhold til utenrikspolitikk og var oppriktig 

interessert i et bedret forhold til kommunist-Kina. Selv om flere fremtredende Chiang Kai-

shek sympatisører som Karl Rankin, Walter Robertson og Walter McConaughy, tre 

diplomater og politikere som ble alle regnet som fremtreende eksperter på Taiwan, fikk 

viktige posisjoner i administrasjonen var dette først og fremst et trekk for å tekkes enkelte 

republikanere i kongressen slik at disse ble politisk nøytralisert. Da det gjaldt utforming av 

amerikansk utenrikspolitikk ble ingen av de tre i særlig grad konferert. Dette var et 

privilegium som var forbeholdt den innerste kretsen rundt presidenten og utenriksministeren.
6
  

Det viste seg særdeles vanskelig for amerikanske politikere og tjenestemenn å påvirke 

den politiske utviklingen på Taiwan mens Chiang Kai-shek var president. Washington var til 

tider så desillusjonert over presidentens manglende evner til å implementere demokratiske og 

liberale verdier i de ulike samfunnsstrukturer at Trumans utenriksminister Dean Acheson var 

åpen for å fjerne lederen på Taiwan og erstatte han med mer progressive krefter. Det som 

derimot vanskeliggjorde eventuelle radikale amerikanske grep for å endre den politiske 

situasjonen på Taiwan hang sammen med hva amerikansk etterretning omtalte som Chiangs 

absolutte grep om makten, og i realiteten eksisterte det ingen alternativer. Alle de ledende 

stillingene på Taiwan var besatt av personer med sine røtter og politiske ballast fra fastlandet. 

Den delen av befolkningen som kunne sies å være innfødte på Taiwan, noe som var en klar 
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majoritet av den totale populasjonen, ble systematisk utelukket fra alle de maktstrukturer som 

eksisterte. På sin side skulle det derimot vise seg at denne delen av befolkningen noe senere, 

spesielt fra 1970-tallet av, skulle få delvis innpass i de innerste politiske sirklene i Taipei. Det 

som like fullt opplevdes som spesielt frustrerende blant den innfødte majoritetsgrupperingen 

på Taiwan dreide seg først og fremst om det faktum at nasjonalistregimet regjerte øya ut i fra 

en tese om at statsapparatet var i eksil og tilstedeværelsen på Taiwan var kun midlertidig. I så 

måte må det kunne sies at de politiske prioriteringene som til en hver tid ble gjort hadde som 

formål å gjenopprette den orden som hadde eksistert på fastlandet før kommunistenes 

maktovertakelse. Som et resultat av denne fastlandsorienteringen viste det seg derimot å 

vokse fram en taiwansk uavhengighetsbevegelse i eksil i Japan, Hong Kong og i USA. Da 

alle disse områdene naturlig nok var under sterk amerikansk innflytelse skapte dette 

betydelige anstrengelser i det bilaterale forholdet mellom Washington og Taipei.
7
  

Fra utbruddet av Koreakrigen og fram til begynnelsen av 1970 tallet var forholdet 

mellom Washington og Taipei preget av kontinuitet og få kursendringer av noen særlig 

karakter. Det var da flere nye sammenfallende primisser som til sammen skulle resultere i en 

ny politisk kurs i Washington. På sin side var den globale internasjonale situasjonen mellom 

USA, Kina og Sovjetunionen gradvis blitt endret. Dette var en nødvendig forutsetning for 

Nixon administrasjonens ønske om å spille de to kommunistiske gigantene opp mot 

hverandre. På den andre siden er det også viktig å understreke betydningen av en ny 

amerikansk administrasjon som hadde den nødvendige handlekraften overfor den interne 

politiske høyresiden i Washington. Like fullt skulle også den hengemyren som 

Vietnamkrigen viste seg å være forsterke Washingtons søken etter en ny Kina-strategi, da det 

ble antatt at de potensielle fruktene som kunne høstes av et politisk samarbeid med Beijing 

kunne forsterke den amerikanske situasjonen vis a vis Hanoi.
8
 I så måte var Taipei blitt 

forvist til innbytterbenken og kunne ikke annet enn å være vitne til at andre aktørers politikk 

til slutt kulminerte med at øyas internasjonale status ble degradert til fordel for Beijing. 

 

Nixon, den originale president? Og hans administrasjon 

 

Richard Nixon var på en måte hva man kan kalle den første republikanske president på 

trettiseks år. Dwight D. Eisenhower var blitt valgt som partiets presidentkandidat i 1952 og i 

                                                 
7
 Tucker, s. 72-76. 

8
 Tucker, s. 94. 

 



 43 

1956, men hadde i utgangspunktet ingen sterk tilknytning til det republikanske partiet og 

oppførte seg deretter. Etter nesten to generasjoner uten eksekutiv makt hadde partiet en 

manglende ansvarsfølelse for hva det ville si å være i posisjon. Kissinger gikk så langt som å 

omtale den republikanske delen av kongressen som et tidvis opposisjonsparti.
9
 Videre hevdet 

han at selv om kabinettmedlemmene av Nixon administrasjonen var utformet av kompetente 

personer var de aldri i stand til å fungere som et lag rundt en president som mange hadde 

vanskeligheter med å forstå. Presidenten lot også bare med noen få unntak partipolitiske 

hensyn påvirke utfallet av utenrikspolitiske beslutninger. Dette medførte at Nixon til tider 

hadde et meget anstrengt forhold til sitt eget parti, og ved valget i 1972 viste presidenten liten 

interesse for å drive valgkamp for sine republikanske partikamerater. Partilojaliteten var så 

liten at etter å ha vunnet gjenvalg med klar margin begynte presidenten å eksperimentere med 

tanken om å stifte et nytt sentrumsparti, en ide Nixon hadde fått av Eisenhower i 1956. Dette 

viste seg senere å være en av grunnene til at Nixon hadde få allierte i kongressen under 

Watergate avsløringene da støtten trengtes som mest.
10

  

Nixon administrasjonens ønske om delvis isolasjon fra omverdenen stammet fra 

presidentens og noen av hans nærmeste, som hadde vært en del av Nixons innerste sirkel fra 

tilbake til visepresident perioden, tro på at de aldri var fullstendig akseptert av den 

amerikanske politiske og sosiale eliten. Dette førte i henhold til Kissinger til at muren rundt 

Nixon ble konstruert lenge før det faktisk var nødvendig. Innenrikspolitikken ble som resultat 

lidende da det ikke falt administrasjonen naturlig å omgås i de kretser som her gjorde enkelte 

politiske suksesser mulig. Utenrikspolitikken derimot, som i mindre grad var avhengig av 

kongressen og utenforstående faktorer, ga administrasjonen et større rom å manøvrere 

innenfor og ble i så måte etter hvert som tiden gikk viet mer og mer tid og oppmerksomhet.  

I innrømmelser overfor Haldeman ga Nixon også uttrykk for sin forakt for den akademiske 

eliten. Høyere utdannelse hadde i henhold til presidenten den effekt at det økte intellektet, 

men ”ryggraden” minsket tilsvarende.
11

 Noe som kunne oppfattes som et spark til den 

nasjonale sikkerhetsrådgiveren.  

Det var flere andre aspekter som også bygget opp under argumentet med at Nixon 

administrasjonen hadde en del tendenser som var nokså unike i historisk perspektiv. Under 

Nixons presidentperiode utviklet det seg i Kissingers ord en abnormal situasjon da det gjaldt 

offentlig annonsering av administrasjonens politikk. Normal prosedyre hadde tidligere vært at 
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Det hvite hus offentliggjorde store begivenheter, som i opinionen i stor grad ble oppfattet som 

positivt, mens det var overlatt til de respektive departementer å annonsere de saker som hadde 

motsatt effekt. Da Nixon var president utviklet byråkratiet en strategi som kastet glans over 

departementene, mens Det hvite hus ble kreditert med de mer negative sidene av ulike 

beslutninger. Dette hadde i henhold til Kissinger den effekt på presidenten at han så på noen 

av sine regjeringsmedlemmer som hans fremste konspiratorer, og isolerte 

beslutningsprosedyrer i enda sterkere grad, spesielt i utenrikspolitiske spørsmål, rundt seg 

selv og noen få utvalgte. Detta ga i det minste Nixon mulighet til selv å høste fruktene av de 

utenrikspolitiske suksesser som hans administrasjon hadde.
12

 

Nixon administrasjonens bevisste valg om å organisere utenrikspolitikken i tråd med 

hva som senere ble omtalt som ”The Imperial Presidency” var blant annet tuftet på de 

erfaringer som tidvis slo interne sprekker i Johnson administrasjonen. President Johnson 

hadde under samtaler med Kissinger etter valget i 1968 i klare ordelag gitt uttrykk for at 

byråkratiet, som Johnson etter hvert oppfattet som delvis illojalt, hadde ødelagt 

administrasjonen fra innsiden. Presidenten anbefalte derfor den innkommende 

administrasjonen om ikke å gjenta de samme feilene hvis ønske var sårt tiltrengte 

utenrikspolitiske suksesser i skyggen av et altomfattende Vietnam engasjement. I så måte var 

det essensielt å demme opp for uønskede medielekkasjer. Disse begrenset en administrasjons 

handlefrihet og vitnet i henhold til Johnson om en illojal stab. Nixon og Kissinger hadde 

ingen planer om å gjenta de samme feilene.
13

  

Forholdet mellom Nixon og Kissinger, de to fremste arkitektene og eksekutørene av 

administrasjonens nye Kina-politikk, var nokså komplekst og til tider anstrengt. Et forhold 

basert på gjensidig avhengighet der begge anså den andre part som et instrument for å fremme 

sin egen posisjon. De hadde begge det samme utgangspunktet i den forstand at de ikke skulle 

gjenta Johnson administrasjonens feil, og målsetningen var å bygge opp Det hvite hus som 

den rådende utenrikspolitiske arena, der hemmelighold var av ytterste nødvendighet. Dette 

gikk så langt at selv Nixon anklaget Kissinger for unødvendig bruk av dette hemmelige 

diplomatiet. Presidenten ble også etter hvert mindre og mindre entusiastisk over Kissingers 

høye offentlige profil, og Nixon viste seg å være spesielt redd for lekkasjer fra Kissingers 

stab. Naturlig nok var det derimot noen motsetninger som automatisk ville være en del av 

forholdet mellom en politiker og en utenrikspolitisk rådgiver. Mens Kissinger først og fremst 
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var opptatt av de lange linjene, var de kortsiktige politiske gevinstene selvfølgelig like viktige 

for en sittende president som ønsket gjenvalg.  

Både presidenten og den nasjonale sikkerhetsrådgiveren var begge svært opptatt av 

hvordan deres egen posisjon ble oppfattet utad. I ettertid har det likevel vist seg at Kissinger i 

sterkere grad ble brukt av Nixon til å fremme presidentens mål enn motsatt. Dette ble også 

Kissinger etter hvert klar over, noe som igjen skapte betydelig irritasjon i mellom de to. Det 

skulle her vise seg at Nixon tidlig inn i sin første periode fratok Kissinger flere 

arbeidsoppgaver i forhold til koordinering av utenrikspolitikken med Rogers til fordel for 

Haldeman. Det viste seg også å være flere møter i mellom Nixon og Haldeman der Kissingers 

posisjon gjentatte ganger var gjenstand for en intens debatt. I så måte brukte presidenten også 

gjentatte ganger den assisterende nasjonale sikkerhetsrådgiveren Alexander Haig som et 

redskap for å roe Kissinger. Blant annet viste dette seg nødvendig da den nasjonale 

sikkerhetsrådgiveren var overbevist om at UD og Rogers bevisst lakk informasjon om de 

bilaterale forhandlingene mellom Washington og Beijing i håp om å undergrave Kissingers 

egen rolle.
14

   

Det viste seg også å være interne kontroverser i Nixon administrasjonen rundt det 

nasjonale sikkerhetsapparatet Kissinger ville omgi seg med. Det var enkelte politiske 

motforestillinger blant noen av dem som senere ville bli Kissingers nærmeste rådgivere. Etter 

interne kamper mellom den nasjonale sikkerhetsrådgiveren og den nye stabssjefen Robert 

Haldeman fikk til slutt Kissinger Nixons tilslutning til å ansette personer som Lawrence 

Eagleburger, Helmut Sonnenfeldt, William Hyland, Harold Saunders, Peter Rodman og noe 

senere Alexander Haig og Winston Lord.
15

  

William Pierce Rogers ble utnevnt til Nixons utenriksminister etter at tidligere 

ambassadør Robert Murphy privat hadde takket nei til presidenten. Rogers hadde tjenestegjort 

som justisminister under Eisenhower mens Nixon var visepresident, og de hadde begge 

arbeidet som advokater i New York i en interimperiode. Ved valget av utenriksminister var 

Nixon først og fremst ute etter en dyktig forhandler, da utformingen av de store linjene i 

utenrikspolitikken skulle være forbeholdt Det hvite hus. Rogers hadde ingen utenrikspolitiske 

erfaringer, noe som Kissinger påstod at Nixon anså som en bonus da det sannsynliggjorde 

mindre innblanding i fra departementets side. Utenriksministeren ble derimot ansett som en 

tøff forhandler, noe som skulle medvirke til å holde et utenriksapparat, som presidenten hadde 

et anstrengt forhold til, i sjakk. Ironisk nok viste dette seg etter Kissingers oppfatning å ha en 
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motvirkende effekt. En minister uten substantiv ballast ville nødvendigvis kunne gi et 

embetsverk større spillerom enn hva som ellers ville vært tilfelle.
16

  

 Forholdet mellom presidentens to fremste utenrikspolitiske støttespillere var i henhold 

til stabssjef Robert Haldeman svært anstrengt. Kissinger prøvde til en hver tid å underminere 

Rogers overfor presidenten. Flere av de suksessene som hadde sitt opphav i 

utenriksdepartementet ble motarbeidet av Kissinger, som Midtøsten forhandlingene i 1970 og 

hva den nasjonale sikkerhetsrådgiveren omtalte som Rogers forsøk på å endre USAs 

Vietnam-politikk i møter med sovjetiske diplomater. Kissinger truet også Haldeman gjentatte 

ganger med å trekke seg hvis ikke Rogers ble fratatt sitt embete. Den nasjonale 

sikkerhetsrådgiveren foreslo til og med overfor presidenten at han skulle nominere Rogers 

som sin kandidat til høyesterettsjustitiarius embete for å få han fjernet fra 

utenriksdepartementet. Selv om Nixon og Haldeman så seg lei av utbruddene til den 

nasjonale sikkerhetsrådgiveren var de begge av den klare oppfatning at så lenge den nye 

Kina- og Taiwan-strategien var et uavsluttet kapittel ville Kissinger bli værende i sin 

stilling.
17

  

Kun en måned inn i Nixons første presidentperiode startet Kissinger denne 

systematiske kampen for å underminere utenriksminister Rogers på en slik måte at mer og 

mer av utformingen av USAs utenrikspolitikk ble flyttet fra utenriksdepartementet til NSC-

systemet. Det var en enighet at det skulle være tette bånd mellom Nixon og Kissinger på den 

ene siden og Rogers på den andre, for å strømlinjeforme utenrikspolitikken. Dette gikk 

derimot på tvers av de visjoner Kissinger hadde for sin egen posisjon og som han til dels 

hadde fått aksept for hos presidenten. Det endelige resultat var at Rogers ble enda mer 

vingeklippet enn hva Nixon først hadde lagt opp til. Rogers hevdet selv at han på et tidlig 

stadium ble innforstått med Kissingers taktikk, men like fullt ble utenriksministerens stilling i 

både utformingen og gjennomføringen av USAs utenrikspolitikk degradert under Nixon. I så 

henseende var det viktig for Nixon å sørge for at Det hvite hus ble tilegnet all ære for den nye 

Kina-strategien og ikke utenriksdepartementet, da politikerne og byråkratene i Foggy Bottom 

ble holdt utenfor utforming og gjennomføring av den nye Kina-politikken. UD hadde faktisk 

motsatt seg den nye strategien da de så for seg at dette kunne få svært uheldige konsekvenser 

for USAs bilaterale forhold til Sovjetunionen.
18
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Det hvite hus utformet fra dag en de såkalte bakkanalene, hvorfra Nixon og Kissinger 

spant et kontaktnett som gjorde det mulig å styre de utenrikspolitiske forhandlingene uten 

innblanding fra utenriksdepartementet der dette var ønskelig. Da det gjaldt Kina og Taiwan 

ble det gjort til en vane at Rogers ble informert så sent om de nye begivenhetene som hadde 

inntruffet at det var lite han kunne gjøre for å påvirke de beslutninger som Nixons innerste 

sirkel allerede hadde tatt. Ulempene med dette var det dualistiske signalet som kunne 

oppfattes utad om hvilke instanser i Washington som var ansvarlige for utenrikspolitikk. 

Dette anstrengte forholdet mellom Det hvite hus og utenriksdepartementet kunne føre til at 

utenlandske delegasjoner bevisst spilte disse to institusjonene opp i mot hverandre for å 

styrke sin egen posisjon.
19

  

Nixon administrasjonens måte å organisere sine beslutningsprosesser på viste seg å 

medføre enkelte politiske suksesser, men like fullt vil presidenten først og fremst bli husket 

for Watergateskandalen, som nødvendiggjorde hans avgang. Dette medførte også at man i 

kongressen på ny var innstilt på å tilrive seg makt på bekostning av den eksekutive 

statsinstansen. I så måte ville de etterfølgende presidenter i større grad møte en lovgivende 

forsamling som var berett til å spille en mer sentral rolle selv i utformingen av amerikansk 

utenrikspolitikk. Pendelen ville nå svinge i retning av Representantenes hus og Senatet på 

andre siden av Pennsylvania Avenue. Det var ikke dermed sagt at president Ford, som tok 

over presidentembete den 9. august 1974, ville være uten innflytelse på den utenrikspolitiske 

arena. Utfordringen bestod i at det nå i større grad ville være lagt begrensninger og bånd på 

hva presidenten kunne tillate seg uten ekstern innblanding. På den andre siden er det viktig 

ikke å glemme Nixon administrasjonens betydning i utformingen og gjennomføringen av en 

ny strategi i forhold til verdens mest folkerike stat. Det er lite trolig at en annen 

administrasjon kunne foretatt de samme grepene for å bringe USA og Kina nærmere 

hverandre på det daværende tidspunkt. Selv om det skulle vise seg at det ville ta Washington 

ti år fra Nixons tiltredelse til det endelige diplomatiske skiftet var et faktum, ville dette trolig 

ikke ha kommet i stand i 1979 uten USAs trettisyvende presidents initiativ til en ny 

amerikansk Kina-politikk.    
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Nixon og Kissinger, en ny politikk tar form 

 

Den amerikansk kinesiske diplomatiske kanalen i Warszawa ble igjen åpent ved årsskiftet 

1969-70, etter å ha vært lukket i en kortere periode. Walter J. Strossel Jr., som var USAs 

ambassadør i Polen, forsikret sin kinesiske forhandlingspartner om Nixon administrasjonens 

linje om ikke å presse sitt eget syn på verken Kina eller Taiwan. Washington ville også 

motarbeide et hvert forsøk fra Taipei på militære offensiver rettet mot fastlandet. USA hadde 

kun en reservasjon, og det var en fredelig avklaring på Taiwan spørsmålet. Videre redegjorde 

Strossel for Washingtons planer om en gradvis reduksjon av den amerikanske militære 

tilstedeværelsen på Taiwan etter hvert som fiendtlighetene i regionen avtok. Det tok kun to 

måneder før gjennombruddet kom, da en tilfeldig amerikansk representant ble invitert til 

Beijing for videre forhandlinger. Kina initiativet hadde utviklet seg over all forventning og i 

et atskillig raskere tempo en hva administrasjonen kunne ha forventet. Nixon stod foran sin 

kanskje største politiske mulighet, men bekymringene for hvordan det republikanske partiet, 

og ikke minst Taipei, ville komme til å reagere la en stor demper på begivenhetene.  

Utenriksdepartementet under Rogers og statssekretær Marshall Green hadde enkelte 

reservasjoner mot den kinesiske invitasjonen, men det disse to ikke visste var at Kissinger 

hadde åpnet en ny kanal til Beijing gjennom Pakistan. Her fikk Det hvite hus alle de 

forsikringene de anså som nødvendig for å sende en amerikansk representant til Beijing. Det 

som derimot bekymret presidenten var frykten for at hele seansen i Beijing ville komme til å 

være et propagandashow rettet mot Taiwan. Selv om Taipei hadde kjennskap til Warszawa- 

samtalene informerte ikke Nixon president Chiang om den nært forestående åpningen til 

kommunist-Kina. Taiwans nære venner i USA hadde hjulpet Nixon til seier i presidentvalget i 

1968 gjennom store donasjoner til hans kampanje. Presidenten var svært foruroliget over 

hvilke reaksjoner dette ville skape blant disse kreftene hvis Nixon sendte en av sine nærmeste 

medarbeidere til Beijing. Derfor bestemte Nixon seg i april 1970 for å lukke døren fullstendig 

for utenriksdepartementets deltakelse i det diplomatiske spillet om Kina. For en president som 

skulle stille til gjenvalg, og som fortsatt hadde problemer med å innfri sine løfter i forhold til 

Vietnam, var en anklage om å ha forrådt Taiwan en luksus som Nixon ikke kunne unne seg. 

Å sentrere prosessen rundt et begrenset knippe av nøkkelpersoner reduserte sannsynligheten 

for ydmykende lekkasjer og ga administrasjonen det handlingsrom som i henhold til Nixon og 
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Kissinger var en forutsetning for det diplomatiske kunststykke som senere skulle vise seg å 

finne sted da Nixon som første president besøkte kommunist-Kina.
20

  

Henry Kissingers første besøk i Kina i juli 1971 markerte begynnelsen på en ny epoke 

i det bilaterale forholdet mellom Washington og Taipei. For Nixon var dette en bekreftelse på 

at han hadde den tilstrekkelige ryggdekningen han anså som nødvendig overfor sin egen 

høyrefløy i det republikanske partiet, noe som gjorde presidenten i stand til å lede fra det 

politiske sentrum. Under dette første besøket slo Kissinger fast i samtaler med Chou at det 

ikke var i Washingtons ønske med en to Kina eller en ett Taiwan ett Kina løsning. 

