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I denne ThinkChina.dk Analyse undersøger Bertel Heurlin baggrunden for Kinas militær 
oprustning. Bertel Heurlin har et indgående kendskab til PLA (People’s Liberation Army) og 
fortæller blandt andet om hans første møde med hæren tilbage i 1978-79. Bertel Heurlin 
analyserer dybdegående indflydelsen af Kinas militære oprustning, Xi Jinping’s 
magtkonsolidering samt Kinas øgede indflydelse globalt, med sammenligninger og paralleller til 
USA. Han konkluderer at PLA trods store fremskridt, stadig har lang vej for at kunne måle sig 
med USA’s væbnede styrker. Kinas militære oprustning vil ikke omstøde den eksisterende 
verdensorden. I praksis er Kina en status-quo magt og forholdet ”Kina-USA” vil forblive 
asymmetrisk i mange år fremover. USA er stadigvæk den politisk, økonomisk, socialt, militært, 
teknologisk og kulturelt overlegne stat. USA er – på trods af Trump – fortsat lederen af verden. 
 



 

 

Et Nyt Kinesisk Forsvar: Skal Det Bruges til at 
Angribe?  
 
Af Bertel Heurlin 
 
Introduktion:  
 
PLA FYLDER 90: INGEN OLDING, MEN EN 
FREMSTORMENDE  YNGLING 
 
I september 2017 fyldte PLA, Folkets 
Befrielseshær, 90 år. Det blev fejret på 
mange måder: Det kinesiske stats-tv havde 
storstilede reportager og historiske 
fremstillinger af sejre og forhindringer. Der 
var premiere på en storfilm om PLA af 
Hollywooddimensioner og med tilsvarende 
intentioner. Den blev en gigantisk succes. Det 
største og mest imponerende var en 
militærparade af en størrelsesorden, som 
ikke kunne rummes på gaden uden for den 
forbudte by i Beijing, hvor man normalt 
afholder parader. Den var henlagt til 
provinsen Indre Mongoliet. 
Billedreportagerne derfra var overvældende. 
Så langt øjet rakte, kom krigsmateriel som 
kampvogne, artilleri, ladvogne med 
gigantiske ballistiske missiler kørende, 
soldater marcherede i snorlige formationer, 
fly af alle slags drønede gennem luften. Og 
det var ikke computeranimeret, det var ikke 
Tordenskjolds soldater. Det var the real 
thing. Præsident, generalsekretær i 
kommunistpartiet, formand for 
militærkomiteen, Commander in Chief Xi 
Jinping i kampuniform var lederen af 
paraden, stående strunk og alvorlig på sit 
køretøj. Han modtog ikke paraden; han 
deltog som den ultimative leder. 
 
Budskabet var klart: PLA skal forberede sig på 
krig. PLA skal gennemføre den ultimative 
træning. PLA skal kunne kæmpe og vinde. 
Det er ingen overdrivelse at påstå, at det, vi 
så på fjernsynsskærmen, var verdens største 

teknologisk avancerede militærparade. I år, i 
april 2018, kom endnu en parade: Kinas nye 
stolthed, flåden, PLAN, People’s Liberation 
Army Navy holdt revy til havs i det 
Sydkinesiske Hav med deltagelse af 48 af de 
største krigsskibe, et hangarskib samt 10.000 
soldater. Det var Kinas hidtil største 
flådeøvelse. Den moderne, avancerede flåde, 
som er ved at udvikle sig fra at være 
kystbeskyttende til oceangående med 
globale ambitioner, er på alle måder Kinas 
nye våben. 
Her sås Xi Jinping naturligvis også som 
paradens leder om bord på en nybygget 
krydser, mens skibene defilerede forbi. 
Denne gang soldater i blå kamuflageuniform. 
 
Det er kun begyndelsen. Xi Jinping har lovet 
det kinesiske folk, at i 2050 vil Kina have et 
militær i verdensklasse. Nogle vil hævde, at 
det har Kina allerede. Alene det forhold, at 
Kina nu har et hangarskib, som er fuldt 
integreret i de væbnede styrker. Dertil et 
rent kinesisk færdigbygget hangarskib, som 
er ved at blive gjort operationelt, og endnu et 
under bygning. USA har ganske vist 11 
hangarskibe, som frit er placeret overalt på 
kloden. Mon det er det, Kina stræber efter? 
Men PLA udfolder sig på andre måder: Kina 
har avancerede 5. generations stealth-fly og 
nye hyperavancerede missilsystemer. Space 
og cyberspace er Kinas nye 
militærteknologiske udfoldelsesområder. 
Kina er ved at blive den innovative, 
militærteknologisk avancerede militærmagt. 
 
Med hypermoderne våben og langsigtede 
planer er Kina nu klart verdens militærmagt 
nummer to efter USA. Det viser sig også på 
militærbudgetterne. Her er, ifølge SIPRI, 
Stockholm International Peace Institute, USA 
på førerpladsen med $ 610 mia., Kina $ 228 
mia. (Kina opgiver selv $ 175 mia.), Saudi-
Arabien $ 69 mia. og nu på fjerdepladsen 
Rusland med $ 66 mia. Rusland er normalt på 
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tredjepladsen, men har reduceret sine 
militærudgifter. 

