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Derfor	frygter	USA	Xi	Jinpings	drøm	for	
Kina	

Bertel	Heurlin:	Professor	i	Statskundskab	ved	KU,	leder,	China	Security	Studies,	Center	for	
Militære	Studier,	KU	

Professor	Bertel	Heurlin	skitserer	 i	sin	analyse,	hvordan	man	fra	USA’s	og	Kinas	side	forstår	og	
forklarer	 den	 nye	 stormagtsrivalisering,	 der	 lurer	 i	 horisonten.	 USA,	 som	 for	 nuværende	 er	
verdens	økonomisk	største	og	eneste	reelle	supermagt,	har	med	præsident	Trump	i	spidsen	og	
folk	som	vicepræsident	Mike	Pence	og	den	amerikanske	udenrigsminister	Mike	Pompeo	ved	sin	
side,	nu	 sat	 ind	 for	en	mere	konfrontatorisk	 linje	over	 for	Kina.	Den	nye	hårdere	 linje	 skyldes	
Kinas	fortsat	større	indflydelse	og	magt	på	verdensscenen,	hvor	Kina	nu	i	langt	højere	grad	end	
hidtil	 er	 til	 stede	 kulturelt,	 økonomisk,	 finansielt,	 og	 handelsmæssigt.	 USA	 kommer	 med	
beskyldninger	om	Kinesisk	spionage	ved	det	amerikanske	valg,	uretfærdige	handelsrelationer	og	
manglende	 respekt	 for	 suverænitet	 -	med	 en	 aggressiv,	militariseret	 udenrigs-	 og	 sikkerheds-
politik.	Fra	Kinesisk	side	er	historien	en	anden:	Xi	 Jinpings	erklerede	 formål	er	en	genfødsel	af	
Riget	i	Midten,	der	efter	de	”100	års	ydmygelse”	af	udenlandske	magter,	nu	skal	genopstige	og	
indtage	 sin	 retsmæssige	plads	 i	 verden.	 Kina	 vil	 ikke	 ses	 som	en	 trussel,	 og	 forsøger	 at	 tagne	
billede	 af,	 at	 de	bare	 er	mere	 til	 stede	og	 gennem	blød	magt,	 større	 handel	 og	 infrastruktur-
aftaler	ønsker	at	spille	en	større,	og	ikke	mindst	fredelig,	rolle,	globalt	set.	
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Derfor	frygter	USA	Xi	Jinpings	
drøm	for	Kina	

Af	Bertel	Heurlin,	Københavns	Universitet.	

USA-Kina	 barometret	 står	 på	 konfrontation.	
Heftig	 handelskrig,	 benhård	 højteknologisk	
konkurrence,	 militære	 sammenstød.	 Et	 nyt	
område	 er	 USA’s	 kampagne	 mod	 Kinas	
indflydelse	og	indblanding	både	på	USA	og	på	
alle	andre	lande	i	verden.	Det	er	ikke	set	før.	
Hidtil	har	USA	set	med	en	behersket	 skepsis	
på	 Kinas	 forsøg	 på	 at	 komme	 ind	 på	 den	
internationale	 scene	 og	 demonstrere	 blød	
magt.	Blød	magt	er	magt	 rettet	direkte	mod	
samfundet	 i	 modsætning	 til	 den	 hårdere	
politisk-diplomatiske	 magt	 og	 ultimative	
militære	magt.	

Nu	 har	 USA	 fået	 øje	 på	 en	 snigende	 fare:	
Kinas	markante,	aggressive	og	ofte	skjulte	og	
ulovlige	 indflydelse	på	verden	og	på	verdens	
lande,	 ikke	mindst	USA.	 Indflydelsen	er	 til	at	
tage	og	 føle	på.	Huawei-aktiviteter,	 benhård	
indflydelse	 i	 udviklingslande,	 hvor	 kinesisk	
infrastrukturopbygning	 efterlader	 lande	 i	
omfattende	gældsfælder,	hacking-aktiviteter,	
som	 illegalt	 påvirker	 demokratiske	 landes	
indenrigspolitik,	ikke	mindst	ved	indblanding	i	
valgkampe	 og	 valghandlinger.	 Ødelæggende	
er	 selvsagt	 også	 hacking	 af	 industrielle	 og	
teknologiske	innovationer.	