Selvstendighet for Taiwan var med andre ord et utenkelig scenario for Nixon 

administrasjonen. Kissingers forsikringer kunne selvfølgelig sies å ha vært i tråd med den 

virkelighet som allerede eksisterte. Ingen amerikansk president siden Truman hadde trodd at 

Chiang ville returnere til fastlandet, men dette var et offisielt brudd med USAs politikk om at 

Taiwans status var uavklart, noe som ble proklamert av Washington i kjølevannet av 

Koreakrigen.
21

  

De kompromisser Kissinger var villig til å inngå med Beijing da det gjaldt USAs 

fremtidige forhold til Taiwan var ikke isolert sett særlig vanskelige for Nixons rådgiver å 

akseptere. Kissinger var overbevist om at Taiwan uansett på lang sikt ikke ville ha livets rett, 

problemet var bare hvordan dette argumentet kunne selges politisk internt i USA og samtidig 

uten å miste for mye troverdighet blant andre allierte stater. Like fullt var Kissinger av den 

oppfatning at Taiwan var et problem som kunne kontrolleres både internt i USA og 

internasjonalt, men med høy grad av sikkerhet ville et fullstendig brudd med Taipei koste 

administrasjonen betydelig politisk kapital.
22

  

Da Kissinger hadde returnert til USA ble det en intern dragkamp i administrasjonen 

mellom Nixon, Kissinger og Rogers om hvordan den amerikanske opinionen skulle 

informeres om de begivenhetene som hadde funnet sted. Rogers var svært opptatt av at de 

eventuelle kompromisser som hadde blitt inngått ikke måtte få noen betydelige følger for 

Taiwan. Dette kunne igjen få alvorlige konsekvenser for USAs troverdighet blant allierte i 

området, i tillegg til de politiske problemene Nixon ville møte internt i det republikanske 

partiet. Ironisk nok ble aldri Rogers informert om det konkrete innholdet av samtalene 
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mellom Kissinger og Chou, nok et signal om at utenriksdepartementet var satt på sidelinjen i 

de forhandlingene som utspilte seg mellom Washington og Beijing.
23

  

 I oktober 1971 dro Kissinger tilbake til Beijing, denne gangen for i samarbeid med 

Chou å danne grunnlaget for Nixons offisielle statsbesøk i Kina, som fant sted noe senere. 

Kissingers innrømmelser på bekostning av Taiwan kan ikke sies å ha vært noe annet en 

graverende. Den nasjonale sikkerhetsrådgiveren ga sin aksept til at administrasjonen nå var 

inneforstått med at Taiwan var å regne som et kinesisk innenrikspolitisk tema. Kissinger  

uttalte at det var i Washingtons interesse at en fremtidig gjenforening fant sted under 

fredelige omstendigheter, men uansett hvordan Beijing valgte å håndtere den betente 

situasjonen ville utviklingen av forholdet mellom USA og Kina fortsette i samme retning.
24

  

Reaksjonene på president Nixons offentliggjøring av hans Kina-reise var overveiende 

positivt både nasjonalt og internasjonalt, selvfølgelig med noen unntak. Taipeis reaksjoner lot 

naturlig nok ikke vente på seg, men selv her var Taiwans ambassadør James C.H. Shen noe 

avventende og tilbakeholden i sin beskrivelse av situasjonen. Nasjonalistregimet i Taipei var 

hele tiden under den tro at det først og fremst var det demokratiske partiet som flørtet med 

Beijing, mens det republikanske partiet rent historisk hadde blitt sett på som mer vennlig 

innstilt overfor Taiwan. Selv om det var en republikansk president som virkelig åpnet 

forhandlingene med Kina viste det seg like fullt at dette i størst grad ble applaudert av 

demokratiske politikere på hjemmebane. Flere fremtredene medlemmer av det demokratiske 

partiet, som senator Mike Mansfield (D-Mont) og senator George S. McGovern (D-S.D), var 

begge utelukkende positive til initiativet. Det samme gjaldt senator Gordon Allott (R-Colo) 

og republikanernes leder i Representantenes hus, Gerald Ford (R-Mich), som alle var 

samstemte om at begivenheten ville være svært framtidsrettet. Derimot var det konservative 

republikanere fra presidentens eget parti som var de sterkest kritiske røstene mot det nye 

Kina-initiativet. Senator Barry Goldwater (R-Ariz), James Buckley (R/Con-N.Y) og guvernør 

av California, Ronald Reagan, som alle var regnet som sterke støttespiller av president 

Chiang var alle svært kritiske til Nixons nye linje. Derimot omtalte FNs generalsekretær, U. 

Thant, hendelsen som et nytt kapittel i internasjonale forhold.
25

  

Etter hvert som datoen for Nixons avreise til Kina nærmet seg ble både presidenten og 

Kissinger mer og mer nervøse over hvordan Taipei ville komme til å reagere. Taiwans 

ambassadør i Washington, James Shen, ble kalt inn på teppe til Kissinger der han ble anmodet 
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om viktigheten av at hans regjering holdt tilbake alle offentlige kommentarer og reaksjoner på 

Nixons Kina-besøk inntil presidenten hadde fått en mulighet til orientere alle involverte parter 

i kjølevannet av visitten. Kissinger forsikret Shen om at den geopolitiske situasjonen der 

Washington spilte Moskva og Beijing opp mot hverandre var eneste bakgrunn for Nixons nye 

Kina-strategi. Presidenten ville være trofast mot sine allierte i Taipei, og ingen avtaler ville 

bli inngått bak nasjonalistregimets rygg. Like fullt valgte Nixon den tiende oktober 1971 å 

sende Ronald Reagan til Taiwan for å møte president Chiang som hans personlige 

representant. Reagan forsikret Chiang om at alle USAs forpliktelser overfor Taipei stod ved 

lag. Videre slo Reagan fast at Washington fortsatt ville støtte nasjonalistregimet i alle 

internasjonale fora der Taiwans situasjon ble mer og mer truet av Beijings økende 

internasjonale innflytelse.
26

 Det viste seg derimot i senere tid at Reagan følte sin egen 

posisjon misbrukt da han ikke var klar over hvor omfattende de amerikanske kompromissene 

med Beijing var da det angikk Taipeis status.  

Som et resultat av Nixons Kina-besøk ble det utarbeidet et kommunikee, det såkalte 

Shanghai kommunikeet. I grove trekk ble det her framsatt et sett med felles prinsipper for 

hvordan Washington og Beijing betraktet den regionale situasjonen og felles mål for hvordan 

de begge ønsket å forme regionen som helhet. Da det angikk Taiwan var forskjellene her 

fortsatt så store at hver av partene hadde sin egen deklarasjon for hvordan de betraktet 

situasjonen, men Nixon hadde selv her gitt etter på flere punkter slik at administrasjonen nå 

var betydelig nærmere Beijings posisjon enn hva de på noe tidspunkt hadde vært tidligere. De 

amerikanske innrømmelsene gikk blant annet ut på at Washington aksepterte forestillingen 

om kun ”ett Kina” og Taiwan var en integrert del av denne enheten. For så vidt var dette ikke 

dramatisk i seg selv da både Beijing og Taipei insisterte på det samme, men indirekte hadde 

Washington nå forpliktet seg til en politikk som fullstendig lukket døren for et fremtidig 

selvstendig Taiwan. I tillegg slo også USA i dokumentet fast sin vilje om på sikt å fjerne alle 

de amerikanske militære installasjonene i fra øya, selv om hastigheten på nedtrappingen var 

avhengig av det generelle spenningsnivået i hele området.  

Internt i administrasjonen skapte disse vidtgående innrømmelsene i forhold til Taipei 

betydelige anstrengelser. Både Nixons taleskribent Patrick Buchanan og presidentens 

personlige sekretær Rose Mary Woods, som var Nixons konservative legitimitet, var svært 

opprørt over noen av de kompromissene administrasjonen hadde inngått. Dette kunne i 

henhold til de begge ikke regnes som noe annet enn en overgivelse av Taiwan. Senator James 
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Buckley (R-N.Y) gikk så langt som å omtale Nixons historiske besøk som et amerikansk 

diplomatisk eventyr, med særdeles uheldige konsekvenser. På den andre siden skulle det 

derimot vise seg at flere fremtredende medlemmer av det demokratiske partiet tok til orde for 

en enda mer radikal Kina kurs enn hva presidenten hadde lagt opp til, og i så måte var det 

først og fremst reaksjoner fra sitt eget parti Nixon bekymret seg for. I hans først tale om 

utenrikspolitikk etter proklamasjonen av sitt kandidatur til presidentvalget i 1972 tok senator 

George McGovern til orde for å anerkjenne Beijing som det reelle Kina, gi Beijing plassen i 

FN og oppfordret opinionen generelt om å legge til side myten om Taiwan som representant 

for hele Kina. Dette var en tankegang som McGovern påstod hadde preget hele den generelle 

amerikanske tankegangen de tjue foregående årene.  

 Nixon innrømmet selv overfor Chou at han delte Dulles` negative oppfatning av Kina 

da han var visepresident under Eisenhower. Verden var imidlertid forandret siden den gang, 

noe som etter Nixons egne uttalelser nødvendiggjorde endringer i USAs forhold til Kina selv 

om dette som sagt opprørte enkelte politiske kretser i USA. Uansett var Nixons besøk i Kina 

starten på en ny epoke. Et nytt kapittel ble skrevet i det sino-amerikanske forholdet, mens 

kapittelet i et annet forhold, USA–Taiwan, ble avsluttet.
27

  

Både Washington og Beijing la opp til den samme strategien i den tidlige fasen av 

forhandlingsprosessen. Begge parter viste måtehold og var forsiktige med absolutte krav som 

kunne skape vanskeligheter for forhandlingene på et senere stadium og som ga lite rom for en 

viss tilpasning etter hvert som dette kunne bli nødvendig. I så måte hadde Taipei på et tidlig 

stadium mulighet til å påvirke den amerikanske delegasjonen, som i liten grad hadde gitt klare 

løfter overfor Kina. Det som derimot la klare begrensinger på Taipeis påvirkningskraft var en 

manglende tilgang til nøkkelpersoner i Washington, da Nixon og Kissinger hadde besluttet å 

styre hele Kina-prosessen fra Det hvite hus i samråd med et lite knippe av personer i den 

innerste sirkel rundt de to. Dette var en sirkel som til tider kunne mistenkes for å være 

hermetisk lukket for dem som ikke ble ønsket innpass. Det var også en erkjennelse i 

Washington om at hele prosessen trolig ville komme til å trekke ut i tid. At hele 

normaliseringsprosessen med USA ville foregå over et langt tidsrom var også et 

underliggende ønske fra myndighetene i Beijing. Tanken var her å få Washington til 

strategisk å binde seg til målsetningen om på sikt å anerkjenne Kina diplomatisk, men rent 

praktisk var det viktig at Taiwan ikke tolket endringene i amerikansk politikk dit hen at man i 

Taipei foretok seg grep som kunne underminere hele forhandlingsprosessen eller den skjøre 
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stabiliteten i området. Den amerikanske administrasjonen skulle i henhold til Beijing bygge 

en bru mellom Taiwan og Kina som skulle legge grunnlaget for en fremtidig gjenforening.
28

  

 

Taiwans fremtidige skjebne 

 

Nixon administrasjonen hadde låst seg til enkelte prinsipper om Taiwan i de bilaterale 

forhandlingene med Beijing som satte klare premisser og føringer på hvilken status Taipei 

måtte innfinne seg med etter en kulminasjon av disse forhandlingene. Dette gjaldt prinsippet 

om ”ett Kina”, Washingtons tilslutning til denne politikken, ingen amerikansk støtte til den 

taiwanske uavhengighetsbevegelsen, aktiv motarbeidelse av eventuelle andre staters ønske 

om å erstatte USAs politiske innflytelse på Taiwan eller en selvstendighetserklæring av 

nasjonalistregimet etter en amerikansk diplomatisk nedgradering av Taipeis status. I tillegg 

skulle Washington fraråde på det sterkeste president Chiang fra å foreta seg eventuelle 

militære grep som var rette mot Beijing, noe som i realiteten innebar at det at det ville være 

politisk umulig for Taiwan å iverksette noen av disse væpnede tiltakene. Alle disse 

momentene skulle det vise seg vanskelig for Washington å senere gå tilbake på.
29

 

Den amerikanske forhandlingsposisjonen overfor Beijing la på et tidlig stadium sterke 

føringer på Taiwans evne til selv å utforme sin egen framtid. For i det hele tatt å starte de 

bilaterale samtalene med Kina måtte Washington som en forutsetning godta den kinesiske 

posisjonen om at Taiwan var en integrert del av Kina, noe som utelukket uavhengighet for 

øya. For Nixon og Kissinger var dette et enkelt prinsipp å binde amerikansk utenrikspolitikk 

til, da både Beijing og Taipei begge hevdet det samme. Derimot var det naturlig å anta at 

dynamikken i området fort kunne utvikle seg på en slik måte at Taiwan på et senere tidspunkt 

ville ønske å gå tilbake på denne posisjonen. Selv om Nixon administrasjonens politikk både 

ville skape presedens, og legge betydelige føringer på senere amerikanske administrasjoner, 

så man seg derimot nødt til å imøtekomme Beijings krav for i det hele tatt å starte 

forhandlingsprosessen. Dette ble gjort vel vitende om at Kinas krav på Taiwan med 

amerikansk velsignelse ville få betydelig styrket internasjonal legitimitet.
30
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Kissinger gjorde flere forsøk overfor kinesiske myndigheter, og spesielt Chou, på å få 

Beijing til å avgi løfter om en fredelig gjenforening mellom Taiwan og Kina gitt de 

forutsetninger at Taipei verken erklærte øya selvstendig eller allierte seg med en tredjepart 

som kunne true Beijing sikkerhet. Selv om høytstående kinesiske tjenestemenn hadde en 

generell tendens til å vise noe større fleksibilitet da det angikk Taiwan, noe som medførte at 

spesielt Kissinger som ledet de fleste forhandlingene fra amerikansk side etter hvert bevisst 

unngikk spørsmålet om Taiwans status da han forhandlet med andre enn Chou, Mao og 

visestatsminister og senere leder Deng Xiaoping, lot dette seg ikke gjennomføre. Selv om 

verken Chou eller Mao kom med noen direkte garantier viste de begge en viss fleksibilitet på 

området i perioden 1971 til 1973 da det gjaldt den politiske integrering av Taiwan i Kina. 

Dette selv om kinesiske tjenestemenn av en lavere rang ofte uttrykte behovet for akselrasjon 

av tempoet i denne prosessen i forhandlingene med sine amerikanske kollegaer. Den globale 

geopolitiske situasjonen ble ansett som overordnet Taiwan av de to lederne i Beijing. En 

teoretisk amerikansk aksept av hva som ville innebære en endelig tilbaketrekning av den 

diplomatiske anerkjennelsen av Taipei var et tilstrekkelig kompromiss som Washington måtte 

innfinne seg med i første omgang. 

Fra 1973 og utover ble det derimot tilkjennegitt mer rigide standpunkter av 

toppledelsen i Beijing. Både Mao og Chou inntok begge da en posisjon som utvetydig slo fast 

at en fremtidig inkorporering med all sannsynlighet ville finne sted under ikke fredelige 

omstendigheter. Selv om det ikke ble framsatt eksplisitte trusler om en militær invasjon ville 

dette være en naturlig konsekvens av det hendelsesforløpet Chou og Mao så for seg. 

Kissinger og hans stab antok at denne endringen som fant sted blant det kinesiske lederskapet 

hadde sin bakgrunn i flere ulike faktorer der kommunistregimets misnøye med framdriften av 

en løsning på Taiwan spørsmålet kanskje var den fremste. I henhold til Nixon 

administrasjonen hadde dette en sammenheng med hva Beijing anså som en økt amerikansk 

interesse i sikkerhetsspørsmål relatert til Taipei.
31
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Kissinger gjorde like fullt gjentatte forsøk på å presse fram en mer fleksibel kinesisk 

holdning i forhold til Taiwan. Han spilte her bevisst på den spesielle amerikanske politiske 

situasjonen som medførte enkelte begrensninger på administrasjonens handlefrihet i forhold 

til Taipei, samtidig som man gjorde forsøk på å manipulere Beijings frykt for en eventuell 

løsrivelse av øya dersom forhandlingene gikk for fort frem eller ikke var villige til å inngå de 

nødvendige forlik. Dette var argumenter som Beijing ikke tilla betydelig vekt, selv om man så 

en viss bevegelse på kinesisk side. Det var to temaer som her etter hvert gjorde seg gjeldende 

i Beijing da det angikk Taiwan. Den ene tok som sagt utgangspunkt i en pessimistisk tone da 

det gjaldt muligheten for å inkorporere Taiwan i Kina ved hjelp av fredelige midler, mens den 

andre i større grad understreket Beijings tålmodighet i forhold til over hvilket tidsrom denne 

sammensmeltningen av de to regimer skulle finne sted. Kinesiske uttalelser angående Taiwan 

strakk seg fra Mao sine utsagn om at USA kunne kontrollere Taiwan i overskuelig framtid 

under den forutsetning at dette ikke medførte selvstendighet for øya eller en invitasjon til en 

potensiell tredjeparts innflytelse over den politiske utviklingen i Taipei, til Deng sine 

påstander om at USA hadde opparbeidet seg en betydelig gjeld til Kina på grunn av Beijings 

tålmodighet i forhold til nasjonalistregimet.
32

 

Den interne stabiliteten på Taiwan ble etter Nixons første besøk i Kina som sittende 

president fortsatt ansett som god. Administrasjonen så også en utvikling av det politiske 

system i Taipei, der det på det nasjonale plan ble åpnet for ulike politiske reformer, selv om 

disse fortsatt var svært begrenset i omfang. Like fullt skapte Nixons offisielle besøk i Kina 

betydelig irritasjon blant lederne på Taiwan. I håp om å vinne tilbake Taipeis gunst forsikret 

Kissinger ambassadør Shen etter den amerikanske delegasjonens tilbakekomst om at alle 

Washingtons tidligere garantier overfor Taiwan fortsatt stod ved lag. Dette ble gjort i håp om 

å hindre offentlige negative reaksjoner fra myndighetene i Taipei. Dette slo ikke ut slik Nixon 

hadde håpet, og de negative reaksjonene fra president Chiang lot ikke vente på seg.
33

  

Kissinger var også inneforstått med at normaliseringsprosessen med Beijing måtte ta 

hensyn til den politiske situasjonen i Taipei. Nasjonalistregimet hadde under hele Nixons 

periode som president vist betydelig tilbakeholdenhet i sine reaksjoner på Washingtons 

helning mot Kina. Det var derimot et utbredt ønske fra Taipeis side at den amerikanske 
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administrasjonen spilte med åpne kort i forhold til den videre utviklingen, samtidig som det 

var en sterk grad av bekymring over det faktum at høytstående amerikanske tjenestemenn 

hadde et tettere bånd til sine kolleger i Beijing enn hva som var tilfelle i Taipei. Selv om 

myndighetene på Taiwan tilla Nixons uttalelser om at Washington ikke ville glemme gamle 

allierte en viss grad av troverdighet, var det i henhold til amerikansk etterretningsrapporter 

flere faktorer som tydet på at Taipei hadde begynt å planlegge for det motsatte. Å holde 

Taipei løpende orientert om hvilke overenskomster som hadde blitt inngått mellom Beijing og 

Washington hadde nødvendigvis både et sett med fordeler og ulemper. Ved å bli informert 

om utviklingen hadde både president Chiang Kai-shek og hans etterfølger Chiang Ching-kuo 

en mulighet til å foreta nødvendige grep for å tilpasse Taiwan den nye internasjonale 

situasjonen landet ville komme til å befinne seg i. Samtidig ville Washington ha mulighet til å 

påvirke Taipeis offisielle reaksjoner. Ulempene derimot bestod i nasjonalistregimets mulighet 

til å gjennomføre de grep som de anså som nødvendig for å påføre normaliseringen mellom 

USA og Kina problemer. Lekkasjer til konservative vennligsinnede krefter i den amerikanske 

kongressen kunne skape betydelig hodebry for både Nixon og Ford. På samme måte som en 

suspensjon av flytrafikken mellom Taiwan og Japan, et grep som ble foretatt i april 1974, 

kunne liknende sanksjoner bli iverksatt overfor USA for å signalisere Taipeis misnøye med 

den sittende administrasjonen. I verste fall kunne dette innebære en ny politisk kurs i Taiwan 

basert på tanken om selvstendighet. Her kunne den amerikanske opinionen mobiliseres til å 

tro at dette kom som et resultat av den Kina linjen Washington hadde lagt seg på.
34

 

 

Taipei ser konturene av Washingtons nye prioriteringer og innretter seg 

deretter 

 

Chiang Kai-shek eldste sønn, Chiang Ching-kuo, var kanskje den personen i Taipei som stod 

bak de største politiske endringene som fant sted på øya på 70-tallet. Spesielt begynte disse 

endringene å skyte fart fra 1972 da han ble valgt til Taiwans statsminister. 