GLOBAL POWER SHIFTS 

Data from SIPRIs database: 

US defence budget vs China:

1990: 20/1
2000: 10/1 
2015: 2-3/1

Share of world defence 
spending: 
US 
2005: 

48% China 2005: 4% 

US 
2010: 

43% China 2010: 6.6% 

US 
2012: 

39% China 2012: 9.5% 

US 
2015: 

36% China 2015: 13% 

Copyright Øystein Tunsjø 

Kina har på det militære område udviklet sig 
lige så omfattende og imponerende som på 
det økonomiske område, skønt prioriteringen 
hele tiden har været, at økonomien er gået 
forud for militæret. Men Kina – i form af 
kommunistpartiet – har i over 90 år haft 
behov for en effektiv militær styrke til at føre 
borgerkrig, til at standse den japanske 
invasion, til efter folkerepublikkens 
oprettelse i 1949 at bekæmpe først den ene 
supermagt USA i Korea, så at bekæmpe den 
anden supermagt USSR ved deres fælles 
grænse, dernæst at bekæmpe naboerne, ikke 
mindst Indien og Vietnam, og dertil også at 
bekæmpe dele af sin egen befolkning under 
kulturrevolutionen. For at forstå Kinas 
udvikling er det vigtigt også at undersøge det 
kinesiske militær. Jeg har forsøgt det efter 
bedste evne. 

FORFATTEREN FØLGER FREMGANGEN 
Jeg kom til Kina første gang i 1978-79 indbudt 
af PLA. Det viste sig at være et omfattende, 
generøst individuelt 14-dages program. Det 
PLA jeg oplevede, var et selvforsynende, 
revolutionært, lighedsorienteret men 
professionelt stærkt mangelfuldt militær. 
Kinas militærudgifter var kun tre gange de 
danske. Lighed var vigtigt. Der var ingen 
umiddelbar forskel uniformsmæssigt på 
officerer og menige; en måned om året skulle 
officererne være almindelige soldater. 

Jeg overværede militære øvelser. Centralt var 
bajonetkamp og skyttegravsskydninger. Det 
var et nationalt forsvar i sin vorden. Jeg fik 
forevist militære fabrikker, der producerede 
medicin og civile produkter og 
fornødenheder. 

Kinas stolthed var dengang, at man var parat 
til at modstå ethvert atomangreb. ”Grav 
tunneler over alt”, havde Mao dikteret. Og 
påstanden var, at der under Beijing, Shanghai 
og alle andre store byer var gravet 
tilsvarende tunnelbyer, som kunne absorbere 
befolkningen og føre dem ud på landet i en 
gigantisk evakuering. Når atombomberne 
faldt, var befolkningen reddet. Så Kina 
frygtede ikke atombomben. Man kunne også 
slå tilbage: Allerede i 1964 havde Kina 
erhvervet atombomber og effektive? I hvert 
fald blev Kina ikke angrebet! Selv kunne jeg 
dog konstatere, at tunnelsystemerne 
primært var propaganda, Potemkinkulisser. 
Men de blev dygtigt og effektivt præsenteret. 

Der var andre fundamentale svagheder. Jeg 
oplevede i januar 1979 lange rækker af 
kampvogne på jernbanevogne på vej sydpå. 
Var det til øvelsesformål? Det kunne være en 
mulighed. Men senere viste det sig, at Kina 
var ved at forberede den største militære 
operation efter deltagelsen i Koreakrigen. 
Formålet var, at Kina, med den nye leder 



 

 

Deng Xiaoping, havde besluttet at give 
Vietnam, som bekæmpede Kinas allierede, 
Pol Pot-regimet i Cambodia, ”en lærestreg”. 
Det blev en kortvarig og yderst blodig krig. 
Begge parter erklærede sig som sejrherrer. 
Men PLA, som i meget høj grad manglede 
kamperfaring, og som ikke havde indøvet 
meget store militære operationer, hvor 
mange militærdistrikter deltog, måtte indse, 
at lærestregen måtte man selv tage på sig. 
 
PLA måtte derfor optrappe de igangværende 
reformer, som drejede sig om modernisering, 
mekanisering, professionalisering, 
effektivisering, disciplinering og styrkelse af 
moralen. Dertil kom nødvendigheden af 
indoktrinering af partiets ideologi, som var 
blevet stærkt udfordret under 
kulturrevolutionen. 
Generelt er der fra 1979 til i dag taget 
tusinder af syvmileskridt i de kinesiske 
væbnede styrker. Forfatteren har fulgt dem. 
De kinesiske myndigheder og institutioner 
har fortsat invitationerne til at besøge Kina 
og se på udviklingen med tre-fire års 
mellemrum frem til i dag. Det har betydet et 
omfattende antal besøg, og det ene besøg 
har forårsaget det andet. Det øger indsigten. 
 
 
2018 SOM ET SKELSÆTTENDE ÅR 
2018 bliver et helt særligt år. Kina har næppe 
tidligere spillet så afgørende en rolle 
internationalt. Jo, Kina har i mange 
århundreder været den absolut stærkeste og 
mest fremstående enhed i verden. Kina 
vedblev at være riget i verdens midte – men 
fandt det ikke nødvendigt at række globalt 
ud. Kina var centrum, og centret tiltrak 
verden, men mente ikke selv at have brug for 
verden. Det var meget forskelligt fra Europas 
eksplosive ekspansionisme, som begyndte i 
renæssancetiden, og som kan ses som 
begyndelsen til en ny samfundsform bygget 
på en socioøkonomisk revolution 

manifesteret i koblingen mellem kapitalisme 
og industrialisme og koblingen mellem 
kolonialisme og imperialisme. Det var det, 
som udviklede den industrielle revolution. 
Europa blev med denne revolution at 
sammenligne med Mellemøstens frugtbare 
halvmåne, som 5000 år før var 
udgangspunktet for landbrugsrevolutionen. 
Kina havde levet sit eget liv og kunne i 
midten af 1800-tallet konstatere, at det 
havde vendt ryggen til historien. Det var en 
sen og omkostningsfuld erkendelse. Kina 
mistede 100 år. Men nu er Kina vendt tilbage.  