Det	 har	 længe	 ulmet,	 men	 den	 demonstra-
tive	 markering	 var	 vicepræsident	 Pences	
"Bemærkninger	om	Administrationens	Politik	
over	 for	 Kina"	 af	 4.	 oktober	 2018,	 det	 var	
kulminationen.	 Det	 er	 en	 lang	 indgående	
redegørelse	 for	 det	 skæve	 forhold	 til	 Kina	
med	 unfair	 handelsrelationer,	 manglende	

gensidighed	og	manglende	 respekt	 for	 suve-
rænitet	 -	med	en	aggressiv,	 konfronterende,	
militariseret	udenrigs-	og	sikkerhedspolitik.	

Ganske	vist	havde	Trump	i	sin	valgkampagne	
tordnet	mod	Kina,	 som	han	hævdede	havde	
voldtaget,	snydt	og	bedraget	USA,	mens	USA	
gennem	 25	 år	 ”havde	 genopbygget	 Kina”.	
Derefter	 havde	 han	 ikke	 desto	 mindre	
haft	flere	møder	med	Xi	Jinping,	som	lignede	
noget	i	retning	af	et	hjerteligt	forhold.	

Good	cop,	bad	cop	
Vicepræsident	 Pence	 kunne	 så	 levere	 den	
anden	 side	 -	 Chinabashing,	 den	 såkaldte			
China	 Threat-dimension	 af	 den	 amerikanske	
politik.	 En	 genstarts-politik.	 Den	 skal	 ses	
sammen	med	 de	mange	 officielle	 og	 faglige	
strategier,	 rapporter	 og	 redegørelser	 af	
samme	 kaliber,	 som	 er	 kommet	 i	 en	 lind	
strøm	omkring	 eller	 efter,	 at	 Pence	 indledte	
sin	China	Threat-kampagne.	

Det	 skal	 tilføjes,	 at	 Pence	 ikke	 udelukkende	
svinger	 med	 pisken.	 Der	 er	 bemærkninger	
om,	 at	 ”konkurrence	 ikke	 alene	 betyder	
fjendtlighed”,	 at	 USA	 ønsker	 et	 konstruktivt	
forhold	 til	 Beijing,	 hvor	 ”vores	 velstand	 og	
sikkerhed	 vokser	 i	 fællesskab,	 ikke	 hver	 for	
sig.”,	og	at	Trump	har	skabt	et	særligt	forhold	
til	Xi	Jinping.	

Det,	 som	 er	 afgørende	 nyt,	 er	 ”indflydelses-	
og	 indblandingskampagnen”.	 Den	 er	 solidt	
begrundet,	 ikke	 mindst	 gennem	 den	 store	
rapport	 fra	 Hudson-Instituttet	 november	
2018,	det	 institut,	hvor	Pence	holdt	 sin	 store	
tale,	 som	 er	 en	 omhyggelig	 redegørelse	 for	
Kinas	 indblanding	 i	 andre	 landes	 rent	 inden-
rigspolitiske	forhold,	herunder	i	den	grad	USA.	

https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/remarks-vice-president-pence-administrations-policy-toward-china/
https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/remarks-vice-president-pence-administrations-policy-toward-china/
https://www.hudson.org/events/1610-vice-president-mike-pence-s-remarks-on-the-administration-s-policy-towards-china102018
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Kina	 har	 satset	 på	 direkte	 indflydelse	 på	
USA’s	 valg	 i	 2016	 og	 i	 2018.	 Indflydelsen							
er	 omfattende,	 den	 er	 ofte	 skjult,	 illegal,		
spionagerelateret,	 samfundsnedbrydende.	
Det	vil	USA	nu	til	livs.	USA	har	kastet	sig	ind	i	
kampen	på	 alle	 områder.	 Ikke	 engang	Arktis	
er	gået	ram	forbi.		
	