Nasjonalforsamlingen ble reformert, ytringsfriheten ble forsiktig løsnet på og den politiske 

eliten ble gradvis åpnet for yngre innfødte krefter. Disse forsiktige forsøkene på å utvikle 

samfunnet på Taiwan i en noe mer demokratisk retning kom som et resultat av endringer som 

nødvendigvis ville gjøre seg gjeldende etter hvert som forholdet mellom USA og Kina 

utviklet seg. Den manglende internasjonale legitimiteten nasjonalistregimet opplevde måtte 
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erstattes med en ny nasjonal legitimitet for å sikre Taipeis videre eksistens. I så måte var 

myndighetene i Taipei inneforstått med at en klar majoritet av innbyggerne på Taiwan ville 

med all sannsynlighet motsette seg et forlik der Taipei i praksis ble underlagt Beijing. Dette 

var en uavhengighetstrend som gradvis hadde økt i styrke fra begynnelsen 1900-tallet blant 

spesielt de innfødte på øya. Da dette var en befolkningsgruppe uten noen særlig politisk 

innflytelse, var det svært lite som talte for at deres generelle ønsker hadde innvirkning av 

betydning på regimet i Taipei, men akkurat på dette punktet var det vanskelig ikke å ta 

hensyn til en så stor befolkningsgruppe. Samtidig var myndighetene redd for å foreta seg grep 

som kunne underminere den stabiliteten som eksisterte på øya. Denne var svært viktig i lys av 

den uoversiktlige framtiden som Taiwan beveget seg i mot.
35

  

Samtidig må det sies at det er få dokumentasjoner på at det var Washington som 

bevisst forsøkte å presse frem disse endringene. Selv om det tidligere hadde vært en viss 

amerikansk frustrasjon over den manglende reformasjonsviljen i Taipei var dette av 

underordnet viktighet for nøkkelpersonene i Nixon og Ford administrasjonene. I så måte 

hadde de heller ingen helhetlig politikk på dette området og lot heller utviklingen følge sitt 

naturlige mønster uten særlig amerikansk innblanding. På den andre siden viste Taipei en 

egen evne til å utvikle kunsten med å manipulere det amerikanske beslutningssystemet i de 

tilfeller der dette ble sett på som nødvendig for å fremme Taiwanske interesser. Dette 

medførte også at nasjonalistregimet selv på områder der USA og Taiwan hadde motstridende 

oppfatninger ved hjelp av allierte i kongressen, administrasjonen, media og det amerikanske 

forretningsmiljøet skåret politiske suksesser på tvers av hva som kunne sies å ha vært i 

amerikanske interesser. Både signeringen av forsvarsavtalen Mutual Defense Treaty (MDT), 

som var politisk kontroversiell internt i Eisenhower administrasjonen, og ikke minst det 

faktum at Washington mønstret nok støtte for Taipei til å bevare plassen i FN helt fram til 

1971 selv om det ble stilt politiske spørsmålstegn om nyttigheten av dette internt i det 

amerikanske politiske miljøet underbygger denne påstanden.
36

    

Selv om myndighetene i Taipei så konturene av en ny amerikansk Kina-politikk som i 

større grad beveget fokuset mot fastlandet, var det lite som tydet på dette ville få noen særlig 

økonomiske konsekvenser for Taiwan. Det var et merkbart fall i utenlandske investeringer på 

øya i 1971, men dette skyldes først og fremst to faktorer som ikke hadde noen korrelasjon 
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med Nixon sitt nye Kina initiativ å gjøre. 1970 hadde vist seg å være et år der de samlede 

utenlandske investeringene nådde nye høyder tilsvarende ca. 139 millioner dollar. 

Investeringer i denne størrelsesorden kunne nødvendigvis ikke regnes som vedvarende da 

dette var en dramatisk økning fra hva som kunne regnes som normalen. I tillegg var 

Washington vitne til at 1971 var et år der USAs samlede økonomiske aktiviteter i sterk grad 

ble preget av en internasjonal oljekrise. Da en klar majoritet av de utenlandske investeringene 

på Taiwan kom fra USA var det ikke uventet at disse investeringene ville gjenspeile den 

totale finansielle situasjonen som hele USA befant seg i. Ledende forretingsmennesker som 

Washington Post hadde vært i kontakt med var alle av denne samstemte oppfatning. Den 

økonomiske veksten på Taiwan ville etter alt å dømme fortsette, men om i et noe redusert 

tempo. Overgangen fra en eksportprofil basert på landbruksprodukter til industrivarer, som 

hadde kjennetegnet utviklingen på Taiwan fra 1950 til 1970, ville etter all sannsynlighet 

vedvare. Det som derimot viste seg å være et betent politisk tema i de økonomiske 

relasjonene i mellom USA og Taiwan var den skjeve handelsbalansen. I 1973 planla Taipei 

derfor store kjøp av amerikansk produserte varer for å redusere Washingtons 

handelsunderskudd med Taiwan. Dette underskuddet på handelsbalansen hadde utviklet seg 

til flere hundre millioner dollar årlig i USAs disfavør. En ny politisk kursendring tvang seg 

fram i Washington som et resultat av de generelle problemene med retningsbalanse på handel, 

i tillegg til den totale økonomiske situasjonen som USA befant seg i. Det er også naturlig å 

anta at nasjonalistregimet på Taiwan anså at et mindre overskudd i handelen med USA kunne 

være med på fremme politisk velvilje i Washington for et regime som ble mer og mer politisk 

isolert.
37

  

Under Chiang Ching-kuo besluttet myndighetene i Taipei også på midten av 1970-

tallet å iverksette et utviklingsprogram for Taiwan som ble verdsatt til 44 milliarder dollar 

over en fem års periode. Dette signaliserte for første gang en offisiell forståelse med at 

fastlandet var tapt en gang for alle. Dette var begynnelsen på hva som senere ble omtalt som 

fleksibelt diplomati, en erkjennelse av at det internasjonale politiske landskapet var 

fundamentalt forandret for nasjonalistregimets del siden borgerkrigens dager. Tidligere hadde 

utviklingsprogram av denne dimensjon for den geografiske enhet Taiwan vært utenkelig. 

Taiwan som tilholdssted for nasjonalistregimet hadde kun blitt sett på som midlertidig, slik at 

statlige investeringer ble prioritert med tanke på en fremtidig gjenerobring av fastlandet. Det 

var også en utenrikspolitisk dimensjon ved programmet, da det tidlig ble klart at en rekke 
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tjenester i forbindelse med gigant prosjektet måtte kjøpes utenfor Taiwans grenser. I så måte 

ble flere firmaer i USA kontaktet i håp om å knytte enda sterkere forbindelser til det 

amerikanske næringslivet. Dette var en bevisst strategi fra Taipeis side på å skape sterke 

alliansebånd til ulike forgreninger av det amerikanske samfunnslivet, noe som igjen kunne 

ivareta Taiwans interesser i USA på lang sikt.
38

  

Taipei utviklet også utover på 70-tallet kunsten med å binde amerikanske finansielle 

institusjoner til øya gjennom å ta opp store lån i respektive banker. Myndighetene på Taiwan 

hadde en spesiell evne til å knytte bånd til amerikanske banker, som var forbundet med 

enkelte geografiske områder i USA der fremtredende politikere, som av Taipei ble ansett til å 

ha nøkkelposisjoner i kongressen, hadde sine røtter. Alt dette vitnet om en omfattende strategi 

for å binde sin viktigste handelspartner til fortsatt deltakelse i den økonomiske utviklingen av 

Taiwan. Konsekvensene av et diplomatisk brudd med USA ville uansett etter all 

sannsynlighet medføre et betydelig psykologisk sjokk for alle deler av samfunnslivet på 

Taiwan, men tanken var her for nasjonalistregimet å minimalisere de praktiske virkningene 

som nødvendigvis ville følge i kjølevannet av dette bruddet.
39

  

Da det ble klart for nasjonalistregimet at det diplomatiske forholdet til Washington 

nærmet seg et veiskille, ble det synliggjort for begge parter at behovet for enkelte politiske 

grep ble mer prekært. I perioden 1972 til 1976 ble Taiwan utstyrt med en rekke nye 

amerikanske våpen, da det var uklart i hvilken utstrekning disse overføringene kunne 

videreføres etter et endelig diplomatisk brudd. Taipei på sin side gjorde flere fremstøt rettet 

mot det amerikanske næringslivet for å bøte på for den reduserte politiske statusen regimet 

hadde fått i USA. Dette førte til at handelen mellom USA og Taiwan nådde nye høyder i 

andre halvdel av 1970-tallet. At hele normaliseringsprosessen mellom Washington og Beijing 

tok så lang tid som den gjorde ga Taipei en mulighet på et tidlig tidspunkt å tilpasse seg den 

nye politiske situasjonen som det etter hvert ble klart at ville se dagens lys.
40

  

Taiwan lobbyen i USA ble organisert på begynnelsen av 1950-tallet av Chiang Kai-

sheks allierte. Formålet var å bruke noe av de amerikanske økonomiske overføringene Taipei 

nøt godt av til å spinne et nett av ulike politiske støttespillere i kongressen og blant den 

amerikanske opinionen, for så å motta enda større amerikanske økonomiske og militære 

overføringer. Dette var en strategi som hadde vist seg å være svært effektiv. Taipei mottok 

flere milliarder dollar i ulike overføringer fra Washington over en tjue års periode. De som 
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uttrykte sin opposisjon i USA ble fort stemplet som tvetydige i sin motstand mot 

kommunismen eller i verste fall kommunister. Det må derimot ikke legges skjul på at disse 

elementene av korrupsjon også ble rettet andre veien. Tidligere etterretningstjenestemenn 

med en fortid i CIA hadde ved flere anledninger tilstått at president Chiang Kai-shek hadde 

mottatt økonomisk støtte fra organisasjonen i bytte mot ulike tjenester, noe som tydet på at 

både Washington og Taipei bevisst brukte økonomiske overføringer som et middel for å 

oppnå politiske tjenester hos den andre part.
41

  

I gjennom hele første halvdel av 1970-tallet ble en rekke representanter i kongressen 

og noen av deres stabsmedlemmer sponset med betalte turer til Taiwan av Pacific Culture 

Foundation (PCF) i Taipei. Dette var en organisasjon med nære bånd til myndighetene i 

Taiwan, noe som medførte at reisene befant seg i en juridisk gråsone da det var lovstridig for 

kongressmedlemmer å motta gaver fra andre utenlandske stater. Tidligere hadde disse turene 

blitt organisert og betalt av China Airlines, men dette opphørte da kongressens respektive 

etikk komiteer valgte å definere gaver noe strengere enn hva som tidligere hadde vært praksis. 

Da China Airlines var heleid av den taiwanske stat ble gjeldende praksis dermed endret. 

Båndene mellom China Airlines og PCF viste seg derimot å være av en slik karakter at 

tidligere toppledere for flyselskapet ble ansatt hos PCF med mer eller mindre de samme 

arbeidsfunksjonene, noe som førte til spekulasjoner og anklagelser om korrupsjon. 

Myndighetene i Taipei kanaliserte også kontanter direkte til ulike medlemmer av kongressen 

igjennom hva man anså som vennligsinnede forretningsfolk. Det ble i Washington Post 

spekulert i om en ikke navngitt senator fra New England hadde mottatt et beløp tilsvarende en 

halv million dollar i forbindelse med ulike valgkampanjer.
42

  

 I henhold til flere memoer som kom Washington Post i hende i 1975 ble det 

konkludert med at Republican Study Committee, som bestod av syttifem konservative 

republikanske kongressmedlemmer, hadde anbefalt myndighetene i Taipei å ansette tidligere 

medlemmer av kongressen som lobbyister. Dette skulle kunne styrke båndene mellom et 

regime og den amerikanske lovgivende myndighet i håp om både politisk og økonomisk 

støtte fra USA. Selv om denne virksomheten ikke var definert som ulovlig, ble det selv fra de 

politiske forbundsfellene i Ford administrasjonen stilt spørsmål rundt de moralske aspektene 

ved virksomheten. Samtidig må denne kritikken fra administrasjonen side ses i lys av 

presidentens ønske om å distansere USA politisk fra Taiwan. Det var derimot en klar fare for 

at dette kunne oppfattes som korrupsjon i den amerikanske opinionen, i tillegg til at andre 
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stater i verste fall kunne tolke USAs politiske system dit hen at det var til salgs for de 

høystbydende.
43

  

Det fantes også flere andre indikasjoner på at noen av disse korrupsjonsanklagene 

faktisk var i overensstemmelse med virkeligheten. En mann med navn R.F. Chen tilsto i 

avhør med FBI at han var rekruttert av nasjonalistregimet i Taipei som spion i USA. Chens 

avsløringer tydet på et omfattende taiwansk program for å påvirke det amerikanske politiske 

beslutningssystemet. Tanken hadde her vært å føre en kampanje for at tjenestemenn i 

Washington skulle bli mer skeptisk til kommunistregimet i Kina, som på sikt skulle føre til en 

militær konfrontasjon som åpnet veien for Chiangs retur til fastlandet. I tillegg ble det også 

iverksatt systematiske sverte kampanjer mot de politiske kreftene i USA som ikke ble ansett 

som forståelsesfulle for den taiwanske sak. I avhørene av Chen kom det også fram at den 

politiske ”heksejakten” til senator Joseph McCarthy befestet Taiwans posisjon i Washington, 

da eventuelle motstandere av USAs Kina-politikk ble stemplet som kommunister og 

landssvikere.
44

  

Taiwans evne til å påvirke det amerikanske beslutningssystemet må sies å ha vært et 

av de fremste virkemidlene for å binde supermakten både til forsvaret av øya, men også til å 

involvere USA i den generelle velstandsutviklingen av hele det taiwanske samfunnet. Uten 

denne massive støtten ville Chiangs regime på et tidlig tidspunkt opplevd sitt tilfluktssted som 

godt innenfor Beijings rekkevidde. Like fullt er det nødvendig å understreke den irritasjon 

som det stadig voksende handelsoverskuddet Taipei hadde med Washington viste seg å bli for 

enkelte deler av makteliten i den amerikanske hovedstaden. Denne utviklingen skjøt fart etter 

hvert som USAs samlede finansielle situasjon gradvis ble forverret utover på 1970-tallet. I så 

måte var nasjonalistregimet raske med å foreta grep som kunne avdramatisere denne 

misnøyen i Washington, gjennom blant annet å investere store summer i 

amerikanskproduserte varer og tjenester i forbindelse med en stor oppgradering av hele 

Taiwans infrastruktur. Dette vitnet om en vidsynt strategi for i best mulig grad på sikt å 

ivareta nasjonalistregimets interesser i USA og binde fremtidige amerikanske ressurser til 

Taipei. 
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Washington, Taipei og Beijing, problemer og utfordringer 

 

Med etablering av diplomatiske representasjoner i de respektive hovedstedene våren 1973 

nådde det bilaterale forholdet mellom USA og Kina et punkt som signaliserte at det nye 

forholdet partene i mellom var irreversibelt. Dette kunne ikke annet enn å bygge opp under 

Taipeis verst frykt om hvilken retning USA helte da det gjaldt Kina versus Taiwan.
45

 Som et 

resultat av dette ble det diplomatiske forholdet som utviklet seg mellom Taiwan og USA på 

70-tallet etter hvert svært komplisert, noe som medførte representasjonsproblemer for begge 

parter. James Shen, som var Taipeis ambassadør i Washington fra 1971, ble forsøkt erstattet i 

1975, men Ford administrasjonen avviste kategorisk alle de fremstøt som ble framsatt, noe 

som medførte at Shen ble værende i Washington i nesten fire år utover hva som var både 

normalt og ønskelig fra nasjonalistregimets side. På samme måte ble USAs ambassadør på 

Taiwan, Leonard Unger, værende i sin stilling helt fram til Carters diplomatiske 

anerkjennelse av Beijing. Unger på sin side hadde derimot ikke innehatt sin stilling like lenge 

som Shen, men et normalt rotasjonsmønster skulle tilsi at han ville ha blitt erstattet på et mye 

tidligere tidspunkt. Alt dette var i henhold til Washington nødvendige grep som tok sikte på å 

ivareta USAs noe skjøre forhold til Beijing som ble vanskeligere etter hvert som 

normaliseringsprosessen viste seg å strekke lenger ut i tid enn hva begge partene først hadde 

forestilt seg. Som en representant for en regjering som Washington hadde som formål å 

nedgradere sitt diplomatiske forhold til, ble ambassadør Shen systematisk nektet adgang til 

høytstående amerikanske tjenestemenn i Det hvite hus og utenriksdepartementet. I så måte ble 

det spekulert i om en utskiftning av Shen kunne ha skapt en ny dynamikk i forholdet mellom 

USA og Taiwan og var på den måten av høy prioritet for Taipei. Like fullt var det lite trolig at 

noen kunne ivareta Taiwans interesser i Washington bedre enn nettopp Shen, noe som var en 

av grunnene til han senere ble utenriksminister under president Chiang Ching-kuo.
46

 

Personproblematikken spilte også en vesentlig rolle i forhold til de utfordringer som 

etter hvert ble synlige da det gjaldt de bilaterale forhandlingene mellom øverste amerikanske 

og kinesiske tjenestemenn. Den politisk spente og uoversiktlige situasjonen, som oppstod i 

kjølevannet av det maktvakuum som Chou og Mao etterlot seg, gjorde kinesiske 

kompromisser rundt Taiwan nærmest umulig. Dette var en av årsakene til at Taipeis offisielle 

forhold til Washington vedvarte noe lengre enn først fryktet. I Japan ble det blant 

fremtredende Kina eksperter hevdet at den politiske situasjonen i Beijing etter Maos død var 
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mer uoversiktlig enn hva den tilsvarende situasjonen hadde vært i Moskva etter Stalins 

bortgang. Under slike forutsetninger, og frem til det forelå en politisk avklaring på 

situasjonen i Beijing, var det lite som tydet på noe annet enn status quo i forholdet mellom 

USA og Taiwan. I så måte gjorde Washington gjentatte forsøk på å styrke de krefter i Beijing 

som viste seg minst fiendtlig innstilt til USA, samtidig som det skulle iverksettes tiltak som 

skulle signalisere en videre nedtrapping av det amerikanske engasjementet på Taiwan.
47

  

På samme måte som Kina trengte tid på å få konsolidert et nytt maktapparat og en ny 

plattform å operere ut i fra etter Mao og Chous bortgang, satt Watergate også de bilaterale 

forhandlingene mellom Washington og Beijing langt tilbake da Nixon administrasjonen viste 

seg å bli delvis handlingslammet. Alt dette gjorde Taipei i stand til å sette sin egen skjebne på 

agendaen ved flere amerikanske president- og kongressvalg, selv om de bare delvis lyktes 

med dette. Selv for Ford viste det seg i lys av Watergate vanskelig å gjennomføre den 

normaliseringsprosessen med Beijing som Nixon hadde startet. Den politiske situasjonen i 

Washington var ikke moden for store amerikanske utenrikspolitiske endringer. Da det 

samtidig ble klart at den konservative Ronald Reagan, som hadde gjort kjent sin opposisjon 

mot den nye Kina-linjen, ville bli presidentens fremste utfordrer som republikanernes 

kandidat ved valget i 1976 tydet dette på en videre stillstand i trekantforholdet USA, Taiwan 

og Kina.
48

  

Selv om nasjonalistregimet hadde blitt påført diplomatiske tilbakeslag av to tidligere 

forbundsfeller som Japan og Filippinene, var det internt i Nixon og Ford administrasjonene 

ansett som foruroligende at Taipei hadde rettet en ny politisk sjarmoffensiv mot USA. 

Spesielt ble vennligsinnede krefter i kongressen bearbeidet gjennom betalte reiser til Taiwan. 

Den militære handlelisten som Taipei hvert år presenterte for Pentagon var for budsjettåret 

1975 mer omfattende enn noen gang tidligere. Dette vitnet om alt annet enn et regime som i 

utgangspunktet skulle ha en annenrangs status i den amerikanske hovedstaden. I mai 1974 slo 

noen av Kissingers fremste rådgivere på Kina og Taiwan, Arthur Hummel, Winston Lord og 

Richard Solomon derfor fast at Washingtons framgang i normaliseringsprosessen med Kina 

mer eller mindre hadde stoppet helt opp, spesielt da det gjaldt Taipeis fremtidige status. Det 

ble her etterlyst en helhetlig strategi for hvordan forhandlingene skulle sluttføres. Dette ble 

ansett som spesielt viktig da den uoversiktlige politiske situasjonen i Beijing skapte betydelig 

usikkerhet for alle parter. Denne manglende fremgangen sendte også signaler til 

nasjonalistregimet på Taiwan som ikke nødvendigvis var i overensstemmelse med 
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Washingtons langsiktige interesser og ga i så måte Taipei en ny vitamininnsprøytning rundt 

dets fremtidsutsikter. Utnevnelsen av Leonard Unger som ny amerikansk ambassadør til 

Taiwan i 1974 ble her trukket fram som et godt eksempel for å illustrere nettopp dette 

poenget.  

For å kunne ta forhandlingene med Beijing inn i neste fase ville det i henhold 

Hummel, Lord og Solomon være nødvendig for administrasjonen å foreta seg noen nye grep 

som ville påføre Taipei betydelig politisk skade for å signalisere Washingtons fremtidige 

politiske prioriteringer. I så måte var nettopp disse blandende signalene USA hadde sendt til 

Taiwan svært lite produktive da det fort kunne stilles spørsmålstegn rundt oppriktigheten av 

Washingtons ønske om normalisering til Kina. Selv om den amerikanske innenrikspolitiske 

situasjonen nå var av en slik turbulent karakter, tatt Watergate-avsløringene i betraktning, at 

graverende endringer i Washingtons utenrikspolitikk vanskelig lot seg gjennomføre, var det 

nødvendig å foreta seg noen umiddelbare grep overfor Kina og Taiwan for å signalisere den 

videre retningen av USAs utenrikspolitiske prioriteringer. Videre ble det ansett som et steg i 

feil retning å innvilge Taiwan retten til å åpne nye konsulater i USA, som de hadde fått 

muligheten til i andre halvdel av 1973. Dette ble gjort samtidig som medlemmer av 

administrasjonen ved gjentatte anledninger hadde foretatt offisielle besøk i Taipei. Selv om 

det på dette siste feltet var utarbeidet klare retningslinjer av utenriksdepartementet og NSC, 

og disse ble sett på som tilstrekkelige, led de under behovet for en overordnet samlet strategi 

for hvordan hovedlinjene i USAs Taiwan-politikk skulle se ut.
49

  

Rent praktisk besluttet Kissinger etter å ha fått godkjennelse av Nixon å iverksette 

enkelte tiltak for å moderere Taipeis forestillinger om hva som faktisk var amerikansk Kina-

politikk. Blant annet opphørte Washingtons aktive motstand mot utestengelse av Taiwan i 

Verdensbanken og Det Internasjonale Pengefondet, noe som førte til at Taipei ble fratatt sitt 

medlemskap i begge disse organisasjonene noen år senere. Det ble også besluttet å 

nedgradere den amerikanske kommandosentralen på Taiwan og utsette bygging av en sårt 

tiltrengt ny ambassade i Taipei på ubestemt tid.
50

 

 

Den geopolitiske situasjonen og Taiwan-problemet i Washington 

 

Blant Kissinger og noen av hans nærmeste rådgivere viste det seg å være en klar 

overbevisning om at Taiwan først og fremst var av symbolsk politisk og potensiell fremtidig 
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betydning for Beijing. Den realpolitiske situasjonen som rådde på 1970-tallet med det frosne 

forholdet til Sovjetunionen stilte Taiwan spørsmålet i et betydelig mindre viktig lys for de 

kinesiske myndigheter. Det var ikke dermed sagt at temaet ikke opptok Mao og Chou, men 

fokuset lå på å stake ut en juridisk og politisk kurs på hvordan øya en gang i fremtiden kunne 

inkorporeres med fastlandet. Tidsperspektivet var av underordnet viktighet. I så måte skulle 

USA fungere som en brobygger i påvente av en gjenforening. En amerikansk tilstedeværelse 

på Taiwan og i regionen som helhet virket forsikrende og stabiliserende på mindre nasjoner 

som følte sin egen eksistens truet av større naboer. Dette gjaldt særlig for nasjonalistregimet i 

Taipei, som opplevde sin politiske situasjon som særdeles usikker i lys av de dramatiske 

endringene som fant sted på begynnelsen av 1970-tallet.
51

  

Sovjetisk styrkeoppbygging langs grensen til Kina førte ikke bare på den ene siden 

Beijing til å søke seg nærmere Washington, men det ga også Nixon administrasjonen den 

nødvendige ryggdekningen overfor høyresiden i det republikanske partiet. Så lenge en 

amerikansk vridning mot Kina kunne legitimeres som et strategisk grep rettet mot Moskva 

var det mulig å holde de Taiwan-vennlige kreftene som Reagan, Goldwater og deres allierte i 

tøylene. I tillegg ga nettopp disse massive sovjetiske styrkene både Nixon og Kissinger en 

mulighet til å spille på Beijings frykt for den røde arme i håp om å moderere kinesiske krav i 

forhold til Taiwan. Kissinger trodde selv at myndighetene i Beijing var så alarmert over den 

trussel som Sovjetunionen utgjorde at de ville være villige til å utsette forhandlingene over 

Taiwan til slutten av Nixons andre presidentperiode. Å utsette disse endelige forhandlingene 

over Taiwans skjebne ble av Nixon administrasjonen sett på som fordelaktig etter hvert som 

Watergate avsløringene bredde om seg i størrelse. Resoneringen til den amerikanske 

presidenten og hans stab gikk her ut på at jo mer handlingslammet administrasjonen ble som 

et resultat av Watergate jo mindre politisk kapital ville være tilgjengelig i kongressen. Da 

Taiwan var et politiske betent tema i USA ville det være vanskelig for Nixon å inngå tøffe 

kompromisser rundt Taipeis framtid i lys av den politiske realiteten som nå hadde utviklet seg 

i Washington i forbindelse med avsløringene rundt innbruddet som hadde funnet sted i det 

demokratiske partiets hovedkvarter under valgkampen i 1972.  