 
I 2018 kan Kina se tilbage på en 
revolutionerende partikongres fulgt op af en 
markant folkekongres, som konsoliderede Xi 
Jinpings magt, styrkede partiet, og som sigter 
mod at få Kina placeret som den afgørende 
regionale magt i Asien og som en aspirerende 
verdensmagt. Fra primært at fungere som 
verdens fabrik – ”made in China” – er 
situationen nu den, at der i de kommende 
årtier er stor sandsynlighed for, at strukturer, 
institutioner, normer i højere grad 
bliver ”shaped by China”. 
 
Her i 2018 opregner Kina fem punkter, hvor 
man selv kommer til at spille en ny global 
rolle i det, Xi kalder ”the new era”. 
 
For det første, at socialisme ”with Chinese 
characteristics” vil give et løft for 
moderniseringen af udviklingslandene og 
tilbyde kinesiske løsninger på 
menneskehedens problemer såvel som 
kinesisk visdom i forsøget på at skabe et 
bedre socialt system. 
For det andet, at udviklingen af socialistisk 
demokrati og politisk udvikling med kinesiske 
karakteristika vil muliggøre, at orientalsk 
visdom vil medvirke til fremgang for 
menneskehedens politiske civilisation. 



For det tredje, at ”the Belt and Road 
Initiative,” BRI, vil fremme internationalt 
samarbejde og fælles udvikling og fremgang. 
For det fjerde, at Kinas opening-up politik vil 
betyde gensidighed i samarbejdet med Kina. 
Og for det femte, at i ”the new era” vil et 
økonomisk system, som styrker 
klimakampen, komme til at betyde en 
harmonisk sameksistens mellem menneske 
og natur. Det vil fremme konstruktionen af 
en ”global eco-civilisation”. (Chinese embassy 
supplement/international – Januar 2018, p. 
3). 
Disse fem punkter forudser, at verden vil 
komme til at efterligne Kina. Kinesisk, 
orientalsk, asiatisk kultur vil få global 
indflydelse. Kina vil i fremtiden ”shape” 
indretningen af verden. 

Interessant nok gælder det ikke for militæret. 
Verden vil ikke komme til at efterligne Kinas 
militær. Tværtimod – Kina er i færd med at 
efterligne verden. Oprindeligt var Kinas 
åbning mod verden en tilpasning til og en 
påvirkning fra verden. Da Kina indledte 
opening up-politikken i 1978, var 
udgangspunktet markedsøkonomi – ganske 
vist formuleret som ”socialisme med 
kinesiske karakteristika”. Det var i realiteten 
en form for accept af normerne i den 
gældende verdensorden. Nu tyder meget på, 
at konceptet ”med kinesiske karakteristika”, 
som breder sig til hele det kinesiske samfund, 
kommer til at overskygge og vanskeliggøre 
nødvendigheden af dybe reformer af Kinas 
fortsat stærkt statsstyrede økonomi. 
Kinesiske karakteristika fylder nu mere og 
mere i den kinesiske samfundsorden. På det 
militære område er det imidlertid den 
vestlige, amerikansk prægede militære 
revolution, der tæller for Kina. 

PLA’S REVOLUTIONERENDE REFORMER 
PLA har også været igennem mange 
reformforsøg. Men reformerne er imidlertid 

netop i disse år på deres højeste. Det er de 
mest dybtgående, fundamentale reformer 
nogensinde i PLA's historie. Og her er der 
ikke tale om reformer ”med kinesiske 
karakteristika”. Tværtimod er reformerne 
baseret på de grundlæggende principper for 
militæropbygning og krigsførelse, som blev 
søsat af USA i slutningen af 1980’erne. De 
blev demonstreret og implementeret under 
Golfkrigen, hvor Iraks forsøg på at erobre 
Kuwait i 1981 blev imødegået af en FN-
accepteret militær intervention gennem en 
international USA-ledet koalition. 

Disse principper blev kendt som RMA, 
Revolution in Military Affairs. De blev relativt 
hurtigt grundlaget for reformer i de fleste 
vestlige militære organisationer. Kina er ikke 
tilbageholdende med at fremhæve, at PLA’s 
store igangværende reformprogram er 
direkte baseret på centrale koncepter og 
principper i RMA. 

Udgangspunktet er, at krigens natur og 
formål må genovervejes. I en ny verden vil 
de militære styrker indtage nye roller, nye 
organisationsformer, nye strategier, nye 
taktikker, nyt materiel, nye værn og nye  
relationer mellem værnene, ny uddannelse 
og træning af soldaterne. 

Informationsteknologien stiller nye krav og 
giver nye muligheder. Krige skal udkæmpes 
med hyperpræcise våben, og der skal tages 
udgangspunkt i netværksopbyggende 
strukturer. Der skal satses på mindre, 
fleksible kampenheder, som integrerer flere 
værn, alt baseret på højteknologi. 