Den	arktiske	kamp	
USA	har	 i	 forbindelse	med	et	møde	 i	Arktisk	
Råd	 i	 maj	 2019	 udsendt	 en	 bandbulle	 mod	
Kina	for	indflydelse	i	Arktis	og	Grønland.	Den	
amerikanske	udenrigsminister,	Mike	Pompeo,	
en	 markant	 forkæmper	 for	 ”China	 Threat”-
tesen,	meddelte	da	han	ankom	til	rådsmødet,	
at	 nu	 var	 det	 forbi	med	 at	 se	 Arktis	 som	 et	
lavspændings-	 og	 samarbejdsområde:	 Arktis	
var	nu	et	område	for	magt	og	konkurrence.	
	
Kina,	som	er	observatør	i	Arktisk	Råd,	havde,	
hævdede	 udenrigsministeren,	 for	 stor	 ind-
flydelse.	”Kinas	ord	og	handlinger	rejser	tvivl	
om	dets	intentioner”.	Grønland	skulle	knyttes	
stærkere	til	USA	og	USA	var	villig	til	at	iværk-
sætte	 aktioner,	 som	 skulle	 hindre	 kinesisk	
indflydelse	i	Arktis,	ikke	mindst	Grønland.	
	
Bekymringen	 var	 ikke	 mindst	 det	 forhold,					
at	 Kina	 i	 sin	 nye	 2018-Arktis	 strategi	 ville	 få	
omfattende	 indflydelse	 i	den	arktiske	udbyg-
ning	af	BRI,	Belt	and	Road-initiativet,	gennem	
det	som	er	blevet	kaldt	den	arktiske	silkevej.	
BRI	 er	 Kinas	 store	 strategiske	 satsning	 til			
udbygning	 af	 et	 land-silkevejsbælte	 og	 en	
maritim	silkevej,	som	skal	forbinde	Kina	med	
Asien,	Afrika	og	Europa.	
	
Kina	 har	 reageret	 heftigt	 på	 kampagnen,		
afvist	anklagerne	og	henvist	til,	at	visse	lande,	
underforstået	 USA,	 satser	 på	 hegemoni	 og	

absolut	 sikkerked,	 på	 aggressiv,	 unilateral,	
konfronterende	og	nulsums-orienteret	politik,	
en	 politik,	 der	 har	 omringning	 af	 Kina	 som	
formål.	
	
Vil	stække	Kina	
Men	 hvorfor	 kommer	 denne	 kampagne	 nu,	
hvorfor	 intensiverer	 USA	 anklagerne	 mod	
Kina	og	hvor	ender	det?		
	
Kampagnen	er	selvsagt	 ikke	uafhængig	af	de	
øvrige	 sino-amerikanske	 kampzoner:	 Han-
delskrig,	 gensidige	 militariseringsbeskyld-
ninger	 og	 den	 hektiske	 globale	 high-tech	
konkurrence.	 Afgørende	 er	 det,	 at	 indblan-
dings-	 og	 indflydelseskampagnen	 sætter	 ind	
nu,	 hvor	 Kinas	 økonomiske,	 teknologiske	 og	
militære	 landvindinger	 er	 til	 at	 få	 øje	 på	 og	
hvor	 USA’s	 overlegenhed	 ganske	 vist	 fortsat	
er	til	stede,	men	er	reduceret.	
	
Skal	Kina	nu	også	 sætte	 sig	på	det	område	 -	
den	 ”bløde”	 indflydelsesmagt,	 både	 den				
synlige	og	den	usynlige,	den	skjulte,	hvor	USA	
hidtil	har	kunnet	agere	uhæmmet?	Hvem	har	
ikke	 måttet	 tåle	 og	 lide	 under	 amerikansk	
pres	og	indflydelse?	USA	har	besluttet	sig	til,	
at	her	skal	der	sættes	ind.	
	