På grunn av den innenrikspolitiske situasjonen i den amerikanske hovedstaden og 

Nixons ønske om en normalisering av forholdet til Kina, gjorde Kissinger et vagt forsøk på å 

overbevise Chou under et besøk i Beijing i november 1973 om nødvendigheten av at denne 

normalisering partene i mellom skulle finne sted uten at Washington avviklet sitt offisielle 

                                                 
51

 Planning and Action on the China Issue. 



 66 

forhold til Taipei før etter en overgangsperiode.
52

 Kissinger prøvde her å overbevise Chou om 

at USAs innflytelse på Taipei var den fremste modererende faktor i forhold til hvilken retning 

den politiske utviklingen på Taiwan tok. I så måte kunne Washington være den viktigste 

potensielle eksterne brobygger for en fremtidig gjenforening av Taiwan og Kina. Skissen som 

her ble lagt fram av den amerikanske nasjonale sikkerhetsrådgiveren var å følge den såkalte 

”liason office” modellen som tidligere hadde blitt utarbeidet mellom USA og Kina. Dette var 

en halvoffisiell ambassade som var betjent av diplomater. Forslaget skulle derimot vise seg å 

skape betydelig friksjon mellom Washington og Beijing, da dette etter kinesisk syn bar preg 

av diplomatisk mellomstatlighet. En slik løsning var for regimet i Beijing utenkelig å godta.
53

 

Ved flere anledninger skulle det vise seg at Kissinger spilte på Beijings frykt for at en 

eventuell ny amerikansk administrasjon ville være mindre vennligsinnet for å oppnå størst 

mulige kinesiske innrømmelser i forhold til Taiwan. Håpet var at dette kunne medføre at 

normaliseringen mellom USA og Kina kunne være ferdigforhandlet før presidentvalget i 

1976. Demokratene hadde økt sin oppslutning ved kongressvalget i 1974, og republikanerne 

så også ut til å være på vikende front foran valget i 1976. Da normaliseringen med Kina 

nærmest hadde stoppet opp etter Nixons avgang, gjorde Kissinger et forsøk på å overbevise 

sine kinesiske forbundsfeller om at nettopp demokratenes politiske fremgang i USA var en av 

grunnene til stillstanden i hele prosessen.  

Brent Scowcroft, som ble utnevnt til president Fords nye nasjonale sikkerhetsrådgiver 

i november 1975, ga i samråd med Kissinger, som i september 1973 også ble utnevnt til 

utenriksminister, og i en periode hadde en dobbeltfunksjon fram til Scowcrofts tiltredelse som 

nasjonal sikkerhetsrådgiver, visestatsminister Deng et ultimatum i november 1974. USA sa 

seg villige til å normalisere forholdet til Beijing i løpet av kort tid under den forutsetning at 

Kina stilte garantier for en fredelig løsning på Taiwan spørsmålet. Lot dette seg ikke gjøre 

ville utviklingen uansett fortsette i samme retning, men prosessen ville nødvendigvis ta noe 

lengre tid.
54

 Det er lite trolig at Ford administrasjonen hadde noen tro på dette initiativet ville 

føre frem, men det var uansett få ulemper med forslaget. Hadde Beijing godtatt ultimatumet 

ville administrasjonen ha gjort et politisk kupp, normaliseringen ville blitt gjennomført, uten 

at Taiwans sikkerhet ville være kompromittert. Var svaret fra myndighetene i Kina negativt, 

noe alle i administrasjonen antok, var det enklere å rettferdiggjøre overfor Beijing at 
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prosessen ville trekke enda lengre ut i tid. Washington hadde i det minste kommet med 

konkrete forslag på hvordan normaliseringen hurtig kunne gjennomføres. Samtidig som 

utenriksministeren prøvde å presse fram kinesisk måteholdenhet i forholdt til sine krav rundt 

Taiwan, var Kissinger også under den klare overbevisning at myndighetene i Beijing ville 

foretrekke å forhandle med den sittende administrasjonen. Dette var personer deres kinesiske 

kolleger hadde lært seg å kjenne, noe som kunne dempe Kinas mer og mer fiendtlige Taiwan 

retorikk. 

Kissinger problematiserte overfor Deng rundt de historiske pro Taiwan elementene i 

USA som var en av grunnene til at den endelige normaliseringen av det diplomatiske 

forholdet til Beijing var atskillig vanskeligere for Washington enn for andre stater. Dette var 

politiske krefter som i henhold til Kissinger i stor grad hadde blitt nøytralisert av Nixon 

gjennom en steg for steg utvikling av forhandlingene mellom USA og Kina og ikke minst det 

hemmelighetskremmeriet som preget denne prosessen. I så måte var Kissinger takknemlig for 

den offentlige tilbakeholdenheten de kinesiske myndighetene hadde vist seg å utøve da det 

gjaldt forhandlingene. Det var svært viktig for Nixon, og senere Ford, å hindre at Taiwan ble 

et potensielt betent amerikansk innenrikspolitisk tema.
55

 I 1974 ble Kissinger og henholdsvis 

Nixon og Ford klar over hvilke premisser som ville måtte komme til å ligge til grunn for en 

formell anerkjennelse av kommunist-Kina og hva dette nødvendigvis ville innebære for 

Taiwan. Det viste seg etter hvert som de bilaterale forhandlingene mellom USA og Kina 

utviklet seg, at det fra Beijings side ble insistert på at mønsteret for den kinesisk-amerikanske 

normalisering skulle følge den japanske modellen. Mao insisterte i samtaler med Ford 

vinteren 1975 på nettopp dette. Med andre ord, intet annet var akseptert i Beijing enn et 

fullstendig amerikansk diplomatisk brudd med nasjonalistregimet på Taiwan. I tillegg til 

kravet om et fullstendig diplomatisk brudd med Taipei stilte Beijing også krav om opphevelse 

av forsvarsavtalen mellom USA og Taipei, MDT, og tilbaketrekning av de siste amerikanske 

militære installasjonene på Taiwan. Ford på sin side krevde kinesiske garantier for en fredelig 

løsning på Taiwan-spørsmålet, og understreket behovet for at den siste fasen av 

normaliseringsprosessen måtte modnes over en enda lengre periode i USA enn først antatt. 

Dette fordi Taiwan var et svært sensitivt spørsmål som vanskelig lot seg besvare før 

presidentvalget i 1976.  

En diplomatisk anerkjennelse av Kina skapte et betydelig dilemma for Ford 

administrasjonen. På den ene siden medførte det kinesiske ultimatumet at en amerikansk 
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ambassade i Taipei ville være utelukket, men like fullt ville en eller annen form for 

representasjon være påkrevd for å ivareta USAs interesser på Taiwan. Det samme ville 

selvfølgelig også gjelde som mønster for Taipeis fremtidige representasjon i Washington og 

andre viktige amerikanske byer, selv om dette etter all sannsynlighet ville skape betydelig 

irritasjon i Beijing. Videre måtte USA videreføre den såkalte ”ett Kina” politikken som 

ettertrykkelig slo fast at Taiwan var en integrert del av Kina. Rent politisk var dette 

uproblematisk, da det var forenelig med den offisielle linjen i både Taipei og Beijing, men 

derimot ville Washington rent praktisk ha vanskeligheter med å gå tilbake på dette punktet 

selv hvis dynamikken i området utviklet seg etter et mønster der dette kunne bli forenelig med 

amerikanske interesser. Uansett la ikke en amerikansk ”ett Kina” politikk noen hindringer i 

veien for en fortsatt amerikansk tilstedeværelse da det gjaldt både næringsinteresser og 

deltakelse i samfunnslivet på Taiwan. 

Det ble også i Washington spekulert i behovet for en felles kinesisk-amerikansk 

uttalelse knyttet til Taiwans framtid som en del av kulminasjonen på normaliseringen mellom 

USA og Kina. Argumentet bygde her i all hovedsak på å binde Kina til formell erklæring der 

Taiwans ytre grenser skulle garanteres. Dette ble antatt å kunne styrke administrasjonens 

posisjon i forhold til både de innenriks- og utenrikspolitiske kritikerne av Washingtons 

Taiwan-politikk. Forslaget ble derimot forkastet av Kissinger da en amerikansk formulering 

av en slik tekst ikke ensidig ville bli godtatt av Beijing. På sin side kunne et formular som ble 

akseptert i Kina komme til å binde Washington til en politikk som både ville være vanskelig 

for administrasjonen å forsvare innenrikspolitisk, og ikke minst kunne eventuelle kinesiske 

tiltak overfor Taipei oppfattes internasjonalt som om de hadde vært klarert med Washington 

på forhånd.
56

 

Like fullt ble det under Kissinger ansett som nødvendig å stake ut et sett med 

handlingsregler for hvordan forholdet til Taipei kunne offentlig defineres etter at det endelige 

diplomatiske bruddet hadde funnet sted. Dette fordi forhandlingene med Beijing nå hadde 

kommet så langt at man i Ford administrasjonen så for seg hvilke endelige endringer i 

forholdet mellom Washington og Taipei som nødvendigvis måtte komme til å finne sted for å 

komme i havn med de siste detaljene av normaliseringen med kommunist-Kina. Både Ford og 

Kissinger innså derimot begge at hele prosessen fortsatt ville ta noe mer tid. Etter hvert som 

presidentvalget i 1976 nærmet seg, var det flere faktorer som gjorde seg gjeldende som 
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vanskeliggjorde store amerikanske kompromisser angående Taiwan. Spesielt kom 

utfordringene internt i presidentens eget parti til overflaten. Senator Goldwaters klare 

offentlige advarsel til Ford i forbindelse med president Chiang Kai-sheks begravelse gjorde 

det nødvendig for presidenten å slå fast gjennom media at de amerikanske garantiene overfor 

Taiwan fortsatt stod ved lag. Troen på at Ford skulle kunne ferdigforhandle normaliseringen 

med Beijing under sitt besøk i Kina vinteren 1975 ble mer eller mindre lagt på is.
57

 I henhold 

til utenriksministeren skulle ikke disse handlingsreglene utarbeides for Taiwans del, men mer 

med tanke på amerikansk politisk opposisjon og opinion, og ikke minst overfor andre allierte 

der Washingtons troverdighet sto på spill.  

Tre ulike pilarer ble derfor sett på som ønskelige og dels nødvendige for å ivareta 

Taiwans videre interesser. For det første ville det være behov for en unilateral amerikansk 

uttalelse som understreket viktigheten rundt fravær av fiendtligheter i Taiwanstredet, og at 

Washington anså dette som å være i overensstemmelse med sin egen nasjonale interesse. 

Deretter var det essensielt med videreføring av amerikanske våpensalg til Taipei, slik at 

nasjonalistregimet hadde både den nødvendige avskrekningskapasitet og forsvarsevne overfor 

eventuelle fiender. Til slutt var det også et ønske fra Kissinger om en unilateral uttalelse fra 

Beijing om en fremtidig fredelig politisk inkorporering av Taiwan i Kina. Det siste punktet 

skulle det derimot vise seg vanskelig for Washington å overbevise Beijing om. Det som 

likevel implisitt kunne følge som en nødvendig del av en sino-amerikansk diplomatisk 

anerkjennelse ville være hva flere omtalte som Beijings stilltiende internasjonale aksept over 

ytterst begrensede muligheter, i alle fall på kort sikt, til å påvirke utviklingen på Taiwan. Selv 

om myndighetene i Kina aldri ville innrømme dette offisielt ville det bli oppfattet på det 

globale plan at en hver overenskomst mellom Washington og Beijing nødvendigvis ville 

garantere for Taipeis sikkerhet.
58

  

 Selv om Taiwan viste seg å være et tema som var underordnet den totale geopolitiske 

situasjonen for myndighetene i Beijing var det ikke dermed sagt Mao, Chou og Xiaoping anså 

øyas status som lite relevant. Det som i utgangspunktet førte Kina nærmere USA hang nære 

sammen med hva som i Beijing ble ansett som et stort sikkerhetsdilemma, nemlig det svært 

spente forholdet til Moskva. Dette var den grunnleggende faktoren som gjorde Taiwans status 

mindre aktuell i den innledende fasen av de bilaterale forhandlingene mellom Washington og 
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Beijing. Nixon og Kissinger hadde begge et sterkt ønske om at Kinas anstrengte forhold til 

Sovjetunionen skulle kunne være en modererende faktor i den forstand at dette kunne 

redusere Beijings krav da det gjaldt Taiwan. Den amerikanske presidenten måtte også ta 

hensyn til den innenrikspolitiske situasjonen som la betydelige føringer på omfanget av de 

kompromisser Washington kunne inngå på bekostning av Taipei. Taiwans noe reduserte 

aktualitet i den kinesiske hovedstaden skulle like fullt ikke vise seg å endre 

kommunistregimets endelige standpunkt i særlig utstrekning. Det viste seg umulig for 

Washington å oppnå verken innrømmelser av betydning eller kinesiske garantier i forhold til 

Taipeis framtid.  

 

Det diplomatiske bruddet trekker ut i tid 

 

I samtaler med Mao og Chou hadde Nixon og Kissinger lovet at Washington på sikt ville 

trekke sine militære styrker ut av Taiwan, motarbeide et hvert forsøk på taiwansk 

uavhengighet og normalisere det diplomatiske forholdet til Beijing i løpet av august 1976.
59

 

Det siste løftet viste det seg etter hvert vanskelig å etterkomme, og Kissinger ble forsiktig 

med å komme med nye konkrete anslag. Han anså derimot ikke dette som noe stort problem 

så lenge de nødvendige instrumentene for en gradvis videre utvikling av det bilaterale 

forholdet mellom Washington og Beijing var på plass. Dette tidsaspektet talte også til 

Taiwans fordel i den forstand at nasjonalistregimet fikk mulighet til å tilpasse seg den nye 

situasjonen som landet senere ville komme til å befinne seg i.
60

 

De respektive amerikanske delegasjonene til Kina ledet av henholdsvis Nixon, Ford 

og Kissinger var fullstendig inneforstått med at bare deres fysiske tilstedeværelse i Beijing 

isolerte Taiwan diplomatisk på den internasjonale arena.
61

 I fra 1972 til 1974 hadde over tretti 

stater skiftet sin diplomatiske anerkjennelse fra Taipei til Beijing. I henhold til senator 

Mansfield som avla Kina et tre ukers besøk i desember 1974, var det en anakronisme som 

preget Washingtons offisielle linje. Mansfield tok til orde for at det var på tide å endre den 

amerikanske kursen slik at den i større grad tok inn over seg de praktiske realiteter som 
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faktisk eksisterte på begge sider av Taiwanstredet. Dette handlet om å korrigere hva han selv 

omtalte som USAs fram til da største utenrikspolitiske tabbe under den kalde krigen.
62

  

President Fords valg om å sende landbruksminister Earl L. Butz som representant for 

administrasjonen ved Chiang Kai-sheks begravelse signaliserte nettopp denne videre 

nedtrapping av Taipeis status i Washington i tråd med hva senator Mansfield hadde etterlyst. 

Dette valget, i tillegg til at ministeren også hadde andre planlagte stopp i regionen under 

reisen, signaliserte at Washington ikke lengre tilla det bilaterale forholdet til Taipei den 

samme prioritet som tidligere. På sin side vil det også være naturlig å anta at Ford var redd for 

å provosere Beijing ved å sende et mer fremtredende medlem av administrasjonen. Like fullt 

viste valget seg derimot å skape betydelig irritasjon blant konservative krefter i kongressen og 

fra offisielt hold på Taiwan. Dette medførte at Ford til slutt ga etter for internt press fra sitt 

eget parti og byttet Butz ut med visepresident Nelson Rockefeller. Om hele prosessen var et 

forsøk fra presidentens side på bevisst å sondere terrenget for innenrikspolitisk opposisjon 

mot administrasjonens dreining mot Kina på Taiwans bekostning eller en politisk blunder 

skal være usagt. Det ville imidlertid være naivt å tro at valget ikke ville skape betydelige 

reaksjoner blant konservative medlemmer av kongressen som hadde vist stor beundring for 

den avdøde presidenten.
63

 

George H.W. Bush, som var USAs første leder for den provisoriske amerikanske 

delegasjonen i Beijing, advarte i januar 1975 Det hvite hus om Kinas økende frustrasjon over 

manglende fremgang da det gjaldt Taiwan. Bush på sin side var spesielt bekymret for hvilke 

etterspill den kinesiske indignasjonen kunne få i den amerikanske kongressen. Bush hadde 

selv en fortid fra den amerikanske lovgivende forsamlingen, og var av tidligere kolleger blitt 

informert om nødvendigheten av at også Beijing måtte fire på noen av sine krav i forholdt til 

Taiwan for at det endelige sluttproduktet av normaliseringen mellom USA og Kina kunne 

aksepteres på den amerikanske politiske arena. Bush slo også fast overfor Ford at presidenten 

dessverre måtte ta et endelig oppgjør med sin konservative base for å komme i havn med 

normaliseringen til Kina, selv om dette ikke alene måtte skje på Beijings premisser. I 

henholdt til Bush lå her utfordringen for administrasjonen i viktigheten av ikke å etterlate seg 

et inntrykk av at Taipei var overlatt til å seile sin egen sjø. Dette ble ansett som spesielt 

prekært da Ford trengte all den støtte han kunne få under den republikanske konvensjonen for 
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å sikre seg partiets nominasjon til presidentvalget i 1976.
64

 Amerikansk ettergivenhet i 

forhold til Taiwan ville styrke Fords sterkest politiske konkurrent, Ronald Reagan, i kampen 

om nettopp dette vervet.   

Da Fords periode som president kom til en slutt var det ikke mer enn ca. tjuefem stater 

som anerkjente Taiwan diplomatisk, en betydelig nedgang fra seks år tidligere da plassen i 

FN ble tildelt Kina. Dette var en utvikling som i Washington ble antatt å fortsette i samme 

mønster, spesielt hvis USA flyttet sin ambassade fra Taipei til Beijing. Det ble av både Ford 

og Kissinger innsett at det fra Taiwans ståsted trolig ville være ønskelig med et offisielt 

forhold til USA framfor politisk representasjon av et tjuetals ulike latinamerikanske og 

afrikanske stater i Taipei. Videre oppfattet også Washington nasjonalistregimet dit hen at det 

også var en viss bekymring rundt de økonomiske konsekvenser som ville kunne komme til å 

følge i kjølevannet av et amerikansk diplomatisk skifte.  

Taiwans økonomi hadde blomstret til å bli en av de største i Asia målt i BNP på 

midten av 70-tallet, men Taipeis finansielle situasjon var i sterk grad knyttet opp til handel 

med andre stater da hjemmemarkedet var noe begrenset. Her var USA den klart viktigste 

handelspartneren. Dette medførte at økonomien som helhet ville være svært sårbar for 

svingninger i den taiwansk-amerikanske handelsbalansen, noe som kunne bli en konsekvens 

av hva man i Taipei i 1976 anså som Washingtons antatt nært forestående diplomatiske skifte. 

Derimot hadde denne frykten ikke vist seg å slå til da det gjaldt andre staters diplomatiske 

skifte til fordel for Beijing. I de fleste tilfeller hadde de økonomiske båndene til Taiwan 

fortsatt blitt værende hos de respektive statene. Det som likevel skapte interne uroligheter for 

nasjonalistregimet var at de potensielle konsekvensene var mye større i USAs tilfelle enn hva 

Taipei hadde vært vitne til i forhold til andre stater. Taipeis finansminister, Sun Yun-hsuan, 

uttalte selv at de kortsiktige konsekvensene som ble ansett som sannsynlige ved et eventuelt 

økonomisk brudd med USA ville være katastrofale for Taiwans finansielle situasjon.
65

  

Det var flere sammenfallende premisser som førte til at Washington og Taipeis 

bilaterale politiske forhold på 1970 tallet viste seg gradvis å endres. I utgangspunktet er det 

vanskelig å se for seg hvordan nasjonalistregimet på Taiwan i det hele tatt hadde mulighet til 

å påvirke situasjonen i en slik retning at det endelige utfallet kunne bli noe annet enn hva det 

faktisk ble. Tilnærmingen mellom USA og Kina kom som et resultat av flere ulike 

omstendigheter som til sammen ga det resultatet at begge de to myndigheter så seg tjent med 
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et offisielt diplomatisk forhold der de to respektive parter kunne være med på å styrke 

hverandres fronter i forholdet til andre stater, spesielt Sovjetunionen. At hele prosessen viste 

seg å ta ca. ti år var nokså forståelig tatt i betraktning den skepsisen som hver av partene 

hadde overfor den andre aktør. Fra utbruddet av Koreakrigen fram til valget av president 

Nixon i 1968 hadde kontakten partene i mellom kun vært sporadisk og minimal. Bakgrunnen 

for innledningen av et nytt forhold mellom Washington og Beijing var for så vidt sammensatt 

av noen ulike faktorer som alle ble prekære å håndtere for de to myndigheter over et relativt 

kort tidsspenn. For USA var det et snarlig ønske om en verdig avslutning på Vietnamkrigen 

og det strategiske grepet med å spille Moskva og Beijing opp mot hverandre som var de 

avgjørende momentene, tanken om å synkronisere amerikansk Kina-politikk med 

”virkeligheten” gjorde seg også til dels gjeldene blant enkelte politiske krefter i Washington. 