Der skal satses mere på software end på 
hardware. Et centralt mantra for RMA 
er, ”leaner but meaner armed forces” – 
mindre men mere ødelæggende væbnede 
styrker. De fundamentale krav er brugen af 



 

 

viden, hastighed, præcision, dødelighed og 
overraskelsesmomenter. Alle disse nye krav 
til et moderne militær har PLA forstået 
vigtigheden af. Og de er alle ved at indgå i de 
store reformprogrammer. Så det kinesiske 
militær følger kravene og normerne fra 
verdensordenen om nye krige og nyt militær. 
I praksis betyder det en høj grad af imitation 
af fx de amerikanske væbnede styrker. 
 
Det er ikke sådan, at unikke kinesiske 
konditioner, hvad angår geografiske, 
befolkningsmæssige, produktionsmæssige, 
sociale og kulturelle faktorer, spiller en 
underordnet rolle. Men Kina har indset, at 
når man globalt set er blevet en økonomisk, 
handelsmæssig og teknologisk så 
betydningsfuld nation, er det nødvendigt 
med en helt ny tænkning af mere overordnet 
karakter. 
I Kina bliver RMA-processen betegnet 
som ”informationization”. PLA er nu blevet 
gennemgribende ”informationized”. Men 
hvad er det, der konkret er sket med PLA? 
PLA har i en årrække, som omtalt, været 
henvist til at være relativt lavt prioriteret. 
Men med Xi Jinping er militæret blevet 
meget synligt og fremhæves igen og igen. Xis 
promovering af konceptet ”den kinesiske 
drøm” har endog fået en særlig 
dimension, ”den kinesiske drøm om 
militæret”. 
 
Og som Xi Jinping udtrykte det under den 
storslåede fejring af 70-året for sejren over 
Japan i 1945: ”Først stod Kina frem (Dengs 
opening up-politik), så blev det rigt (Kina 
overtog i 2010 placeringen som den 
andenstørste økonomi i verden efter Japan), 
så blev det stærkt (med Xis militære 
reformer)”. 
 
Det er i 2015, at PLA-reformerne bliver sat i 
værk. Forud er gået omfattende 
komiteforberedelser i partiets regi. Tidligt i 

2015 blev det bekendtgjort, at Kina havde 
fået en ny national sikkerhedsstrategi. Det 
var primært til intern brug. Der var ikke 
meget, som blev offentliggjort. 
I maj 2015 offentliggjorde Kina så sin første 
åbne Militære Strategi. Et ganske omfattende 
papir, som fremhævede PLA’s evne til at 
kæmpe og vinde krige baseret på 
informationization og nødvendigheden af en 
ny maritimt orienteret langsigtet strategi. 
 
Et fundamentalt tiltag blev offentliggjort af Xi 
Jinping ved paraden for sejren over Japan i 
august 2015. PLA skulle reduceres med 
mand. Umiddelbart kunne det se ud som en 
voldsom nedrustning. Men formålet var ikke 
at nedruste. Reduktionen er en klar RMA-
ting: færre, men stærkere soldater, ”leaner 
but meaner armed forces”. En sådan 
omfattende reduktion må ses som det mest 
problematiske, ja, det værste, man kan 
udsætte en organisation for. Formindskning 
har umiddelbart ofte kun negative effekter. 
Kun et er værre: totalt at omorganisere den. 
 
Processen tog fart ved årsskiftet 2015-16. 
Tidligere var Kina opdelt i syv militære 
regioner, alle under ledelse af en hærgeneral, 
som havde omfattende autonomi. De blev 
opfattet som selvstændige baronier. Nu blev 
der oprettet fem ”Theater Commands”. De 
skal fungere som operative enheder 
med ”joint commands”, der umiddelbart 
organisatorisk kan indsættes i kamp. 
 
 
Mantraet er nu, at alt skal være ”joint”, dvs. 
bestå af elementer fra hæren, flåden, 
flyvevåbnet, missilstyrkerne, som både 
omfatter nukleare og konventionelle missiler, 
samt det nye værn, ”strategic support 
forces”. Værnene skal integreres; de 
højteknologiske værn flåden, luftvåbnet og 
selvklart også missilstyrkerne og de nye 
support forces skal opprioriteres. Disse 



 

 

ændringer er igen modelleret efter RMA-
konceptet. 
Et helt markant skifte er en klar opdeling af 
kommandofunktioner og støttefunktioner. 
Der er oprettet 15 departementer, som tager 
sig af funktionelle støtteopgaver som logistik, 
træning, mobilisering, teknologi og et 
centralt ”Joint Staff” Department. Dertil er 
der skabt ligestillede hovedkvarterer for alle 
værn, igen med vægt på støttestruktur. 
 
Reformerne, som skal være gennemført i 
2020, er præget af en grad af centralisering, 
som ikke har været set tidligere. Partiet har i 
forbindelse med centraliseringen i den grad 
strammet grebet om PLA. Xi har sat sig på 
alle centrale funktioner inden for de 
væbnede styrker. Der aflægges troskabsed til 
partiet, og partiets ideologi understreges 
gennem skoling og undervisning. PLA skal 
først og fremmest være partiets bannerfører. 
 
Et andet træk er stramningen af 
korruptionsbekæmpelsen. I de sidste par år 
har PLA været plaget af 
korruptionsskandaler, som har ramt 
fremtrædende militærpersoner. Et betydeligt 
antal generaler er fængslet. Problemet har 
ikke mindst været, at dele af PLA’s aktiviteter 
ikke primært har været forsvarsrelaterede, 
men knyttet til civile, kommercielle 
aktiviteter. Sådanne ordninger har været en 
uheldig invitation til korruption. Et tredje 
træk er vægten på PLA’s professionalisering. 
Der sættes internationale standarder for 
forsvarets udvikling, for materiellet, for 
personellets uddannelse, for den strategiske 
kultur. 
 