Kina	 er	 nu	 til	 stede	 overalt	 i	 verden											
økonomisk,	 finansielt,	 handelsmæssigt,	 og	
skal	nu	derfor	stækkes	politisk	-	og	det	mens	
USA	 fortsat	 har	 positionen	 som	 eneste						
supermagt.	For	uagtet	Trumps	tilsyneladende	
uvilje	 til	 at	 følge	 en	 supermagts	 prærogativ:	
at	 have	 en	 naturlig	 global	 lederrolle,	 er	 der	
blandt	 verdens	 lande	 ingen	 tvivl:	USA	 spiller	
den	største	og	afgørende	rolle	i	international	
politik.	
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Indflydelse	 har	 to	 dimensioner:	 Den	 på-
tvungne	indflydelse	og	imitationsindflydelsen.	
Det	 er	 den	 indflydelse	 et	 land	 har,	 fordi						
det	 eftertragtes	 og	 har	 klaret	 sig	 godt	 i	 den	
internationale	 konkurrence.	Her	er	USA	 som	
supermagt	 i	 særlig	 grad	et	 eftertragtet	 land.	
USA	 afspejler	 stadig	 sin	 oprindelige	 ind-
vandringspolitik:	alle	kulturer,	alle	 religioner,	
alle	 ideologier,	 alle	 etniske	 grupperinger,			
alle	 nationaliteter	 er	 repræsenteret.	 USA	
afspejler	 fortsat	 -	 trods	 Trump	 -	 universelle	
værdier.	

Et	naturligt	center	i	verden	
Dette	 gælder	 ikke	 Kina.	 Kina	 har	 socialisme	
med	kinesiske	karakteristika.	Kinas	version	af	
Trumps	mantra	”Make	America	Great	Again”	
er	 enkelt	 nok:	 ”Make	 China	 great	 again”	 i	
form	 af	 visionen	 Den	 kinesiske	 Drøm,	 som	
er	 Xi	 Jinpings	 mål	 om	 genfødsel	 af	 Riget	 i	
Midten.	Efter	100	års	 international	ydmygel-
se	 skal	 Kina	 genopstå.	 Kina	 er	 tilbage,	 men	
ikke	leder	af	verden,	ikke	som	hegemon,	ikke	
som	et	ekspansionistisk	projekt,	men	som	et	
naturligt	center	i	verden.	

Men	vigtigt	er	det	at	fremhæve,	at	Kina	fort-
sat	 anerkender	 USA	 som	 enesupermagten,	
og	 at	 landet	 tager	 bestik	 af	 denne	 globale	
kendsgerning.	Kina	vil	imidlertid	aldrig	accep-
tere	at	blive	trynet,	truet,	og	presset.	

USA	 gør	 sig	 klar	 til	 at	 hindre,	 at	 verden	
bliver	 sinificeret,	bliver	genstand	 for	kinesisk	
gennemtrængning,	 indflydelse	 og	 indblan-
ding.	 Problemet	 er,	 at	 Kinas	 politik	 på	 dette	
område	 er	 meget	 mindre	 omfattende	 end	
det	omvendte:	USA’s	indflydelse	på	Kina.	Her	
er	en	klar	asymmetri,	som	på	så	mange	andre	

vigtige	 områder	 i	 det	 amerikansk-kinesiske	
forhold.	

Tilbage	står	løsningen,	som	Pence	formulere-
de	det,	at	USA	og	Kina	skal	satse	på	at	”vores	
velstand	 og	 sikkerhed	 vokser	 i	 fællesskab,	
ikke	hver	for	sig.”	Det	burde	være	muligt,	selv	
om	 de	 to	 lande	 har	 kørt	 sig	 selv	 i	 stilling	 til	
konfrontation.	 Vigtigt	 er	 det,	 at	 det	 aner-
kendes,	 at	 de	 to	 lande	 ikke	 står	 lige,	 der	 er	
fortsat	omfattende	asymmetri	i	relationerne.	

Denne	 artikel	 blev	 oprindeligt	 publiceret	 af	
Berlingske.		

Den	originale	artikel	kan	findes	her.	

https://www.berlingske.dk/kronikker/derfor-frygter-usa-xi-jinpings-droem-for-kina