Kina på sin side ønsket en forbundsfelle som var sterk nok til å demme opp for 

Sovjetunionens økende globale innflytelse, spesielt der dette angikk Beijing. 

Grensetrefningene mellom de to kommunistiske stormaktene og det sovjetisk ledede inntoget 

i Tsjekkoslovakia i 1968 alarmerte ledelsen i Kina på det sterkeste. Sett disse 

hendelsesforløpende inn i en større kontekst der man nå hadde fått en ny politisk ledelse og 

kurs i Washington, forent med Beijings ønske om å bryte ut av en selvpålagt isolasjon etter 

kulturrevolusjonen var det i begges interesser med en ny politisk profil der det skulle komme 

til å vise seg at den andre part ble en sentral brikke i utformingen av en utenrikspolitisk 

strategi. Det er i ettertid vanskelig å se for seg hvordan Taipei kunne ha påvirket det endelige 

utfallet på noe annen måte, tatt den geopolitiske situasjonen i betraktning. 

De primære grunnene til at det politiske forholdet mellom Washington og Taipei 

endret seg fra en offisiell diplomatisk anerkjennelse til et mer løst halv offisielt forhold 

akkurat på 70-tallet dreide seg om faktorer utenfor Taiwans rekkevidde. Isfronten som hadde 

utviklet seg mellom Beijing og Moskva, og Nixon administrasjonens ønske om strategisk å 

spille disse to kommunistiske giganter opp mot hverandre nødvendiggjorde en ny politisk 

kurs for både USA og Kina for å realisere sine målsetninger. I generelle trekk kan det sies at 

Taipei var uten mulighet til i tilstrekkelig grad å påvirke de politiske kreftene som skulle 

resultere i en sterk degradering av øyas internasjonale status. 

President Nixons primære ønske var en normalisering av forholdet til Beijing, noe 

som etter hvert ble klart at forutsatte en ”ett Kina” politikk. Dette skulle realiseres uten at 

administrasjonen etterlot seg et inntrykk både på det nasjonale- og internasjonale plan at 

Taiwans fundamentale sikkerhet eller økonomiske interesser ble særlig kompromittert. 

Washingtons framgangsmåte for å nedgradere sitt eget forhold til Taiwan gikk i grove trekk 
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ut på å rette private forsikringer til kinesiske myndigheter angående den prinsipielle retningen 

på amerikansk Kina-politikk, samtidig som de rent praktiske stegene ble gjennomført gradvis 

slik at de var tilpasset det tempoet som var akseptabelt for alle involverte parter, spesielt 

konservative krefter i den amerikanske kongressen. Det var en generell holdning blant Nixon 

og hans nærmeste medarbeidere at det var viktigere for administrasjonen å sørge for at 

tilvenningen til Beijing ikke ble tolket som et svik av Taiwan, enn å utforme en politikk der 

dette faktisk var et grunnleggende prinsipp. 

At det endelige gjennombruddet for den diplomatiske anerkjennelsen i mellom 

Washington og Beijing ikke kom før 15. desember 1978 hadde sin naturlige forklaring i den 

komplekse innenrikspolitiske situasjonen som begge statene befant seg i gjennom store deler 

av 1970 tallet. For beslutningstakerne i Kina innebar tilnærmingen til den største ideologiske 

fienden nødvendigvis bruk av betydelig politisk kapital for de respektive lederne. Etter at 

både Mao og Chou døde i 1976 var det en stund usikkert hvilken retning kinesisk 

utenrikspolitikk ville ta inntil Deng Xiaoping fikk etablert sitt lederskap, men selv da på dette 

tidlige stadiet hadde han ikke den samme autoritet som hans to forgjengere. I så måte viste det 

seg vanskelig for Deng å inngå de nødvendige kompromissene med Washington som 

muliggjorde en videre framdrift i det bilaterale forholdet. På sin side var situasjonen i 

Washington i det samme tidsrommet også av en slik karakter at et raskt diplomatisk skifte fra 

Taipei til Beijing vanskelig lot seg gjennomføre.  

President Nixon hadde for mål å få i stand en diplomatisk anerkjennelse av Beijing i 

sin andre presidentperiode, men etter hvert som Watergate-skandalen bredde om seg i omfang 

ble presidenten nødt til å gå av i 1974 og overlate embete til visepresident Gerald Ford. Ford, 

som like etter innsettelsen skulle konkurrere mot den konservative Taiwan-vennelige Ronald 

Reagan om den republikanske nominasjonen til valget i 1976, viste seg aldri å ha den 

politiske viljen eller evnen til å få i stand et nødvendig forlik med Beijing for å flytte den 

amerikanske ambassaden til fastlands-Kina. I tillegg var kongressen i ferd med å tilrive seg 

makt på bekostning av den utøvende myndighet etter en periode som ofte blir omtalt som det 

”The Imperial Presidency”. Det hadde i denne perioden vist seg å være flere eksempler på 

hva enkelte i kongressen definerte som maktmisbruk, og den lovgivende forsamlingen skulle 

på ny etableres som en motvekt til Det hvite hus. Da Jimmy Earl Carter ble valgt til president 

i 1976 var det andre utenrikspolitiske saker som stod øverst på agendaen. Selv om presidenten 

på et tidlig stadium slo fast sitt ønske om et diplomatisk skifte fra Taipei til Beijing, tok det 

administrasjonen i underkant av hele to år å få fullført prosessen. Selv da ble det gjort 



 75 

dramatiske endringer av kongressen i forhold til den nye Taiwan linjen som presidenten 

hadde lagt opp til.  

For å få i stand den endelige avtalen som gjorde diplomatisk anerkjennelse av den 

andre part mulig, var det i all hovedsak tre prinssipper hver Washington og Beijing måtte 

innfinne seg med. USA måtte avvikle sitt offisielle forhold til Taipei, fjerne de siste rester av 

militære styrker fra Taiwan og avvikle forsvarsavtalen MDT. Kina på sin side måtte godta 

videre amerikanske salg av våpen til Taipei, akseptere en ett års intervall periode på 

oppsigelsen av den amerikansk-taiwanske forsvarsavtalen og akseptere, uten noen offisielle 

innsigelser eller innvendinger mot USAs deklarasjon om, videre amerikansk interesse i 

Taiwans fremtid. Med den endelige etableringen av en amerikansk ambassade i Beijing i 

1979 ble et nytt kapittel i forholdet mellom USA og Kina skrevet, mens kapittelet om 

Washingtons forhold til Taipei ble midlertidig avsluttet.  
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3 

USA og Taiwan: De forsvarspolitiske utfordringene 

 

Det amerikanske forsvars- og sikkerhetspolitiske samarbeidet med myndighetene i Taipei 

hadde utviklet seg gjennom en lengre periode som kan spores tilbake til 1930-tallet. Da 

Kuomintang fortsatt regjerte store deler av fastlandet var det et utstrakt bilateralt samarbeid 

med Washington, spesielt under den andre verdenskrig. Dette samarbeidet hadde i denne 

tidlige epoken sin naturlige forklaring i deres felles fiende i Japan. Samarbeidet nådde aldri i 

denne perioden et så omfattende nivå som Chiangs regime ville ha foretrukket, da 

amerikanske prioriteringer tilsa noe annet. Partene var også i stor grad uenig om hvilken form 

for støtte som var mest hensiktsmessig. Den amerikanske administrasjonen valgte militær 

rådgivning som et viktig innsatsområde, mens Chiang foretrakk direkte overføringer av våpen 

og kapital. Kuomintang-regimet hadde hele tiden kommunistbevegelsen under Mao i tankene 

da de gjorde opp status for militære prioriteringer under krigen, selv om store geografisk 

områder av Kina enten var delvis okkupert eller truet av japanske styrker. I etterkrigstiden ble 

Washington til tider svært desillusjonert over nasjonalistregimet i Kina, noe som blant annet 

førte til et amerikansk våpenembargo i kortere perioder. Etter at Chiang i 1949 hadde søkt 

tilflukt på Taiwan som et resultat av kommunistenes fremmarsj under borgerkrigen, innså 

Truman administrasjonen at kun en massiv amerikansk militær intervensjon kunne hindre en 

invasjon av øya, noe som etter Washingtons antagelser ble anslått til å være nært forestående. 

I januar 1950 slo president Harry Truman fast at USA ikke ville komme nasjonalistene til 

unnsetning, og samme måned understreket utenriksminister Dean Ascheson at Taiwan lå 

utenfor det som ble definert som den amerikanske forsvarslinjen i stillehavsregionen.  

 Administrasjonens beslutning om å holde Washington utenfor en eventuell militær 

konflikt over Taiwan var til tider svært omstridt i USA. Den tverrpolitiske enigheten som 

hadde preget amerikansk utenrikspolitikk etter andre verdenskrig viste seg ikke å gjelde Kina. 

Det republikanske partiet med Senator Joseph McCharty (R-Wi) i spissen gjorde det klart at 

de ikke var tilhengere av den Kina-linjen Truman administrasjonen hadde lagt opp til. Internt 

i det amerikanske utenriksdepartementet skulle det også vise seg at avgjørelsen om ikke å 

komme Taiwan til unnsetning skulle være omstridt. Kjente personer som George Kennan, 
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Dean Rusk, John Foster Dulles og Paul Nitze gjorde i de første månedene av 1950 seg til 

talsmenn for å fjerne Chiang og omforme Taiwan til et protektorat underlagt FN-styre. 

 Den 25. juni 1950 invaderte Nord-Korea sin nabo i sør, noe som førte til en komplett 

kursendring av amerikansk Kina-politikk. USAs syvende flåte ble plassert i Taiwanstredet, og 

dermed ble mulighetene for angrep fra begge sider av kanalen begrenset betraktelig. 

Koreakrigen og kommunist-Kinas deltakelse i denne reddet regimet i Taipei fra en antatt nært 

forestående utryddelse og la grunnlaget for nye amerikanske overføringer av militære 

ressurser til Kina-teateret.
1
  

 Den bilaterale forsvarsavtalen, Mutual Defense Treaty (MDT), som ble signert i 1954 

og ratifisert av Senatet året etter var som en hjørnestein å regne i forholdet mellom Taiwan og 

USA. De forsvarpolitiske garantier som Taipeis nære forhold til Washington ga, utgjorde en 

sikkerhetsmekanisme som umuliggjorde en potensielle kommunistisk overtakelse av øya. 

Det faktum at Taiwan nå var geografisk plassert godt innenfor den amerikanske 

sikkerhetsparaplyen i Asia-regionen gjorde nasjonalistregimet i stand til å utvikle et dynamisk 

samfunn som skulle vise seg å blomstre til å bli en av de fremste økonomiske suksesser i 

etterkrigshistorien. Nettopp denne forsvarsavtalen med Washington var det som la grunnlaget 

for at Taipei var i stand til å utvikle andre sider av øyas struktur enn bare de rent militære, 

selv om denne amerikanske sikkerhetsgarantien nødvendigvis hadde sin pris. 

Det forsvarspolitiske forholdet mellom Washington og Taipei viste seg også å 

innebære store restriksjoner og begrensninger på den militære handlefriheten til Chiangs 

regime. Selv om president Dwight D. Eisenhower i sin første tale om rikets tilstand uttalte at 

hans administrasjon ikke ville legge noen bånd på Taiwans eventuelle militære operasjoner på 

fastlandet, noe som vekket stor uro blant USAs europeiske allierte, var det verken Eisenhower 

eller hans utenriksminister John Foster Dulles` intensjon å skape konflikter av en større 

dimensjon i Taiwanstredet som kunne bringe USA inn i en regional krig med Kina. Et slikt 

hendelsesforløp var noe som igjen kunne komme til å få dramatiske konsekvenser for hele 

verdensfreden. I så måte holdt Eisenhower administrasjonen tidlig i sin første periode tilbake 

militært utstyr fra Taiwan for å presse fram de nødvendige innrømmelser fra Taipei som på 

sin side ga amerikanske tjenestemenn vetorett over alle større militære opperasjoner rettet 

mot kommunistregimet.
2
 

 I mai 1951 ble Military Assistance Advisory Group (MAAG) opprettet, også kjent 

som United States Taiwan Defence Command (USTDC). Dette var en amerikansk militær 

                                                 
1
 Tucker, s. 9, 13-15, 22, 29-32. 

2
 Tucker, s. 36. 
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rådgivningsgruppe som hadde som primær funksjon å reorganisere, trene og utruste Taiwans 

militære styrker som ble ansett til å være i svært dårlig forfatning. På det meste talte denne 

gruppen ca. 2300 amerikanere. Store militær relaterte overføringer fra Washington førte til at 

den generelle tilstanden til nasjonalist-hæren ble betraktelig styrket. Totalt i perioden 1951-

1965 utgjorde de samlede amerikanske overføringer ca. 167 millioner dollar i årlig 

gjennomsnitt. Taiwans strategiske plassering førte også til at USA i 1957 utplasserte de 

såkalte Matador missilene på øya. Dette var amerikansk produserte raketter med kapasitet til 

å bære atomstridshoder, som dermed for første gang ble introdusert i Taiwanstredet. I 

kjølevannet av den omfattende amerikanske militære tilstedeværelsen på Taiwan fulgte også 

flere av USAs etterretningsorganisasjoner. Disse etterretningsorganisasjonene brukte Taiwan 

som base fra hvor de kunne innhente informasjon om og iverksette spionasje relaterte 

aktiviteter rettet mot Kina. 

 Selv om den militære interaksjon mellom USA og Taiwan var svært omfattende var 

samarbeidet partene i mellom preget av konstante friksjoner. Hovedårsaken til dette skyltes 

uenighet da det gjaldt utforming av primær strategi for de samlede taiwanske militære styrker. 

Regimet i Taipei anså at fokus måtte ligge på muligheten for å gjenerobre fastlandet, mens 

Washington på sin side ikke hadde noen ønsker om å bli dratt inn i en eventuell regional krig 

med Kina eller støtte operasjoner som kunne undergrave Taiwans evne til å motstå en 

eventuell kinesisk invasjon. På den andre siden førte de mindre militære trefningene og 

spenningsnivået i Taiwanstredet generelt til at store kinesiske militære ressurser ble bundet 

opp i kystområdene fra Guangzhou til Shanghai. Dette anså Washington som svært 

fordelaktig spesielt i tidsrommene rundt Korea- og Vietnamkrigen, da dette begrenset Kinas 

potensielle totale slagkraft på de respektive fronter.
3
 

Det skulle derimot vise seg at Nixon administrasjonen tidlig i sin første periode tok 

sikte på å utforme en ny Kina-strategi som nødvendigvis ville innebære en ny æra for det 

forsvarspolitiske samarbeidet mellom Washington og Taipei. En av de fremste amerikanske 

ekspertene på Kina tilknyttet Nixon administrasjonen, Winston Brown, skisserte i et internt 

memo at de langsiktige målsetningene for USA burde være å trekke Kina inn i både et 

bilateralt samarbeid og i et fellesskap som på sikt kunne være med på å skape en detente i 

Øst-Asia. Snarlig resultater ville være lite sannsynlig, men i det lange løp ville trolig Beijing 
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innse at dette ville være i deres egen interesse, spesielt tatt i betraktning de problemene med 

Sovjetunionen som hadde utviklet seg og deres historiske frykt for et sterkt Japan.
4
 

Det bedrede forholdet mellom Washington og Beijing, som utviklet seg under Nixon 

og Kissinger, og amerikanske militære tilbaketrekninger fra Taiwan førte til at Taipei som et 

sikkerhetspolitisk tema i Kina ble underordnet viktigere spørsmål. Ironisk nok ville en videre 

amerikansk nedtrapping av det militære engasjementet på Taiwan kunne virke 

destabiliserende på hele området, da Taipei kunne komme til å se seg om etter andre 

sikkerhetspartnere, der Sovjetunionen kanskje var det eneste alternativet. Dette ble av Beijing 

sett på som å være et særdeles uheldig alternativ. Denne kinesiske frykten ble av Kissinger og 

hans stab derimot ansett som sterkt overdrevet, da en eventuell sovjetisk militær inntreden i 

Taiwanstredet ville medføre en rekke politiske og militære konsekvenser for myndighetene i 

Moskva som gjorde scenarioet lite sannsynlig. Uansett styrket denne kinesiske frykten den 

amerikanske forhandlingsposisjonen betraktelig, noe som gjorde en videreføring av det 

militæret samarbeid med Taipei enklere for den amerikanske administrasjonen å forsvare 

overfor Beijing selv om en videre amerikansk nedtrapping ville følge som et resultat av en 

generell reduksjon av spenningsnivået i området.
5
 

  

Washingtons vei mot tilbaketrekning  

 

Internt i det amerikanske beslutningssystemet var det to hovedteorier knyttet til amerikansk 

militær tilstedeværelse på Taiwan, hva som var bakgrunnen for denne tilstedeværelsen og 

hvilke steg som Nixon administrasjonene og kommunistregimet i Kina burde iverksette for å 

bedre samarbeidsklimaet seg i mellom. Den første gruppen pekte på at USAs militære nærvær 

på Taiwan skyldes store motsetninger i forholdet mellom Washington og Beijing, og de 

amerikanske styrkene burde bli værende så lenge disse motsetningene vedvarte. Gjensidige 

krav til styrke reduksjon for begge parter ville være nødvendig som et tillitskapende 

instrument. Den andre gruppen på sin side understrekte at motsetningene mellom USA og 

Kina skyldes en rekke ulike faktorer, der etter kinesisk syn USAs militære tilstedeværelse i 

området var kanskje den viktigste av de underliggende faktorene. Talsmenn for denne 

gruppen understreket viktigheten av at Washington burde unilateralt redusere spenningsnivået 

                                                 
4
 NSC, From Winston Brown to National Security Council, National Security Studie Memorandum 124 

(NSSM124), mai 1971, CH00210, China and East Asia Collection, National Security Archives,  

Washington DC. 
5
 NSC, From Richard Solomon to Henry Kissinger, The current state of U.S – PRC relations, 31. desember 

1973, CH00286, China and East Asia Collection, National Security Archives, Washington DC. 
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for å teste Kinas vilje og ønske om å bedre sitt forhold til USA. Å stille absolutte krav til 

Beijing ville bare virke mot sin hensikt, da Taiwan i kinesiske øyne var et innenrikspolitisk 

anliggende og den amerikanske styrkekonsentrasjonen etter kinesisk syn var som en 

okkupasjon å regne. Videre burde Washington gjennomføre en gradvis militær 

tilbaketrekning etter hvert som konflikten i Vietnam avtok, da de amerikanske styrkene på 

Taiwan i stor del var knyttet opp til denne konflikten. 

Disse to hovedretningene gjorde seg også gjeldene da det gjaldt synet på Taiwans 

militære betydning for USA. Den første gruppen slo her fast at Taiwans strategiske plassering 

var av en slik karakter at amerikanske militære installasjoner på øya var en nødvendig 

forutsetning for Washingtons overordnede forsvarsforpliktelser i hele Asia regionen. Taiwan 

ville trolig få en enda større betydning etter hvert som størrelsene på basene i Japan, Okinawa 

og Indokina ble redusert. Dette ville nødvendiggjøre videre amerikansk styrkeoppbygning på 

Taiwan. Den andre retningen innså også viktigheten av Taiwans strategiske plassering i 

forhold til potensielle konflikter som USA kunne bli trukket inn i, men det ble derimot hevdet 

at den politiske prisen Washington måtte belage seg på å betale for å beholde de militære 

fasilitetene på øya, sågar bygge disse opp, ville umuliggjøre et bedret forhold til Beijing. En 

militær nedtrapping ville på den andre siden være i overensstemmelse med Nixon doktrinen, 

som i større grad tok sikte på å overlate forsvaret av ulike land til deres egne respektive 

militære styrker, og kunne gjennomføres på en slik måte at det ikke i noen særlig grad ville 

påvirke USAs militære troverdighet eller begrense Washingtons evne til å møte sine 

forsvarsforpliktelser overfor sine allierte i området.
6
 

 President Nixons uttalelser om å på sikt trekke amerikanske væpnede styrkene på 

Taiwan tilbake etter hans første besøk i Kina i februar 1972 påførte Taipei et betydelig 

psykologisk sjokk, men dets praktiske betydning ble i Washington ansett som minimal, både 

for USAs militære posisjon i Asia og Taiwans evne til å forsvare seg selv. De amerikanske 

militære styrkene på øya var først og fremst knyttet til Washingtons deltakelse i krigen i 

Indokina og ville trolig derfor uansett bli omdisponert så snart konflikten avtok i styrke eller 

opphørte. Videre understreket Kissinger at de amerikanske forsvarsgarantier overfor Taipei 

stod ved lag. Anonyme militære planleggere med tilknytning til Pentagon ga derimot overfor 

Washington Post sterke indikasjoner på at det i fremtiden ville være svært vanskelig å måle 

nøyaktig hvor bundet Washington anså seg selv til å være overfor de amerikanske 

forsvarsgarantier til Taiwan ved en eventuell militær konflikt.
7
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7
 The Washington Post, 29. februar 1972. 
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I kjølevannet av Nixons offisielle statsbesøk i Kina ble det utarbeidet et kommuniké, 

også kjent som Shanghai kommunikeet. Her slo USA fast sin interesse i at Taiwan-problemet 

måtte løses ved fredelige midler av begge kinesiske parter på hver sin side av stredet. Tatt 

dette i betraktning ville Washington på sikt være innstilt på å avvikle det amerikanske 

militære nærværet på Taiwan. I mellomtiden ville administrasjonen gradvis redusere 

omfanget på USAs militære installasjoner på øya i takt men den generelle reduksjonen av det 

sikkerhetspolitiske spenningsnivået i området. I så måte hadde Nixon administrasjonen linket 

en potensiell amerikansk militære tilbaketrekning opp mot kinesisk tilbakeholdenhet overfor 

Taipei. Dette ville nødvendigvis legge betydelige føringer på Beijings politiske handlingsrom 

i den grad de ønsket en videreføring av den prosessen som til slutt skulle vise seg å lede til 

full normalisering av det diplomatiske forholdet mellom USA og Kina.
8
 

 Nixons forsikringer overfor kinesiske myndigheter om gradvis å fjerne det 

amerikanske militære nærværet på Taiwan var svært omstridt internt i det republikanske 

partiet, og enkelte fastslo at dette nødvendigvis ville innebære en kommunistisk militær 

overtakelse av øya. Blant militære krefter i USA hadde det i lang tid før Nixons Kina-besøk 

vært spekulert i Taiwans evne til å motstå en kinesisk invasjon. En hemmelig studierapport 

utarbeidet av Pentagon som Washington Post hadde fått kjennskap til slo fast at Taipei 

disponerte over et militært apparat som mer enn nok var i stand til å slå tilbake et hvert 

konvensjonelt angrep av øya. President Chiangs primære militære doktrine hadde gått ut på å 

utruste en hær som på sikt skulle overta det kinesiske fastlandet. Som et resultat av dette 

rådde derfor nasjonalistregimet over et militærvesen som hadde en total slagkraft som i sterk 

grad overgikk Taiwans totale forsvarsbehov. På den andre siden anså rapporten det som svært 

lite sannsynelig at Beijing ville forsøke seg på et militært angrep av Taiwan. De kinesiske 

styrkene var i all hovedsak bundet opp langs grensen til Sovjetunionen, og en potensiell 

konflikt langs to fronter oversteg i henhold til Pentagon de kinesiske militære kapasiteter. I 

tillegg ville de amerikanske militære forpliktelser overfor Taipei virke avskrekkende på 

kinesiske myndigheter.  