 
HVORFOR SKAL DET 
KINESISKE MILITÆR OPRUSTES? 
Et forhold er PLA’s indretning og udvikling. Et 
andet er, hvordan Kinas militære udvikling 
skal analyseres og forstås i relation til den 

eksisterende verdensorden og i den 
kommende. Vi kan først se på 
kendsgerningerne: Tallene viser, at Kina 
opruster. Kinas militære udgifter er i de 
senere år blevet mere end fordoblet. Hvorfor 
nu det?  
 
Bemærk, at Kina økonomisk set ikke blot er 
blevet nummer to i verden, men også målt i 
PPP (purchasing power parity, 
sammenligning af købekraft) er verdens 
største økonomi. Kan det også overføres på 
militæret? Hvis vi ser det i forhold til verdens 
mægtigste militærmagt USA, er der så 
formodninger om, at Kina i lighed med den 
mulige kommende økonomiske overlegenhed 
vil kunne overgå USA militært? Hvis det er 
tilfældet, hvad vil det så betyde for den 
kommende verdensorden? 
 
 
GLOBAL POWER SHIFTS 
China’s rise: Gap US (1) and China (2) narrows, but 

no power parity 

 
China % of USA 

1980 2014 
GDP (PPP) 10 101 
GDP (US$) 7 60 
Export (US$) 6 106 
Reserve (US$) 1/6 28x 
 
 
Betyder det, at vi – den vestlige verden – skal 
være bange for den kinesiske oprustning? At 
den forrykker den nuværende globale 
balance? Det analyseres ved at undersøge en 
overordnet påstand efterfulgt af tre dermed 
sammenhængende påstande. 
 
Den og de følgende påstande mener jeg, 
både empirisk og teoretisk kan 
sandsynliggøres. Det centrale argument er, at 
Kinas oprustning ikke nødvendigvis vil være 
en direkte trussel mod den eksisterende 



 

 

verdensorden, og at den ikke nødvendigvis vil 
omstøde den nuværende verdensorden. At 
den vil være en klar udfordring, ja. Men ikke 
en omvæltning. 
 
Kinas mål er at fortsætte processen fra at 
være det største udviklingsland (developing 
country) til at blive et fuldt udviklet land 
(developed country). Det vil efter planerne 
ske omkring 2035, selv om Kina ikke i den 
sammenhæng 
brugerbetegnelsen ”developed country”. 
Efter planen vil Kina i 2050 være et 
velstående, civiliseret, demokratisk, 
harmonisk og smukt land. Et land, som 
inviterer til efterligning og på den måde er en 
verdensmagt. Et land, der som nævnt af Xi, er 
rigt og stærkt og dermed har stor global 
indflydelse. 
 
Men under hvilke betingelser finder denne 
udvikling sted? Det kræver som minimum set 
alle centrale regeringer i verden anerkender, 
at USA fortsat er ikke blot ”primus inter 
pares”, den første blandt ligemænd, men 
også den magt, som ingen stater kan komme 
uden om, og hvis blotte tilstedeværelse 
skaber et system, hvor de vitale 
sikkerhedspolitiske spørgsmål for hver enkelt 
stat vil være: Hvor står USA, og hvor står vi i 
forhold til USA? 
 
Det er uanset USA’s politik om at forlade en 
række afgørende multilaterale og globale 
aftaler med henblik på genforhandling. 
Trump-administration to hovedmål, ”America 
First” og ”Make America strong again”, 
hænger uløseligt sammen. Make America 
strong again er at skabe en intern balance, 
som kan styrke USA eksternt, og America 
First er at skabe en ekstern balance, som kan 
styrke landet internt. Ingen af de to 
hovedmål har været fremmede for tidligere 
amerikanske præsidenter; tværtimod. Disse 
to hovedmål har gennemgående styret USA’s 

nationale sikkerhedsstrategier gennem 
årene. 
 
Det, der er skruet ned for, er to forhold: en 
verdensorden, hvor storkrige er 
usandsynlige. Har Kina nogen vitale 
interesser i USA’s globale lederskab og 
udbredelsen af USA’s overordnede politiske 
projekt, nemlig at påvirke verden i retning af 
markedsøkonomi, demokrati, personlig 
frihed, menneskerettigheder og international 
lov og orden. Men ser vi nærmere på de 
mange strategier, som USA har offentliggjort 
i de seneste måneder, ser vi klare 
henvisninger til at ”a strong and confident US 
will lead abroad”, og at ”the whole world is 
lifted by America’s renewal and the 
reemergence of American leadership”. Altså: 
Selv Trump-administrationen vil lede verden. 
 
Det er nødvendigt, når USA’s placering og 
rolle i det internationale system skal 
bedømmes, at se på konstanterne, dvs. ikke 
mindst på USA’s absolutte og relative 
kapabiliteter, dets institutioner, dets 
internationale placering, som betyder, at 
fordi USA fylder så meget i det internationale 
system, politisk, økonomisk, teknologisk, 
militært, kulturelt, så vil landet strukturelt 
være tilbøjeligt til også at tage hensyn til hele 
systemet. 
 
Selv om det ikke lige er det, der springer 
mest i øjnene, når man ser på den 
nuværende amerikanske præsidents taktiske 
politiske manøvrer og hans aparte politiske 
stil og ikke-diplomatiske diplomati. 
Konstanter, ”de dybe kræfter” er ikke desto 
mindre vigtige i international politik. 
Præsidenter kommer og går. USA består. 
 
For Kina – som for alle andre lande – er USA 
den vigtigste med- og modspiller. Men Kina 
har mere end andre lande USA og den USA-
ledede verdensorden at takke for sin vækst 



 

 

og fremgang internationalt. USA’s politiske 
projekt med markedsøkonomien – og 
dermed globaliseringen som ledestjernen – 
har serveret en åben verden på et sølvfad for 
Kina. Kina har flere gange åbent erkendt 
dette. Den etablerede verdensorden har 
givet Kina en periode med gyldne 
muligheder, som i den grad er blevet fuldt 
udnyttet. Hver for sig har de to store magter 
indrømmet en gensidig økonomisk, politisk, 
militær afhængighed. Det er klart kommet til 
udtryk i udsagn fra USA om at ”USA byder 
´China’s rise´ velkomment” og tilsvarende 
tilsagn fra Kina om, at ”USA er velkommen i 
Asien, så længe det medvirker til stabilitet og 
sikkerhed i regionen”. 
 
Det grundlæggende problem er, hvor længe 
Kina vil se på den eksisterende verdensorden 
som fordelagtig for Kinas udvikling. Noget 
tyder på, at et midlertidigt antifrihandels-USA 
har haft held med at gøre en liberal 
frihandelsorienteret global markedsøkonomi 
til en kinesisk salgsvare. Ved det 
internationale topmøde i Davos i februar 
2017 holdt Xi Jinping en tale, som markerede 
Kina som den nye bannerfører for global 
frihandel i en verden, der var tyk af Trump-
trusler om at trække sig ud af den ene 
frihandelsaftale efter den anden. 
 
Det interessante er imidlertid, at USA fortsat 
er fortaler for frihandel; den skal blot være 
fair. Med andre ord: Det skal undgås, at USA 
snydes ved forhandlingerne. Ud fra disse 
betragtninger kan det hævdes, at Kina i 
grunden er en status quo-magt, fordi det 
fortsat er i en udviklingsperiode med klar 
udnyttelse af en åben, reguleret verden. I 
den sammenhæng kunne man så se på USA 
som revisionsmagten, som ønsker at vende 
tilbage til storhedstiden ved at ”make US 
strong again”.  
 

Afgørende i forholdet Kina-USA er 
magtrelationerne. Der er ikke nogen balance 
mellem de to lande. Der er ikke tale om 
noget, der svarer til en bipolaritet. USA er 
stadigvæk den politisk, økonomisk, socialt, 
militært, teknologisk og kulturelt overlegne 
stat. USA er – på trods af Trump – fortsat 
lederen af verden. 
 
Blot et enkelt eksempel til illustration. Kina 
har for nylig etableret en militær base i 
Djibuti. USA har allerede en base der. Men 
for Kina er det den eneste base uden for 
Kina. Og USA har baser og militære 
installationer 990 steder uden for USA. 
USA indrømmer at være presset af primært 
Kinas, men også Ruslands militære 
udfordringer. Men der er to forhold, som 
USA ikke vil give køb på i sin langsigtede 
strategiske planlægning: 1. 
verdenslederskabet og 2. den militære 
overlegenhed. Som påpeget ser USA sig – 
også med Trumps velsignelse – som verdens 
leder, second to none. USA vil ikke 
anerkende nogen sideordnede, endsige 
overordnede stater. USA er lederen, hvad 
enten der ledes på den ene eller anden 
måde. Og USA vil ikke under nogen 
omstændigheder opgive positionen om at 
være overordnet alle andre stater på det 
militær-teknologiske område. 
 
Disse to ting tilsammen viser, at der ikke er 
noget balanceret, sideordnet forhold 
USA-Kina. Det forbliver asymmetrisk. USA er 
fortsat enesupermagten og er derfor herre 
over den overordnede globale krig-fred-
problematik. Overherredømmet er svækket 
og realiseres med et meget stormasket net. 
Der behøver ikke at være fangster. Det 
afgørende er tilstedeværelsen af en 
afskrækkelsesmagt, der kan få katastrofale 
følger for andre stater. Det gælder fortsat 
også for Kina. 
 



 

 

Derfor: Under forudsætning af en robust 
verdensorden baseret på én supermagt vil 
større krige næppe finde sted og slet ikke 
mellem Kina og USA.  
 
Holder denne påstand? Vi vil undersøge 
nogle grundlæggende relationer mellem 
militær og økonomi, mellem styrke og 
sårbarhed og mellem USA og Kinas 
teknologiske formåen. De er udformet som 
påstande, som jeg vil hævde, kan påvises 
empirisk og kan forklares teoretisk. Kinas 
oprustning følger den økonomiske vækst. 
Gennem årene har militæret været den 
statslige sektor, som har haft den laveste 
prioritering. Når man ser på 
militærudgifternes forhold til væksten i BNP, 
har den i de seneste 30 år været på ca. 2 %. 
Kina har dermed selvsagt øget sin militære 
styrke. Men med den økonomiske vækst har 
Kina også erhvervet materielle og ikke-
materielle værdier, som skal kunne sikres og 
forsvares. Fx er Kinas forsyningsveje nu 
globale. Kina har økonomiske interesser i 
Afrika, Latinamerika, Arktis og Antarktis for 
slet ikke at tale om Belt-and-Road initiativer 
(BRI), som rækker ud til Centralasien, 
Mellemøsten og Europa. Kinesisk ejendom og 
materiel i udlandet skal sikres. Vil Kina 
fastholde 2 %-standarden eller foretage en 
fortrinsprioritering for den militære 
udvikling? Der er tegn på, at en ændring er 
på vej. Den nationalistiske avis Global Times 
fremhævede – noget triumferende – at den 
økonomiske vækst i 2018 er sat til 6,5%.  
 