Studierapporten utarbeidet av CIA trakk likevel fram seks potensielle geografiske 

steder på Taiwan hvor en invasjon kunne vise seg å forekomme, men ved hver av disse 

sektorene ville de taiwanske styrkene utnummerere de kinesiske med to til en. Totalt ville 

Taipei ha fem ganger så mange soldater tilgjengelig i forhold til Beijing ved en eventuell 

invasjon. I tillegg hadde Taiwan luft- og sjøherredømme. Dette siste poenget står derimot i 
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skarp kontrast til hva senere militære tilstandsrapporter skulle konkludere med. Den 

amerikanske ambassaden i Taipei understreket også betydningen av at utviklingen var i 

Taiwans disfavør, spesielt var de bekymret for utviklingen av Beijings atomarsenal.
9
 Dette 

var et punkt også forsvarsminister Elliot L. Richardson ga sin tilslutning til. Under en høring i 

Senatets forsvarskomité den 27. mars 1973 uttalte han i så måte at Kinas militære slagkraft da 

det gjaldt atomvåpen var under rask utvikling og kunne på sikt påvirke den globale balansen 

stormaktene i mellom.
10

  

Rapporten i Washington Post stod som sagt i sterk kontrast til den kanskje mest 

omfattende analysen av det militære styrkeforholdet mellom Taiwan og Kina, National 

Security Study Memorandum 212 (NSSM212), der det ble trukket noen andre konklusjoner 

av et eventuelt utfall av en konflikt. Det må dog sies at NSSM212 ble utarbeidet noen år 

senere, med det er lite trolig at den militære balansen ville ha endret seg dramatisk over en 

periode på bare et par år. Det ble derimot også i Washington i samme periode utarbeidet flere 

andre militære analyser av situasjonen i Taiwanstredet i tillegg til NSSM212, der 

hovedkonklusjonene i grove trekk underbygde rapporten Washington Post hadde fått tilgang 

til. Enkeltvis var det likevel en del sprikende analyser i forhold til konkrete stridsenheter. 

 

Den militære balansen i Taiwanstredet og Washingtons strategi for 

våpensalg til Taipei 

 

Mye av bakgrunnen for å innlede omfattende forsvarstudier av den militære balansen på ulike 

arenaer har naturlig nok en sammenheng med å gjøre både Pentagon og de politiske 

beslutningstakerne i Washington for øvrig i stand til å være best mulig rustet til å utforme en 

helhetlig amerikansk utenriks- og forsvarspolitikk i tråd med hva som til en hver tid blir 

ansett til å være i USAs interesser. Å gjennomføre en detaljert studie av styrkeforholdet 

mellom Taipei og Beijing, og den fremtidige utviklingen av dette, ville gi Nixon 

administrasjonen et nødvendig rammeverk å basere de videre bilaterale politiske 

forhandlingene med Kina på. Både Nixon og Kissinger ble på et tidlig stadium klar over at 

det opplagt lå i Kina-initiativets natur med en rekke kinesiske krav rundt Washingtons 

militære samkvem med Taiwan for å få de endelige forhandlingene med Beijing i havn. Det 

ville derfor være essensielt for administrasjonen med en detaljert rapport som ville kunne 
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gjøre Washington i stand til å ta høyde for den militære balansen i Taiwanstredet og få 

implementert denne i et kontekstuelt rammeverk for en større politisk enighet med kinesiske 

myndigheter.  

Etter hvert som de bilaterale forhandlingene mellom Washington og Beijing utviklet 

seg, ble amerikanske tjenestemenn i større og større grad inneforstått med at det 

forsvarspolitiske samarbeidet mellom USA og Taiwan, som ville kunne vedvare etter en 

amerikansk diplomatisk anerkjennelse av Kina, i all hovedsak ville hvile på salg og 

overføringer av våpen og militært utstyr. Nettopp denne erkjennelsen var noe av det som la 

grunnlaget for en rekke studier av den militære balansen mellom partene på hver sin side av 

Taiwanstredet. Den mest omfattende av disse studiene var National Security Study 

Memorandum 212 (NSSM212), hvor det i tillegg til en ren analyse av styrkebalansen partene 

i mellom også ble utarbeidet et sett med alternativer for fremtidige våpenleveranser til Taipei 

og hvilke politiske implikasjoner Washington så for seg at ville kunne oppstå som et resultat 

av disse respektive alternativene. Intet mindre enn en eventuell normalisering av det offisielle 

forholdet til verdens mest folkerike stat, nasjonalistregimet i Taiwan eksistens og USAs 

internasjonale troverdighet var antatt at kunne stå på spill. Det var derfor en rekke ulike 

vurderinger og hensyn som naturlig nok fulgte med hvert enkelt alternativ. 

 Rapporten hvilte i all hovedsak på noen antagelser om at det triangulære forholdet 

mellom USA, Taiwan og Kina ville utvikle seg i det mønsteret Washington anså som 

overveiende sannsynlig. Disse var som følger: Normaliseringsprosessen mellom USA og 

Kina ville fortsette, det spente forholdet mellom Kina og Sovjetunionen ville vedvare, de 

amerikanske forsvarsforpliktelsene overfor Taiwan ville stå ved lag og utviklingen med at 

Taipei ble mer og mer internasjonalt isolert ville over den neste tre- til fem års perioden gjøre 

det psykologiske og politiske aspektet av amerikanske våpensalg til Taiwan viktigere enn dets 

militære betydning. 

 De premisser som ble lagt til grunn for Washingtons fremtidige overføringer av våpen 

til Taipei ville nødvendigvis bli underlagt et sett med handlingsregler for hva som ble sett på 

som å være i tråd med amerikanske sikkerhetsinteresser. De kriterier som administrasjonen 

derfor så seg nødt til å ta høyde for under utformingen av en ny politikk var behovet for ikke 

å sette seg selv i en posisjon der Beijing kunne stille spørsmålstegn ved Washingtons 

oppriktighet om normalisering og ønske om å motvirke eventuelle feiltolkninger i Taipei om 

essensen av hva den nye politikken ville være. Videre var det viktig for administrasjonen å 

forsikre myndighetene i Taipei og opinionen forøvrig om at Taiwans territorielle integritet var 

tilstrekkelig beskyttet, slik at sannsynligheten for intern ustabilitet ble redusert. Det var også i 
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Washingtons øyne nødvendig ikke å fremprovosere desperate gjøremål fra nasjonalistregimet 

som kunne underminere USAs forhold til Kina eller trekke en tredjepart inn i Taiwans 

fremtidige skjebne. I tillegg var Washington avhengig av ikke å sende signaler som kunne 

føre til at Beijing ville stille spørsmålstegn ved USAs videre motstand mot en væpnet løsning 

på Taiwan-problemet. 

 Taiwans sikkerhet var i all hovedsak sentrert rundt USA, mens Kina var den eneste 

reelle trussel. Beijings handlefrihet ble derimot sterkt begrenset av to faktorer. Den ene hadde 

å gjøre med det faktum at store militære ressurser var bundet opp i nordområdet ved grensen 

til Sovjetunionen der situasjonen til tider var svært spent. Den andre faktoren som virket 

avskrekkende på kinesiske myndigheter var ønsket om et bedret forhold til Washington, som i 

så henseende gjorde et eventuelt militært angrep på Taiwan svært kostbart ikke bare rent 

materielt og populasjonsmessig, men også politisk. Taiwan på sin side befant seg under den 

amerikanske forsvarsparaplyen gjennom en bilateral sikkerhetsavtale, USAs militære 

tilstedeværelse på øya og tilgang til amerikansk produserte våpen. Nettopp denne tilgangen til 

amerikansk militært utstyr ville nødvendigvis bli viktigere og viktigere for Taipei da det var 

store usikkerhet knyttet til fremtidsutsiktene for disse to andre momentene.  

 De politiske omstendighetene rundt amerikanske våpen overføringer til Taiwan måtte 

i fremtiden tillegges enda større vekt enn hva som tidligere hadde vært tilfelle. 

Normaliseringen til Kina måtte tas hensyn til. I tillegg ville militært utstyr være en av de 

viktigste faktorene som påvirket den toleransen myndighetene i Taipei ville vise overfor det 

politiske klimaet som var under omforming i området. Det nivået som våpenleveranser til 

Taiwan hadde ligget på tidlig på 1970-tallet hadde ikke skapt særlige problemer i forholdet til 

Beijing, samtidig som det hadde vært en tilstrekkelig forsikring for Taipei til å vise nok 

fleksibilitet i tilpasningen til landets nye rolle med de dramatiske endringene som hadde 

inntruffet i dets internasjonale status. Som en konsekvens av Washingtons politiske glidning 

mot Beijing ville trolig Taiwan forlange at både kvaliteten og kvantiteten på fremtidige våpen 

overføringer måtte økes for å kompensere for Taipeis reduserte politiske og 

sikkerhetsmessige utsatte situasjon.
11

  

 En ytterste konsekvens av mangel på amerikansk forståelse for de sikkerhetsmessige 

behov myndighetene i Taipei selv så på som essensielle for videre eksistens kunne derfor 

medføre en intensivert søken etter å utvikle atomvåpen. Tidligere hadde Washington motsatt 

seg på det sterkeste et hvert forsøk fra Taiwan på å tilegne seg militær atomkapasitet. Dette i 
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korrelasjon med et sterkt samarbeid innenfor den sivile atomsektoren der Taipei var blitt gjort 

avhengig av amerikanske ekspertise, slik at Washington hadde opparbeidet seg tilnærmet 

vetorett overfor myndighetene i Taiwan i atom relaterte spørsmål. Like fullt hadde Taipei i 

henhold til amerikansk etterretning bevart et hemmelig forskningsprogram innenfor det 

kjernefysiske området, dette innebar at taiwanske eksperter hadde den nødvendige 

kunnskapen til å utvikle atomvåpen. Hvis Washingtons forsvarsgarantier overfor Taipei 

derimot opphørte, kunne dette i verste fall føre til økt jakt på disse ikke-konvensjonelle 

våpnene. Den amerikanske administrasjonen så det uansett som utenkelig at Taiwan ville 

være i besittelse av atomvåpen i overskuelig fremtid. 

 Det var en viss usikkerhet i Washington knyttet til hvordan Beijing til en hver tid 

oppfattet USAs militære samarbeid med Taiwan og hvordan dette i siste instans påvirket 

muligheten for normalisering. Kinesiske myndigheter gjorde hva de kunne for å holde seg 

løpende orientert om utviklingen av Taipeis forsvarskapasiteter. Den militære slagkraften 

regimet i Taiwan disponerte over var i stor grad bundet opp til hva den amerikanske 

administrasjonen anså som ønskelig. Hvordan Beijing oppfattet USAs våpenleveranser til 

Taipei var derfor noe Washington måtte ta hensyn til så lenge det overordnede målet var en 

normalisering av forholdet til Kina. Det virket derimot ikke som om disse 

våpenoverføringene ble analysert isolert av kinesiske myndigheter. Dette var kun en av flere 

variabler i hvordan Beijing tolket hele den geopolitiske internasjonale situasjonen, noe som 

medførte at Washington fikk et visst spillerom de kunne manøvrere innenfor i forhold til 

hvordan USA ville kunne utforme sin forsvarspolitikk overfor Taiwan. Kinas politikk ble av 

den amerikanske administrasjonen tolket dit hen at Beijing ønsket en gradvis reduksjon av 

USAs militære nærvær og forpliktelser overfor Taipei slik at nasjonalistregimet i større grad 

ble presset til å gjøre større politiske innrømmelser i forholdet til Kina. Nedtrappingen måtte 

derimot ikke skje i en slik skala at Taiwan ble åpnet for en eventuell tredjemakt eller at Taipei 

foretok seg noen andre dramatiske grep i ren frustrasjon og frykt over egen framtid.
12

 

 Det som ytterligere kompliserte amerikanske våpensalg til Taiwan var problemer 

bundet opp til den innebygde forsinkelsesmekanismen som naturlig nok var knyttet til alle de 

våpensystemer som ikke befant seg på militære overskuddslagre. Den internasjonale 

situasjonen som til en hver tid la føringer på Beijings reaksjoner på Washingtons salg av 

våpen til Taipei kunne ha endret seg betydelig fra når salget ble gjennomført til den endelige 
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leveransen fant sted. Dette skapte stort hodebry for Washington, da dette var variabler som til 

tider var svært vanskelig å forutse.  

 USA måtte også ta hensyn til en del teknologiske og økonomiske faktorer da det gjaldt 

salg av våpen til Taiwan. De teknologiske faktorene ble ansett som små, da det taiwanske 

forsvaret ikke ville ha for store problemer med å integrere nye amerikanske våpen i sitt eget 

forsvar. De mest avanserte våpensystemer under Pentagons rådighet som eventuelt ville by på 

de største utfordringene fikk uansett Taiwan ikke tilgang til under den gjeldende 

internasjonale situasjonen. Taipeis økonomiske situasjon måtte også vurderes nøye da USA 

til tider var bekymret for den finansielle utviklingen av landet. Selv om Taiwan fra slutten av 

1960-tallet til første halvdel av 1970-tallet hadde opplevd en dramatisk økning i sitt 

forsvarsbudsjett var dette blitt kompensert gjennom en kraftig økning av det totale brutto 

nasjonal produktet (BNP). Den fremtidige økonomiske veksten ville derimot etter all 

sannsynlighet ligge på et mer beskjedent nivå. Dette understreket i Washingtons øyne behovet 

for at nivået på våpensalgene skulle være innenfor forsvarlige økonomiske rammer.   

 Det kanskje viktigste kriteriet for utforming av amerikansk forsvarspolitikk overfor 

Taiwan var en ren analyse av den militære balansen mellom Beijing og Taipei. Denne 

balansen var igjen avhengig av den internasjonale situasjonen, der spesielt Kinas anstrengte 

forhold til Sovjetunionen la store beslag på Folkerepublikkens militære ressurser. Ca. førti 

prosent av hæren og flyvåpenet var mobilisert i grenseområdene mot Russland. I tillegg var 

en betydelig del av sjøforsvaret også øremerket for dette potensielle innsatsområdet. Alt dette 

var faktorer som lettet det militære trykket på Taiwan betraktelig, men de absolutte styrkene 

begge regimer hadde til disposisjon ved eventuelle fiendtligheter var fortsatt i Taipeis 

disfavør. Det kinesiske flyvåpenet var i 1974 tallmessig totalt overlegen, men til gjengjeld var 

Taiwans luftforsvar av en atskillelig høyere kvalitativ dimensjon.
13

 Pentagon anslo like fullt 

at Kina ville kunne inneha luftherredømme etter anslagsvis kort tid, selv om prisen å betale 

ville være relativt høy. Sjøforsvaret til Kina ville derimot møte liten motstand fra Taiwan, noe 

som nødvendigvis ville muliggjøre en total blokade av Taiwan dersom ikke en eventuell 

tredjemakt valgte å intervenere. Det taiwanske sjøforsvaret var landets svakeste stridsenhet og 

var preget av gamle teknologiske utrangerte fartøyer. Ved en potensiell invasjon av Taiwan 

hadde Kina kapasitet til å mønstre tilstrekkelig tropper som trolig ville være i stand til å holde 

et bruhode i flere dager, noe som igjen ville muliggjøre flere forsterkninger fra fastlandet. 

Den generelle militære utviklingen var også av Washington ansett til å være i Beijings fordel. 
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Dette medførte at nasjonalistregimet var på vikende front innenfor alle våpengrener, og etter 

hvert som tiden gikk ville avstanden de to parter i mellom øke betydelig i omfang.
14

 

 To andre uavhengige militære studier av styrkeforholdet i Taiwanstredet i regi av CIA 

og Defence Intelligence Agency (DIA) som ble initiert etter NSSM212 ga derimot uttrykk for 

at trusselnivået mot Taiwan var noe lavere enn først antatt. Rapportene konkluderer med at 

Beijing ikke hadde den nødvendige militære kapasitet til å lykkes med en invasjon av Taiwan 

ved bruk av konvensjonelle våpen før tidligst på begynnelsen av 1980-tallet. For at en 

invasjon skulle kunne gjennomføres ble det anslått at Beijing ville trenge i størrelsesorden 

sytti divisjoner i selve angrepet på Taiwan. Dette var noe Kina på det daværende tidspunkt 

ikke hadde mulighet til å mobilisere for en slik invasjon.
15

 

 Konklusjonene av de ulike rapportene stilte uansett enkelte spørsmål rundt Taiwans 

evne til å motsette seg et potensielt kinesisk militært angrep. Dette understreket derfor 

behovet for en amerikansk militær intervensjon ved en eventuell konflikt, og kunne fra 

Washingtons side legitimeres gjennom MDT avtalen med Taipei. De amerikanske 

krigsplanene tok utgangspunkt i at Taiwan på egen hånd kunne forsvare seg selv i opp til fem 

dager. Dette ville være et tilstrekkelig tidsrom for USA til først å iverksette diplomatiske 

tiltak for å få slutt på konflikten. Dersom dette mislyktes var neste steg en mobilisering av 

amerikanske fly- og marinestyrker i forsvaret av Taiwan. Uansett hva de amerikanske 

forsvarsplanene tidligere hadde gått ut på skulle fremtidige amerikanske våpensalg til Taipei 

bli underlagt to overordnede hensyn som viste seg utfordrende å kombinere. Det ene var 

hensynet til en normalisering av forholdet mellom Washington og Beijing. Det andre var 

Taiwans tiltro til USAs oppriktighet rundt de gjeldende forsvarsgarantier. Begge disse 

hensynene måtte være tungtveiende da det gjaldt utforming av politikk med hensyn til 

fremtidige amerikanske våpensalg til Taipei.  

 Etter hvert som det politiske forholdet mellom USA og Kina utviklet seg, ble det 

endelig klart for den amerikanske administrasjonen at det formelle militære samkvemmet 

mellom Washington og Taipei, som kunne videreføres etter en sino-amerikansk 

normalisering, var salg av våpen og militært utstyr. Det amerikanske militære nærværet på 

Taiwan var gjenstand for en gradvis reduksjon og ville i løpet av 1970-tallet innebære en total 

avvikling av alt personell og utstyr. Amerikanske juridiske eksperter anså også at 
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forsvarsavtalen mellom USA og Taiwan ville opphøre den dagen den diplomatiske 

anerkjennelsen skiftet fra Taipei til Beijing. Disse momentene understreket også den 

psykologiske betydningen knyttet til Taiwans tilgang på amerikanske våpen, da dette trolig 

var øyas viktigste instrument for å beholde en viss grad av sikkerhet i et skiftende 

internasjonalt klima.  

 Rapporten skisserte fire ulike alternativer for fremtidige våpenleveranser. Det første 

alternativet tok utgangspunkt i et fullstendig opphør av våpensalg til Taipei, enten med 

umiddelbar virkning, eller over en tre- til fem års periode. Dette scenarioet ville i størst grad 

fremskynde normaliseringsprosessen med Beijing, da amerikanske våpenleveranser til 

nasjonalistregimet hadde vært gjenstand for mye misnøye hos kinesiske myndigheter. 

Alternativet kunne også vise seg å være et nyttig forhandlingskort for Washington overfor 

Beijing, da kinesiske myndigheter som kompensasjon kunne føle seg presset til å være mer i 

møtekommende overfor andre amerikanske krav der det var stor uenighet partene i mellom. 

Utfasing av våpensalg til Taiwan ville også øke presset på regimet i Taipei til å inngå et 

politisk forlik med Beijing, da nasjonalistregimet ville innse at det militære styrkeforholdet 

utviklet seg i Kinas favør. Det var derimot en rekke ulemper knyttet til dette alternativet. Den 

amerikanske administrasjonen ville antakeligvis bli holdt ansvarlig både i USA og blant andre 

stater for konsekvensene av Taipeis eventuelle straffereaksjoner ved et opphør av 

våpenleveranser.  

Rapporten så videre for seg at Beijing kunne oppfattet USA dit hen at et nei til salg av 

våpen til Taiwan implisitt innebar at det nå kunne stilles spørsmålstegn ved de gjeldende 

amerikanske forsvarsgarantier overfor Taipei. Den politiske innflytelse Washington hadde i 

Taipei ville trolig også bli kraftig redusert dersom USA ikke lenger så seg i stand til å bistå i 

utviklingen av nasjonalistregimets militære styrker. Det ble videre slått fast at så lenge 

forsvarsavtalen mellom USA og Taiwan fortsatt stod ved lag ville en kraftig reduksjon av 

Taipeis evne til å forsvare seg selv nødvendigvis innebære at Washington på et tidligere 

tidspunkt ville bli trukket militært inn ved en eventuell kinesisk invasjon. Ved en kraftig 

reduksjon av Taiwans konvensjonelle militære slagkraft fryktet amerikanske styresmakter at 

et eventuelt resultat kunne være at nasjonalistregimet tok initiativet til utvikling av atomvåpen 

i søken etter en militær balanse med Beijing. Et totalforbud mot salg av våpen til Taipei ville 

også medføre sterk bekymring blant andre allierte av USA i området, da de respektive 

regimer anså at det fantes en mulighet for at de selv kunne havne i en tilsvarende situasjon. 

Dette kunne dermed medføre at det ble stilt spørsmålstegn rundt Washingtons internasjonale 

troverdighet.   
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Alternativ to hadde som utgangspunkt å videreføre våpensalg på et nivå som tilsvarte 

en kontinuitet av gjeldende politikk med tanke på både kvalitet og kvantitet. Tatt høyde for 

den forsvarsteknologiske utviklingen som fant sted ville dette i grove trekk på sikt innebære 

en klar vridning av styrkebalansen i Taiwanstredet til kinesisk fordel. Gjennom en slik 

politikk ville derimot en av de fremste hindringene til normalisering av forholdet mellom 

Washington og Beijing være ryddet av veien, samtidig som forsvarssamarbeidet mellom USA 

og Taiwan ble videreført, dog innenfor noe smalere rammer. Dette kunne igjen vise seg å 

være et nyttig forhandlingskort i fremtidige diskusjoner med kinesiske myndigheter. Pentagon 

ville også få redusert sine utgifter i forbindelse med forsvaret av Taiwan, slik at disse kunne 

bli frigjort til eventuelle andre innsatsområder. Politisk ville sannsynligvis myndighetene i 

Taipei modne til de amerikanske signalene om å inngå i bilaterale forhandlinger med Beijing. 

Rent praktisk ville det derimot være vanskelig å argumentere for at dette alternativet var noe 

annet enn en nedgradering av Taiwans status i Washington. Dette ville trolig undergrave 

amerikansk troverdighet i Taipei, som igjen kunne medføre generell uro på Taiwan eller 

fremprovosere nasjonalistregimet til å innta holdninger eller posisjoner som kunne 

kompliserer hele normaliseringsprosessen mellom USA og Kina. Ved en forskyvning av 

styrkebalansen til kinesisk fordel ville også Washington her bli dratt inn i en potensiell 

militær konflikt på et tidlig stadium. En erosjon av Taiwans samlede konvensjonelle forsvar 

ville også gjøre ønsket om atomvåpen forlokkende. 

 Det tredje alternativet som ble utarbeidet var et todelt scenario der Taiwan ville bli 

tilbudt begrensede nye amerikanske våpensystemer. Det ble her trukket opp et skille mellom 

to nivåer av nye våpen som ville bli gjort tilgjengelig. Skille gikk ved militært utstyr som 

Washington anså at andre stater, spesielt Kina, oppfattet som kontroversielle. Ved det laveste 

nivået ville disse kontroversielle våpnene bli holdt utenfor salgslisten, mens under det øverste 

nivået ville enkelte av disse systemene bli stilt til Taipeis disposisjon. De våpen som i størst 

grad ble definert som kontroversielle var ofte offensive av natur. Nøkkelen lå her i å 

balansere Taiwans psykologiske behov for sikkerhet med kinesiske motforestillinger mot et 

oppgradert taiwansk forsvar. Da den internasjonale politiske framtiden til nasjonalistregimet 

var preget av stor usikkerhet, ville tilgang på ny amerikansk militær teknologi virke svært 

stabiliserende på de politiske institusjoner i Taipei. Selv om Taiwans forsvar under begge 

disse alternativene trolig ville se en gradvis forskyvning av den totale militære balansen i 

kinesisk favør, ville tilgang på nye moderne våpen virke avskrekkende på Beijing. 

Alternativet ble videre av tjenestemenn i Washington sett på som et potensielt 

forhandlingskort i normaliseringsprosessen med Kina. God tilgang på nye amerikanske 
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våpensystemer ville derimot bli en betydelig ny kostnad på det taiwanske budsjettet, med de 

negative konsekvenser dette ville medføre. Høyteknologiske militære apparater var også 

forbundet med lange leveringstider, noe som kunne komme til å skape irritasjonsmomenter i 

det bilaterale forholdet mellom USA og Kina. Dette forholdet var allerede nokså sensitivt, og 

situasjonen partene i mellom kunne ha endret karakter i perioden mellom da et salg var 

godkjent til da en eventuell levering var gjennomført. 

Det fjerde alternativet som rapporten redegjorde for tok sikte på å gi Taiwan nærmest 

ubegrenset tilgang på nye amerikanske våpensystemer. Taipeis relative militære styrke i 

forhold til Kina ville her på sikt i verste fall utvikle seg tilnærmet identisk. Omfattende 

overføringer av våpen til nasjonalistregimet ville også i sterk grad motvirke noen av de 

usikkerhetsmomentene som Taipei anså som prekære, spesielt fremtidsutsiktene for MDT. På 

den andre siden ville derimot våpensalg av denne skalaen skape enorme problemer for videre 

framdrift i normaliseringsforhandlingene med Beijing, da dette ble sett på som utelukkende 

provoserende av kinesiske myndigheter. I verste fall kunne alternativet utløse et 

våpenkappløp der USA kunne holdes ansvarlig. Nixon administrasjonen hadde tross alt 

forpliktete seg til en fredelig løsning på Taiwan-problemet igjennom Shanghai kommunikeet. 

Et anstrengt forhold mellom Washington og Beijing ville også redusere den politiske 

innflytelsen USA hadde overfor Kina, som la enkelte bånd på kommunistregimets 

handlefrihet overfor Taiwan. Videre ville alternativet trolig kunne påføre Taipei store 

økonomiske kostnader som i fellesskap måtte dekkes inn gjennom reduksjoner i andre 

budsjettposter, i tillegg til at behovet for direkte finansiell bistand fra Washington ble en 

nødvendig forutsetning. Det var også lang ventetid på noen av de våpnene som her ville bli 

tilbudt, og i enkelte tilfeller kunne leveringstiden på enkelte av systemene vise seg å være 

over ti år. Dette ville igjen skape uante problemer for Washingtons ønske om normalisering 

til Kina.
16

 

De ulike instanser i det amerikanske statsapparatet hadde alle innspill til valg av 

strategi i forholdt til fremtidig våpensalg til Taiwan. Utenriksdepartementet så på alternativet 

om avvikling av salg av våpen til Taipei som total uakseptabelt. Dette fordi det både ville true 

den interne stabiliteten på Taiwan og sende gale signaler til Beijing om Washingtons videre 

interesser rundt øyas sikkerhet. Alternativ fire, på den andre enden av skalaen, viste seg også 

å ha liten appell internt i UD. Styrking av Taipeis offensive militære slagkraft ville på sin side 

påført Taiwan økonomiske forpliktelser som nasjonen ville ha problemer med å innfri. I 
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tillegg til at dette etter alt å dømme ville virke skadene på normaliseringsprosessen mellom 

Washington og Beijing. Dette ville etter UDs oppfatning være et klart brudd med den linjen 

administrasjonen tidligere hadde valgt å følge. Utenriksdepartementet så på amerikansk søken 

etter en balanse i styrkeforholdet mellom Beijing og Taipei, som enkelte i kongressen agiterte 

for, som en illusjon, men en betydelig defensiv forsvarskapasitet for Taiwan ble likevel ansett 

som innefor rekkevidde. Da det gjaldt alternativ to, å fryse fremtidige våpensalg til datidens 

nivå, viste det seg her å være intern stridighet blant tjenestemennene i Foggy Bottom. Likevel 

ble ulempene til slutt ansett som større enn fordelene.  

Tanken blant en majoritet i UD var at Taiwans evne til å akseptere og å innrette seg 

etter videre endringer i sitt forhold til USA ville i sterk grad være avhengig av at 

myndighetene og opinionen antok at dets territorielle integritet var skånet fra krenkninger. 

Det ble her pekt på at nettopp dette vanskelig lot seg garantere gjennom alternativ to, i tillegg 

til at strategien også ville representere et brudd med gjeldene politikk. En erosjon av Taipeis 

væpnede styrker ville i henhold til flertalet i utenriksdepartementet være den naturlige 

konsekvensen av en implementering av denne strategien. Det siste alternativet som da 

gjenstod var alternativ tre, begrenset taiwansk tilgang på nye amerikanske våpensystemer. 

Dette var den offisielle strategien UD til slutt viste seg å bifalle. Dette alternativet var som 

tidligere nevnt todelt, der UD anså at det laveste nivået best ivaretok den ømfintlige balansen 

mellom å imøtekomme Kinas betenkeligheter og reservasjoner mot Taiwans fysiske og 

psykiske behov for en nødvendig sikkerhet. På sin side ville det høyeste nivået av 

våpenoverføringer innefor dette alternativet i henhold til UD både medføre en viss risiko i de 

pågående forhandlingene med Beijing, i tillegg til at disse avanserte våpnene fra et rent 

militært ståsted var mer enn hva Taipei hadde behov for. Utenriksdepartementets egen 

konklusjon ble noe senere omdefinert til også å gjelde enkelte våpensystemer innenfor det 

øverste nivået av alternativ tre.
17

 

Det var også andre instanser i det amerikanske beslutningssystemet som nødvendigvis 

hadde innspill til utforming av administrasjonens sikkerhetspolitikk. Pentagon tok til orde for 

at Taipei skulle få tilgang til våpen innenfor det øverste nivået av alternativ tre og la seg med 

dette på en noe mer liberal linje enn sine kolleger i UD. CIA på sin side hadde ingen formell 

posisjon, men hevdet at en kombinasjon av alternativ to og tre best ville ivareta Washingtons 
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forhold til både Beijing og Taipei. Det nasjonale sikkerhetsrådet (NSC) representert ved 

General Brent Scowcroft hevdet selv at det laveste nivået av alternativ tre var best forenlig 

med administrasjonens ønske om en balanse i USA sitt forhold til Kina og Taiwan. Han delte 

dermed utenriksdepartementets anbefalinger. Taipei ville med dette være i stand til å bevare 

en troverdig militær avskrekningskapasitet overfor Beijing, samtidig som ønsket om en 

psykologisk forsikring om Washingtons videre interesse for landets sikkerhet ble ivaretatt. I 

lys av president Chiangs død i april 1975 og USA problemer i Indokina understreket 

Scowcroft viktigheten av at det i den nærmeste framtid ikke ville være fordelaktig for 

Washington å foreta seg noen grep som kunne underminere Taipeis tiltro til amerikansk 

støtte.  

På samme måte som UD ga den nasjonale sikkerhetsrådgiveren uttrykk for at 

våpensalg av en lavere karakter i løpet av en to- til tre års periode trolig i sterk grad ville 

forringe Taiwans militære situasjon. Selv om Scowcroft hadde reservasjoner mot alternativet 

da det etter all sannsynlighet ville bli møtt med liten velvilje i Beijing, var han like fullt av 

den klare overbevisning at alternativet ville være forenlig med ønske om en videreføring av 

normaliseringen med Kina. Scowcroft hevdet videre at den uklarhet som alternativet medførte 

i forhold til hvilke nye våpensystemer som ville bli gjort tilgjengelig overfor Taiwan 

nødvendigvis ville skape hodebry for byråkratiet i form av hvordan de forskjellige våpnenes 

karakter skulle defineres. På den andre siden ville dette derimot gi administrasjonen et 

spillerom, slik at den generelle politiske situasjonen og den militære styrkebalansen mellom 

partene kunne rettferdiggjøre en gradvis opp- eller nedtrapping av kvalitative og kvantitative 

våpensalg uten en formell politisk omlegging av de gjeldene retningslinjene. Scowcroft 

modifiserte på samme måte som utenriksdepartementet etter en viss tid sine egne 

oppfatninger om å gå inn for salg av enkelte våpen innenfor den øvre kategorien av alternativ 

tre, da overgangen mellom noen av disse våpnene var svært flytende.
18

 

 

Taiwan som stridstema 

 

Historisk hadde Beijing gjennom lang tid insistert på at Washington måtte fjerne sitt militære 

nærvær på Taiwan som en forutsetning for et eventuelt politisk gjennombrudd i det bilaterale 

forholdet mellom USA og Kina. Den amerikanske forsvarsavtalen med Taipei ble det derimot 
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ikke stilt noen absolutte krav om. Amerikanske jurister med tilknytning til 

utenriksdepartementet med ekspertise på internasjonal rett slo på sin side likevel fast på et 

tidlig stadium at MDT vanskelig lot seg overleve et skifte av USAs diplomatisk anerkjennelse 

til fordel for Beijing så lenge den offisielle amerikanske politikken bygde på konseptet om 

”ett Kina”. Det er naturlig å anta at myndighetene i Beijing var klar over dette poenget, slik at 

Chou og Mao kunne vise betydelig fleksibilitet på punktet uten at det endelige utfallet ville 

bli noe annet enn en unilateral amerikansk oppsigelse av MDT. Utfordringen for 

beslutningstakerne i den amerikanske hovedstaden ville her være å legge forholdene til rette 

for Taiwans videre eksistens gjennom å få på plass et nytt rammeverk for et nedgradert 

bilateralt politisk forhold mellom Washington og Taipei. Den amerikanske administrasjonen 

måtte her for all del ikke komme opp i en situasjon der de kunne stilles til ansvar for en 

påtvunget gjenforening, en kinesisk invasjon, eller en unilateral taiwansk søken etter nye 

sikkerhetsgarantier.
19

  

Det var også et ønske fra amerikansk side å ferdigforhandle kriteriene for den endelige 

normaliseringen med Beijing mens Mao og Chou fortsatt var i live, da det var store 

usikkerhetsmomenter i Washington knyttet til deres eventuelle etterfølger(e), politikk og 

nødvendige handlekraft. I den grad kommunistregimet viste seg å innta en lite 

kompromissvennlig forhandlingsstrategi som i mindre grad viste forståelse for de 

amerikanske reservasjonene angående Taiwan, ville det trolig være et større behov for en 

videreføring av amerikanske våpenleveranser til Taipei. Maos utsagn i november 1973 om at 

den geopolitiske situasjonen i verden var overordnet spørsmålet om Taiwan forsikret derimot 

Washington om Kinas oppriktighet rundt normaliseringsprosessen, i tillegg til at uttalelsene 

kunne brukes til å stilne den innenrikspolitiske opposisjonen mot den Kina-linjen 

administrasjonen hadde lagt opp til.
20

 

Kissinger anså det som overveiende sannsynlig at Beijing vurderte den samlede 

amerikanske militære kapasitet som betydelig. Han antydet videre at de kinesiske 

myndigheter hadde en realistisk vurdering av deres eget militære, noe som innebar en 

kinesisk innforståelse med deres egne manglende offensive kapasitet og realistiske 

vurderinger av dets svakheter. Dette var for øvrig også i overensstemmelse med Kissingers 

egen vurdering av folkets frigjøringshær, men han vurderte på sin side at forsvarspolitikere i 

Kina over tid ville korrigere disse innebygde svakhetene. I forhold til Taipei vurderte 
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presidentens nasjonale sikkerhetsrådgivere Beijing dit hen at de i overskuelig framtid ikke 

ville benytte seg av verken direkte eller indirekte militære virkemidler.
21

 

Under Nixons statsbesøk i Kina i 1972 ble det amerikanske militære nærværet på 

Taiwan aldri nevnt under samtalene som ble ført mellom Presidenten og Mao. Den kinesiske 

lederen viste både tilbakeholdenhet og moderasjon i de bilaterale forhandlingene som fant 

sted under dette første statsbesøket til Nixon da det angikk Taiwan. Dette var en linje Mao 

valgte å følge også i senere forhandlinger med amerikanske myndigheter. Det ble verken 

framsatt noen tidsfrist på avviklingen av den amerikanske diplomatiske anerkjennelsen av 

Taipei eller noen direkte militære trusler overfor Taiwan av den kinesiske lederen.
22

 

Statsminister Chou ga på samme måte også uttrykk for ønske om en fredelig løsning på 

Taiwan-spørsmålet i samtaler med Kissinger under hans andre besøk i Kina i 1971, selv om 

forsikringene var av en noe mer vag karakter. På sin side ga Kissinger amerikanske 

forsikringer om at når Kina og Taiwan var blitt fredelig gjenforent ville forsvarsavtalen 

mellom Washington og Taipei opphøre, og det militære forholdet de to partene i mellom ville 

bli avviklet. Hvis det derimot ikke ble en fredelig avklaring på problemet i overskuelig 

framtid måtte nødvendigvis den amerikanske militære nedtrappingen skje gradvis. Uansett 

hendelsesforløp ville USAs militære nærvær på Taiwan bli avviklet, for så til slutt å 

kuliminere med en terreminering av den bilaterale forsvarsavtalen. Videre stilte også 

Kissinger garantier for at Washington ikke skulle foreta seg noen grep som tok sikte på å 

undergrave den enighet som eksisterte blant kinesere på begge sider av stredet som slo fast at 

Taiwan var en integrert og uatskillelig del av Kina. Det var nå av mindre viktighet om 

Washington holdt sin timeplan for tilbaketrekning av amerikanske styrker fra Taiwan, fordi 

administrasjonen allerede i prinssipet hadde godtatt en total tilbaketrekning som en 

forutsetning for det fremtidige diplomatiske forholdet statene i mellom. Det var nettopp denne 

totale tilbaketrekningen som Washington anså som viktig for Beijing, ikke nødvendigvis om 

det tok to eller fire år å gjennomføre de praktiske aspektene ved den. 

 Chou satte heller ingen spesifikk dato for når en eventuell gjenforening måtte være 

gjennomført, selv om han hadde forhåpninger om at dette ville skje før han selv forlot den 

verdslige verden. Videre garanterte også Chou i sine samtaler med Nixon i 1972 at Kina ville 

holde Taiwan atomfri etter at en eventuell gjenforening var gjennomført. Den samme Chou 

forsikret også Kissinger om at så lenge det fantes amerikanske styrker på Taiwan var en 

kinesisk militær invasjon av øya utenkelig. Han utalte videre overfor den amerikanske 
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nasjonale sikkerhetsrådgiveren at en intervensjon av Taiwan i den nærmeste framtid ikke ville 

finne sted selv om Washington hadde trukket sine styrker tilbake. Hva som derimot ble 

definert som den nærmeste framtid var her noe uklart. 

Under samtaler mellom Chou og Kissinger i februar 1973 gjorde den kinesiske 

statsministeren et forsøk på å fremskaffe garantier for amerikansk avvikling av våpensalg til 

Taiwan. Det nærmeste Chou kom var Kissingers forsikringer om at Washington ville utøve 

tilbakeholdenhet i sine overføringer av militært utstyr til Taipei. Under Kissingers samme 

besøk slo også Mao fast at Kina om nødvendig godt kunne vente hundre år før en 

gjenforening fant sted. Beijing hadde ingen hast, Taiwan var tross alt kun en øy med noen 

millioner innbyggere. Dette synspunktet ble gjentatt av viseutenriksminister Chioa Kuan-hua 

til en kongress delegasjon ledet av senator Fulbright under deres møte høsten 1974.
23

 

Likefullt ble det i et memo fra Arthur Hummel, Winston Lord og Richard Solomon til Henry 

Kissinger argumentert for at det ville kunne være fornuftig for administrasjonene å gå aktivt 

inn for at kongressen skulle fjerne Formosa Resolusjonen for å gi en stagnerende 

normaliseringsprosess med Kina en ny vitamininnsprøytning. Forsvarsavtalen, MDT, ville 

fortsatt stå ved lag, men dette ville sende et signal til myndighetene i Beijing om Washingtons 

oppriktige ønske om en normalisering av det diplomatiske forholdet.
24

       

I tillegg til Beijings ønsker og behov i forhold til det forsvarspolitiske samarbeidet 

som fant sted i mellom USA og Taiwan hadde også Taipei naturlig nok egne preferanser i 

forhold til graden av det militære samkvemmet. Etter hvert som de amerikanske militære 

tilbaketrekningene økte i omfang var det et krav fra nasjonalistregimets side at disse skulle 

kompenseres gjennom kjøp av nytt forsvarsmateriell. Innkjøp av amerikansk militært utstyr 

var for Taipei, som for de fleste andre regimer, nøye koplet sammen med statens totale 

finansielle situasjon. Økninger i det taiwanske forsvarsbudsjettet hadde gjennom 1960-tallet 

vært knyttet til den generelle veksten i BNP. Forsvarsutgiftene utgjorde i så måte et sted rundt 

ni prosent av BNP, rett under en sperregrense på ti prosent som var taket satt av 

nasjonalistregimet. Forsvarsutgiftene hadde historisk fra 1949 veid tungt på statsbudsjettet til 

Taiwan. Derimot hadde veksten i budsjettsposten i stor grad blitt kompensert gjennom en 

økonomisk vekst på godt over ti prosent gjennom det meste av 1960- og begynnelsen av 

1970-tallet. Det var nettopp her grunnlaget hadde blitt lagt for den spesielt dramatiske økning 

av de militære utgiftene i samme periode. På den andre siden pekte de økonomiske 

framtidsutsiktene for Taiwan i retning av betydelige lavere vekst for hele den økonomiske 
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sektoren. Dette skyltes på sin side både internasjonale konjunktursvingninger og de 

usikkerhetsmomenter som var knyttet til Taiwans politiske fremtid. Alt dette skulle dermed 

vise seg å legge betydelige føringer på hvilke forsvarsinvesteringer som var mulig å 

gjennomføre. Ambisjonsnivået ble som et resultat noe redusert, men det var fortsatt rom for 

en begrenset vekst av forsvarsbudsjettet. Washington antok derfor på sin side at de 

moderniseringsinvesteringer, som Taipei hadde planlagt for sitt forsvar, kunne gjennomføres, 

selv om tempoet trolig måtte reduseres noe.
25

 

Likevel gjorde Taipei flere forsøk på å få Washington til godta salg av de 

kostnadsintensive F-4 fly som en kompensasjon for en amerikansk militær tilbaketrekning. 