Stigningen i forsvarsudgifterne skal være 
8,1 %. Det viser kun, hævder Global Times, at 
Kina giver afkald på en hurtig succes og satser 
på ”sustainability”. Grundlæggende er målet 
at gå fra at være verdens 
fabrikationscentrum til at blive verdens 
innovationscentrum. Det betyder, at 
selvfølgelig skal militæret også være 

innovativt, men vigtigere er, at den civile og 
den militære udvikling går hånd i hånd. 
 
Målet om Kinas innovationsspring frem mod 
2025 er ikke militært drevet. Der satses på at 
etablere et militært industrielt kompleks, 
men igen er det den civile del, der har 
prioritet. Et eksempel er kunstig intelligens, 
AI. Her er der meget, der tyder på, at 
forskning og udvikling, R&D, ikke fortrinsvis 
vedrører den militære teknologi rettet mod 
ydre fjender. Det er det hjemlige marked, 
intern overvågning og mulighederne for 
eksport, der tæller.  
 
Men, grundlæggende er der ikke tegn på, at 
Kina overopruster i form af, at 
militærudgifterne kommer til markant at 
overskride den økonomiske vækst.  
 
ET STÆRKT, MEN SÅRBART KINA 
Kina har siden 1840’erne været omringet af 
stærke indtrængende, aggressive og 
koloniserende magter. Under ydmygelsens 
århundrede frem til 1949 måtte Kina indgå 
uretfærdige traktater, forhold som rent fak- 
tisk fortsat spiller en rolle i Kinas aktuelle 
relationer til omverdenen. Kina føler sig 
sårbart, ikke mindst hvad angår suverænitet, 
territorial integritet og befolkningsmæssig 
integritet. Kina føler sig sårbart ved at være 
udsat for en supermagt, som pga. sin 
politiske, økonomiske og ikke mindst 
militære tilstedeværelse i Asien betragter sig 
selv som en ”Asian power” eller en ”Asian-
Pacific power.” Kina er sårbart over for et 
USA, som qua sin supermagtsstatus har en 
kapacitet og evne til at ”regionalisere” 
verden. 
 
Det betyder, at USA kan skabe og omskabe 
regioner efter forgodtbefindende. Ikke alene 
har USA opdelt hele verden i amerikanske 
regionale militære kommandoer. Kina er fx 
en del af Stillehavskommandoen, som er 



 

 

omgivet af Centralkommandoen 
(Mellemøsten), Europakommandoen (også 
omfattende Rusland) og Afrikakommandoen. 
I USA’s nye nationale sikkerhedsstrategi er 
der introduceret en ny og anderledes 
storregion – nemlig ”Indo-Pacific”-regionen.  
Denne ”regionaliseringskonstruktion” kunne 
med rette ses som et ”containment”-tiltag, 
nemlig som en opfordring til en NATO-
organisationslignende militær alliance i Asien 
bestående af Japan, Indien, Sydkorea og 
Australien, ledet af USA. 
Men sårbarheden er ikke alene internationalt 
begrundet. Også indenrigspolitisk er Kina 
særdeles sårbart: Det er ikke blot 
demografiske og sociale ulighedsstrukturer, 
som øger sårbarheden, men først og 
fremmest truslen fra ekstremistiske, 
separatistiske og terroristiske bevægelser, 
som har betydet, at de interne 
sikkerhedsstyrker nu overgår de militære 
styrker i antal. Det må anses for at være et 
højst usædvanligt forhold for en stat: At 
truslen indefra betragtes som at være på linje 
med truslen udefra. 
 
Også partiet føler sig sårbart. Ikke mindst 
erfaringerne fra Sovjetunionens fald, hvor 
kommunistpartiet fra dag til anden blev 
opløst og erklæret forbudt. Udtalelser fra 
præsident Xi Jinping viser klart, at uløste 
politiske og sociale problemer, herunder 
korrupti-on, kan blive katastrofale for partiet, 
hvis det ikke fremstår stærkt og samlet. 
Partiet skal tale med en stemme; hvis ikke vil 
sårbarheden være et overlevelsesproblem 
for partiet, staten og folket. Måske kunne 
man modsætningsvis hævde, at Kinas 
sårbarhed netop øges pga. af et stadigt mere 
rigidt etpartisystem. 
 
PLA har udviklet sig med rivende hast og har 
på mange måder gjort overraskende 
fremskridt på det militærteknologiske 
område. Nye våbentyper og våbenplatforme 

fremtræder som relativt avancerede, og flere 
er fremme i forreste geled i den nyeste 
militærteknologi, som hører til det, der 
betegnes som 5. generationsvåben. 
Innovation og Research and development 
(R&D) spiller en central rolle i prioriteringen 
af PLA’s udvikling. Der arbejdes med alle 
former for nye våbentyper, fra hyperpræcise 
missiler til miniaturevåben. Ikke mindst 
våben i forbindelse med space og cyberspace 
er i rivende udvikling. Et afgørende spørgsmål 
er, om svælget mellem Kina og USA på det 
våbenteknologiske område er ved at svinde 
ind. Debatten om det teknologiske ”gap” er 
heftig, og der foretages omhyggelige 
beregninger og vurderinger af, hvor de to 
lande står i forhold til hinanden på de 
teknologisk afgørende områder. 
 
Der er vurderinger, som peger på, at de to 
lande nu er meget nær ved at være 
ligestillede; at ”the gap” er væk. Andre 
estimater peger på, at der fortsat er et godt 
stykke vej til vestlige, primært amerikanske 
standarder. Det påpeges, at PLA fortsat har 
omfattende problemer med sin militære 
struktur, med ledelses- og 
kommandosystemer på stort set alle 
niveauer. Hertil kommer problemer med 
træning, øvelsesaktiviteter, management og 
gennemførelsen af IT, eller som kineserne 
kalder det – informationization – i alle 
systemer og organisationer. 
 
Videre har Kina det problem, som USA ikke 
kan siges at have: Nemlig manglende praktisk 
erfaring i krigsførelse. Kina har ikke været 
med i udkæmpelsen af de mange ”nye krige”, 
som har raset efter den kolde krigs 
afslutning. I vurderingen er det vigtigt at 
holde sig for øje, at dette punkt – den 
teknologiske overlegenhed – er hjerteblod 
for USA.  
 



 

 

Det kan næsten fremstilles sådan, at uden 
den klare militærteknologiske overlegenhed 
er fundamentet for USA’s 
supermagtsposition forsvundet. Det vil sige, 
at USA vil gøre alt for at sikre, at denne 
overlegenhed bevares – og styrkes. Og det er 
væsentligt. 
 
Trump-administrationen har øget 
militærudgifterne betragteligt, og vægten 
lægges ikke mindst på den langsigtede R&D. 
Målet er selvsagt ikke blot at fastholde, men 
også at øge afstanden til den militære 
konkurrent. Det har USA fortsat muligheden 
for. 
 
Dertil kommer, at Trump-administrationen 
har fortsat arbejdet fra tidligere 
administrationer med at forberede sig på det 
såkaldte ”Third Offset”. Det er projektet om 
at kunne imødegå udviklinger, som kan 
svække USA’s militære dominans og fremme 
dem, der styrker dominansen. Et tiltag var 
bl.a., at der blev placeret en Defence 
Innovation Unit Experimental (DIUx) i Silicon 
Valley. Trump-administrationen har ganske 
vist ændret navn og organisation, men 
formålet er det samme. 
 
KONKLUSION 
Vi har fulgt Kinas befrielseshær gennem 90 
år. Kina er for længst befriet og står nu over 
for en opgave, som landet aldrig har haft før. 
Opgaven er ikke at befri verden fra 
kapitalismens åg; den er ikke at befri det 
kinesiske folk fra konfucianismens 
feudalistiske kultur. Den er at befri Kina fra at 
måtte påtage sig opgaver i det internationale 
system, som dets tiltagende internationale 
styrke åbner op for at påtage sig i takt med, 
at landet fylder mere og mere regionalt og 
internationalt. Hidtil har Kina kunnet klare sig 
ved i høj grad at køre på frihjul på det 
internationale plan for dermed også at 
prioritere, at Kinas egen udvikling trives og 

øges. Hvad militæret angår, har Kina i de 
seneste år ganske vist påtaget sig 
internationale roller, ikke mindst hvad angår 
deltagelsen i FN-operationer. Men det er 
fortsat begrænsede og mindre 
betydningsfulde tiltag i det store billede. 
 
Nu står Kina over for en skillevej. Man skal 
undgå de store farer – et økonomisk 
sammenbrud, et sammenbrud af partiet, et 
socialt sammenbrud, et finansielt 
sammenbrud, et miljø- og 
klimasammenbrud. Ingen af dem ser særlig 
sandsynlige ud i dagens Kina, men der er 
dybe bekymringer i partiets ledende kadrer 
for kommende ustabilitet. 
 
Men skillevejen består primært i, hvordan 
Kina skal vælge at forvalte sin stigende 
størrelse. Skal det være ”Make China great 
again” og ”China First” eller ”China as an 
international stakeholder”. Muligheden for at 
størrelsen skrumper ind, imploderer, kan 
som nævnt ikke afvises. 
 
Kina skal vælge vejen frem: Hvor meget 
ønsker man at ændre i den eksisterende 
verdensorden, hvor meget ønsker man at 
bevare af denne verdensorden, hvordan kan 
den fremme centrale kinesiske interesser? Er 
det i kinesisk interesse, at den amerikanske 
tilstedeværelse til en vis grad kan bevare 
stabilitet og sikkerhed i Asien? Og helt 
afgørende: Hvad er endemålet? Kina har 
klare forestillinger om egne indenrigspolitiske 
mål, men mål om hvordan verdensordenen 
skal se ud, er kun ganske vagt og upræcist 
formuleret. Her er Kinas dilemma om 
verdensordenen: Hvad skal bevares, og hvad 
forkastes? 
 
Måske er dilemmaet ikke så stort. Hvis min 
analyse om det fundamentale asymmetriske 
forhold mellem Kina og USA er korrekt, er der 
allerede valgt for Kina: Nemlig at fortsætte 



 

 

den nuværende tilpasning til 
verdensordenen, at fortsætte planerne om 
målene for 2050, fortsætte en free-riding 
strategi – for dermed – frem for alt: at sikre 
Kinas fortsatte vækst. I den situation – under 
forudsætning af den fortsatte eksistens af det 
vedvarende asymmetriske styrkeforhold 
USA-Kina – vil der ingen fare være ved den 
fortsatte kinesiske oprustning. 
 
Dette ThinkChina.dk indlæg er originalt 
udgivet af Kinabladet og skrevet af Bertel 
Heurlin, professor, statskundskab 
Director, China Security Studies, Centre 
for Military Studies, UCPH.  