Det ble spesielt rettet aktiv lobby kampanje mot vennligsinnede medlemmer av kongressen 

gjennom blant annet fullt finansierte invitasjoner til Taiwan. Nixon administrasjonen bøyde 

ikke av for taiwansk press og nektet gjentatte ganger salg av disse F-4 angrepsflyene, da de 

hadde kapasiteter som muliggjorde angrep på fastlandet. Selv om Washington hadde 

forståelse for Taipeis utsatte militære situasjon rokket dette ikke ved den planlagte 

tilbaketrekningen av nye militære styrker fra Taiwan i 1972 og 1973, noe som reduserte antall 

amerikanske tropper med over femti prosent.
26

 Kinesiske myndigheter ble fortløpende 

orientert om deler av de amerikanske militære forflytningene. Allerede i februar 1973 ble 

Chou informert av Kissinger om amerikanske planlagte tilbaketrekninger av de siste 

transport- og angrepsflyene, for så å bli underrette i november samme år om videre 

omdisponeringer av spionfly og atomvåpen som var stasjonert på Taiwan. Chou på sin side 

hadde under disse samtalene store reservasjoner mot at den amerikanske tilbaketrekningen 

ville foregå i et for raskt tempo, da dette kunne føre til at en tredjepart kunne komme til å 

gjøre et forsøk på å fylle det maktvakuumet som USA trolig ville etterlate seg. 

 En videre femti prosent reduksjon av amerikansk militært personell var planlagt for 

første halvdel av 1976, for så å trekke de resterende styrkene ut innen utgangen av 1978. Ved 

utgangen av 1972 var det ca. 9700 amerikanske soldater stasjonert på Taiwan i en eller annen 

tilknytning. Dette tallet sank til 8400 ved utgangen av første halvdel av 1974, for så å 

ytterligere bli redusert til 3550 ved samme periode året etter. Etter at tilbaketrekningen av den 

siste F-4 skvadronen var gjennomført gjenstod kun i underkant av 2300 amerikansk militære 

personell tilknyttet MAAG, og ca. 950 personer knyttet til de ulike 

etterretningsorganisasjonene som hadde etablert seg på Taiwan.
27

 Videre ble en generell 
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gjennomgang av USAs samlede militære- og etterretningsaktiviteter på Taiwan vedtatt av 

Nixon i mars 1974. Her ble det slått fast at MAAG programmets struktur og personell skulle 

yterligere reduseres. En revisjon av amerikansk etterretningsarbeid på Taiwan skulle også 

nærmere vurderes etter tilbakemelding fra CIA sjefen William E. Colby.
28

 

USA hadde høsten 1976 redusert sitt militære engasjement på Taiwan betraktelig, noe 

som de også hadde forpliktet seg til gjennom Shanghai kommunikeet etter hvert som 

spenningsnivået i området ble redusert. Reduksjon ble gjort i samarbeid med myndighetene i 

Taipei, selv om denne part var svært motvillig til hele prosessen. U-2 spionfly som hadde blitt 

bemannet av Taiwans flyvåpen for rekognoseringsoppdrag over fastlandet var blitt trukket 

tilbake, transport- og kampfly var også blitt omdisponert. Tidligere stasjonerte atomvåpen var 

blitt flyttet til andre amerikanske baser, slik at det amerikanske militære nærværet på Taiwan 

kun var en brøkdel av hva det hadde vært i 1971. Taipeis reaksjoner på hele situasjonen var 

preget av en stor grad av tilbakeholdenhet, men det ble ytret sterke ønsker om en generell 

gjennomgang av det fremtidige bilaterale militære samarbeidet. Dette var en forespørsel 

Washington av ulike grunner ikke så seg i stand til å etterkomme. Den viktigste utfordringen 

for Washingtons forhold til Taiwan var ved Ford administrasjonens avgang å danne 

grunnlaget for et sikkerhetsfundament som kunne aksepteres og tolereres av Kina, USA og 

Taiwan selv, da den overordnede politiske målsetningen var normalisering av det 

diplomatiske forholdet til Beijing. I så måte holdt både Nixon- og Ford administrasjonene fast 

ved teorien om at det var to ting som var viktigere for kinesiske myndigheter en enn 

gjenforening med Taiwan, å forhindre selvstendighet og en eventuell sterk innflytelse fra en 

ny tredjepart.
29

 Det var nettopp under denne konteksten Washington hadde et lite rom å 

manøvrere innefor da det gjaldt det nye militære samkvemmet i mellom USA og Taiwan som 

ville se dagens lys etter en endelig normalisering mellom Washington og Beijing.   

Det forsvarspolitiske samarbeidet i mellom Washington og Taipei hadde etter 

utbruddet av Koreakrigen og fram til Nixons tiltredelse som USAs president vist seg gradvis 

å utvikle seg til en slik dimensjon at ved utgangen av 1968 var Taiwan blitt en av 

Washingtons aller nærmest allierte i Asia-regionen. Dette kan ikke sies å ha vært noe annet 

enn en dramatisk endring fra atten år tidligere, da president Truman og utenriksminister 

Ascheson hadde proklamert nasjonalistregimet som en tapt sak. På samme måte som 

Koreakrigen var en vendepunkt for Taiwan, i den forstand at fiendeligheten la grunnlaget for 
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en revitalisering av et regime som Washington bare noen måneder tidligere hadde erklært 

politisk dødt, var Nixon sitt nye Kina initiativ også som et forsvarspolitisk vendepunkt å 

regne, av om en noe mindre karakter. De bilaterale forhandlingene mellom Washington og 

Beijing som skulle lede fram til en normalisering av det diplomatiske forholdet under 

president Jimmy Carter noen år senere hadde naturlig nok sin pris for både USA og Taiwan. 

De amerikanske forsvarsinstallasjonene på Taiwan i 1968 var av et betydelig større omfang 

enn hva normalen skulle tilsi, da store styrke på ulikt vis var knyttet til den amerikanske 

krigføringen i Vietnam. At disse troppene skulle omdisponeres etter hvert som stridighetene 

avtok i styrke var inneforstått av alle involverte parter. Det som derimot gjorde det 

psykologiske sjokket for myndigheten i Taipei av en annen dimensjon enn hva som hadde 

ligget i sakens natur, var nettopp det faktum at tilbaketrekningen fulgte det samme 

tidsmønsteret som den gradvise nedtrappingen av Taiwans generelle status i Washington til 

fordel for Kina. Det var nettopp i lys av denne omleggingen av offisiell amerikansk Kina-

politikk at behov for kontinuitet i det forsvarspolitiske samarbeidet med USA ble opplevd 

som prekært hos nasjonalistregimet.  

 På den andre siden er det vanskelig å underbygge en påstand om at Taiwan fullstendig 

ble overgitt av Nixon administrasjonen. Nettopp denne administrasjonen startet prosessen 

med å utforme en ny militær strategi for Taiwan som kunne overleve et endelig brudd av det 

diplomatiske forholdet. Initiativet med en studierapport om fremtidige våpenleveranser til 

Taipei analyserte og la grunnlaget for det militære samarbeidet som skulle videreføres inn i 

den nye æraen. Det var flere grunner til at dette skulle vise seg å ha stor betydning for Nixon, 

Ford og Kissinger. På den ene siden var spesielt den innenrikspolitiske situasjonen, der 

Taiwan fortsatt av flere fremtrendene politikere ble ansett som en viktig alliert og venn av 

USA, en viktig dimensjon for hvordan administrasjonen skulle få den nødvendige støtte for 

de omdisponeringer som fant sted. På den andre siden var det heller ikke ønskelig for 

Washington å kutte alle bånd til Taiwan, da det var vanskelig å forutse de nøyaktige 

konsekvensene av hvordan samarbeidet med Beijing på sikt ville utvikle seg. I tillegg må det 

også understrekes den historiske betydning Taiwan hadde hatt for Nixon som politiker. Det er 

vanskelig å se for seg at Nixon, som både i Senatet og som visepresident hadde vært en av 

nasjonalistregimets sterkeste støttespillere, hadde et genuint ønske om å nedprioritere Taipeis 

internasjonale status uten at dette kunne medføre betydelige suksesser på andre områder. 

Derimot våger jeg å påstå at det var rent realpolitiske hensyn som drev fram den nye Kina-

strategien til Nixon administrasjonene, og de nedprioriteringer dette medførte for det 
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forsvarspolitiske samarbeidet mellom USA og Taiwan var en konsekvens Washington var 

villige til å betale i spillet om Kina. 

 Like fullt må det sies at den militære balansen mellom de to konkurrerende 

myndigheter på begge sider av Taiwanstredet ble grovt tippet i Beijings favør med en 

reduksjon og senere opphør av de amerikanske forsvarsinstallasjoner på Taiwan. Dette selv 

om det diplomatiske forhold mellom USA og Kina kunne legge enkelte bånd på 

kommunistregimets handlefrihet i forhold til Taipei. Utviklingen til fordel for Beijing ville 

uansett ha funnet sted, men et fravær av amerikanske stridsenheter på Taiwan skapte en 

balanse som var vanskelig å kompensere for. Derimot har det i ettertid vist seg at de militære 

forsyninger Taipei har innhentet på det amerikanske marked fram til nå har vært mer enn 

tilstrekkelige for å dekke Taiwans totale forsvarsbehov.     
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Oppsummering og konklusjon 

 

Hensikten med dette studiet har vært å analysere den generelle utviklingen av USAs politikk 

overfor Taiwan i perioden 1971-1976, med spesielt fokus på debatten rundt kinesisk FN-

representasjon, utviklingen av det diplomatiske og politiske forholdet mellom Washington og 

Taipei og de militære utfordringer USA stod overfor i Taiwanstredet. Forfatteren vil gjerne 

her avslutningsvis ta for seg hvert av disse punktene i den forstand at dette kan belyse den 

dynamikken som preget amerikansk politikk. Videre blir det gjort et forsøk på å sette 

konklusjonene inn i en større sammenheng i håp om å tegne et bilde av den konteksten USAs 

Taiwan-politikk var en del av.   

 

FN-debatten 

 

Spørsmålet om kinesisk FN-representasjon var en tidlig indikator på hvilken retning 

utviklingen av amerikansk Taiwan- og Kina-politikk ville ta. Selv om Taiwans generelle 

situasjon i verdensorganisasjonen var gjenstand for en gradvis reduksjon av støtte, hadde det 

vist seg at Washingtons mobilisering til fordel for Taipei hvert år hadde vært tilstrekkelig for 

å mønstre den nødvendige oppslutningen rundt selve voteringen. Det var internt i det 

amerikanske beslutningssystemet allment kjent at det under normale omstendigheter på sikt 

ville være nært sagt umulig å holde Taiwan innefor et FN-systemet så lenge Kina ikke under 

noen omstendighet sa seg villige til å være representert i en organisasjon der også Taipei var 

et fullverdig medlem. Like fullt er det vanskelig å konkludere med noe annet enn at Nixon 

administrasjonen ikke lenger viste den nødvendige interesse for nasjonalistregimets videre 

skjebne i organisasjonen og i så måte må kunne holdes ansvarlig for utfallet av 

eksklusjonsvedtaket som kom høsten 1971. På den andre siden må dette derimot ses i lys av 

den erkjennelsen som allerede var en politisk realitet blant presidenten og hans nærmeste 

støttespillere. Plassen i FN var en kamp Taipei i løpet av en kort periode var dømt til å tape. I 

så henseende var det lite som talte for at Nixon og Kissinger var interessert i å risikere 

utviklingen av de bilaterale forhandlingene med Beijing for en politikk som på sikt uansett 

ville gi det samme utfallet. Det administrasjonen i liten grad selv problematiserte rundt var at 

Nixons nye Kina-initiativ var med på å svekke Taiwans internasjonale status og implisitt 

regimets situasjon i FN. Under andre omstendigheter kunne dynamikken i området ha utviklet 
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seg på en måte som hadde gjort kommunistregimet mer åpne for alternative FN-løsninger, 

selv om dette er lite trolig.     

Det er også viktig å poengtere de premisser og dilemmaer utenforstående faktorer la 

på debatten og hvilke innvirkninger dette hadde på spørsmålet om å formulere en amerikansk 

strategi for kinesisk representasjon i FN. Både innenrikspolitiske aspekter og internasjonal 

troverdighet var kriterier som også måtte tas hensyn til. Taiwans posisjon som lojal alliert og 

innenrikspolitisk fenomen var med på å legge føringer på den handlefriheten 

administrasjonen kunne unne seg. Da det gjaldt de internasjonale reaksjonene på 

Washingtons endelige strategi med dobbel representasjon ble denne naturlig nok gjenstand 

for en viss kritikk. Like fullt ville Washingtons posisjon uansett medføre misnøye fra enkelte 

hold. Resonnementet var her at Nixon administrasjonen enten ville holde fast ved en politikk 

som for de fleste ble ansett for å ha gått ut på dato, mens andre på sin side ville hevde at 

administrasjonen hadde sviktet en gammel alliert til fordel for en ny strategisk partner i 

Beijing.  

For Nixon administrasjonen viste kinesisk FN-medlemskap seg uansett å være en 

mindre detalj i det større spillet om hele Kina. I dette spillet var ikke lenger Taipei den sentral 

kinesiske aktør, da denne plassen hadde i 1971 blitt tildelt Beijing. FN viste seg derfor ikke 

lenger å være et innsatsområde der det var fordelaktig å investere for mye amerikansk 

prestisje, da det i realiteten ikke fantes en formel der USA kunne hevde at de hadde oppnådd 

suksess. Dette viste seg gjeldende under selve voteringen da administrasjonen først og fremst 

uttrykte misnøye over manglende støtte fra hva som ble ansett som vennligsinnede regimer, 

og ikke det faktiske resultatet som medførte at nasjonalistregimet ble fratatt sin plass i FN-

systemet. De største amerikanske protestene ble røstet i kongressen, der mye av Taiwans 

fremtidige støtte skulle ha sitt opphav.  

 

Det politisk bilaterale forholdet Washington–Taipei 

 

Washington hadde i kjølevannet av den kinesiske borgerkrigen innfunnet seg med at de siste 

rester av nasjonalistregimet under Chiang Kai-shek på Taiwan ikke hadde de nødvendige 

forutsetninger for videre eksistens. Koreakrigen, og Kinas deltakelse i denne, medførte en ny 

amerikansk politikk som tok sikte på å forme øya til et bærekraftig samfunn. Da Nixon ble 

innsatt som president i 1969 stod en ny Kina-strategi høyt på dagsorden. Den geopolitiske 

situasjon der Kina og Sovjetunionen nå var involvert i militære grensetrefninger gjorde Taipei 
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til et underordnet tema så lenge Washington kunne være i stand til å spille de to 

kommunistiske giganter opp mot hverandre. Tiden så rett og slett ut til å ha gått fra Taiwan 

og styrkeforholdet til storebroren i vest viste seg å øke i omfang.    

Selv om nasjonalistregimet var inneforstått med at Washington på det sterkeste ville 

motsette seg alle former for eksperimentering med en uavhengighetserklæring, ble det av 

Kissinger fortsatt ansett som en potensiell mulighet sett i lys av USAs posisjon i Shanghai 

kommunikeet, der Taiwan spørsmålet måtte løses av kinesere på begge sider av stredet. Like 

fullt var dette ikke et scenario som president Chiang anså som reelt, da han var sterk i sin tro 

på at Taipei og Beijing var en del av den samme stat. For de amerikanske administrasjonene 

lå utfordringen derfor i å tilrettelegge for en ny politisk framtid for Taiwan, der øyas status 

ble av en mer uoffisiell karakter. Like fullt var det på sin side et generelt gjennomgående 

mønster internt i både Nixon og Ford administrasjonene at de var viktigere å kunne selge 

denne nedgradering av forholdet til Taiwan både nasjonalt og internasjonalt framfor det 

faktum at man faktisk foretok den politiske beslutningen om å ”bryte” med Taipei. Selv om 

Nixons åpning mot Kina kanskje var hans fremste suksess i hans periode som president 

skapte det enkelte kalte et forræderi av Taiwan interne friksjoner i hans eget parti, og hans 

legitimitet blant høyresiden i det republikanske partiet hadde fått en alvorlig skramme. 

Likevel må det diplomatiske kunststykket Kina åpningen var sies å ha vært kanskje den 

største politiske suksessen for en president som ellers først å fremst blir husket for hans 

forsmedlige resignasjon. 

Selv om Taipei ikke lenger kunne belage seg på Washingtons uforbeholdne støtte har 

historien vist at Taiwan har blomstret til en av Asias fremste suksess historier. Selv om 

situasjonen for nasjonalistregimet så mørk ut i perioden rundt Nixon, gjorde den lange 

normaliseringsprosessen mellom USA og Kina Taipei i stand til å forbede seg på den 

situasjon som på sikt ville inntreffe. Dette var et aspekt som muliggjorde de nødvendige 

kursendringer på Taiwan som la grunnlaget for øyas videre eksistens, om i en noe annen 

form. 

 

Washingtons militære utfordringer 

 

Washingtons militære samkvem med Taipei utviklet seg fra Truman administrasjonens 

vedtak om å plassere USAs syvende flåte i Taiwanstredet ved utbruddet av Koreakrigen til å 

bli altomfattende da Nixon til trådde som president. Bakgrunnen for dette samarbeidet hang 
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nøye sammen med øyas geografiske plassering i forhold til eventuelle amerikanske militære 

innsatsområder. Den stabile politiske situasjonen på Taiwan gjorde også Washington i stand 

til å gjennomføre militære investeringer som var forutsigbare, uten frykt for store fremtidige 

problemer. Like fullt ble Nixon og Kissinger tidlig klar over at dette samarbeidet mellom 

Taipei og Washington måtte fases inn på et nytt spor så lenge det overordnede ønske til 

administrasjonen var en ny Kina-strategi. I så måte var en av de fremste utfordringene USA 

stod overfor å legge grunnlaget for et tilstrekkelig sikkerhetsnett for Taiwan etter en endelig 

normalisering av forholdet til Kina. Dette sikkerhetsnettet måtte være akseptabelt for alle de 

tre involverte partene. Dilemmaet var her på sin side at det tidlig ble klart at den amerikanske 

forsvarsavtalen med Taipei ikke på sikt ville kunne overleve, samtidig som både Nixon og 

Ford hadde et ønske om ikke å bli anklaget for å ha presset fram en ufrivillig integrering av 

Taiwan i Kina. Hvordan alle disse hensynene kunne ivaretas samtidig som Washington hadde 

et overordnet ønske om en normalisering av det diplomatiske forholdet til Beijing skapte 

betydelig hodebry for de to amerikanske administrasjonene. Like fullt skulle de fremtidige 

taiwanske sikkerhetspolitiske interesser ivaretas gjennom fremtidig tilgang på militært utstyr i 

USA. Hvilket omfang dette skulle ha ble tilpasset et overordnet hensyn av hva som ble ansett 

til å være i tråd med de til en hver tid gjeldende amerikanske interessene.    

 Da det viste seg at et omfattende militært samarbeid mellom Washington og Taipei 

ikke kunne aksepteres av Beijing, ble det i den amerikanske hovedstaden innsett at Taiwans 

sikkerhet trolig ville måtte støpes på kinesiske og ikke minst amerikanske deklarasjoner om et 

ønske om en fredelig løsning på Taiwan-problemet og ikke på formelle garantier. Dette skulle 

sammen med en taiwansk militær avskrekkingskapasitet være grunnpilarene for Taipeis 

fremtidige sikkerhetspolitikk. Selv om det militære forholdet mellom Taiwan og USA ble 

betraktelig redusert etter tilbaketrekningen av de siste amerikanske militære installasjonene 

fra øya, har tiden vist at dette ikke i særlig grad påvirket stabiliteten i Taiwanstredet. Det ville 

uansett vært naturlig med en viss reduksjon av disse styrkene fra USAs side etter hvert som 

fiendtlighetene i Vietnam avtok i omfang. Dette må også ses i lys av hele Nixon doktrinen, 

der mer av det totale forsvarsansvaret til allierte regimer ville hvile på de respektive stater. Da 

kongressen også i 1979 vedtok Taiwan Relations Act (TRA), en lov som understrekte 

Washingtons interesse i den fremtidige utviklingen av Taiwan, la dette mye av grunnlaget for 

en videre stabilitet av det til tider svært anspente trekantforholdet mellom Washington, Taipei 

og Beijing. 
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Epilog 

 

Taiwans stjerne i Washington hadde blitt dramatisk forvandlet fra 1950 fram til første halvdel 

av 1970-tallet, da Nixons ny Kina-strategi var under implementering. I en hemmelig studie 

foretatt av The Rand Corporation ble det konkludert med at USA hadde investert så mye som 

6 milliarder dollar i økonomiske og militære overføringer til Taipei, samtidig som 

Washington hadde vært villig til å risikere atomkrig mot Kina over forsvaret av øyene 

Quemoy og Matsu som var under taiwansk besittelse, men geografisk plassert rett utenfor 

kysten av fastlandet. Da Ford ble innsatt som president i 1974 fikk ikke Taiwans ambassadør 

James Shen lenger audiens hos verken presidenten eller utenriksministeren. I tillegg hadde 

ingen amerikansk president siden Eisenhower avlagt Taiwan et besøk. Mens Kissinger hadde 

foretat over syv reiser til Kina i løpet av en kort periode på noen få år hadde han derimot ikke 

en eneste gang stoppet i Taipei på en av sine rundreiser i området. Kinesiske tjenestemenns 

tilgang til makteliten i Washington hadde derimot blitt stadig mer hyppige og fremtredende i 

omfang. Det var tydelig hvilken stjerne som lyste sterkest over himmelen i den amerikanske 

hovedstaden på midten av 1970-tallet.
1
 

 Historien om USAs forhold til Taiwan hadde i hele etterkrigstiden vært preget av 

omstendigheter som ofte lå utenfor de rent bilaterale politiske prosessene statene i mellom. 

Både Koreakrigen og Washingtons flørt med Beijing, som var de to store vendepunktene i 

forholdet, var et produkt av den totale geopolitiske situasjon som ingen var fullstendig herre 

over. Selv om Nixon og Ford gikk på akkord med hva som tidligere hadde vært amerikanske 

garantier overfor nasjonalistregimet må det likevel understrekes at styrkeforholdet mellom 

Taipei og Beijing gjorde det vanskelig for USA å ikke følge etter hva en klar majoritet av 

verdenssamfunnet hadde gjort i forhold til diplomatisk anerkjennelse. Det vil være vanskelig 

å påstå noe annet enn at Washington vanskeliggjorde Taiwans diplomatiske anseelse med 

helningen mot Kina, men totalt sett spilte USA fortsatt den samme nøkkelrollen i forsvaret av 

Taipei, selv om dette nå var ved hjelp av andre virkemidler, som diplomatisk påvirkning av 

kommunistregimet i Kina. I lys av dette argumentet og hva historien i ettertid har vist oss er 

det enkelt å stille seg bak påstanden om at Washington har vært en betydelig stabiliserende 

faktor som har gjort Taiwan i stand til å utvikle seg til en av de fremste politiske suksesser i 

Asia sett med vestlige øyne.     

 

                                                 
1
 The Washington Post, 22. desember 1974. 
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