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Fører et stadigt stærkere kinesisk militær 
til krig? 

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

I 2015 iværksatte Kinas præsident Xi Jinping, den største transformation af Folkets Befrielses-
hærs (PLA) nogensinde, hvilket var en total omorganisering. Xi Jinping satte sig tungt på PLA, og 
store korruptionskampagner blev iværksat med omfattende afskedigelser. PLA blev partiets 
organisation frem for folkets. 
I Kinas seneste hvidbog om PLA, fremhæves PLA’s evne til at kæmpe og vinde krige, men samti-
dig underspiller Kina også sin militære styrke, og understreger, at PLA stadig er langt bagud i 
forhold til verdens førende militære magter. 
Kinas selvkritiske vurdering af PLA, anses som værende tvivlsom ifølge amerikanske forskere, der 
understreger, at Kina er USA’s førende militære rival. USA føler sig udfordret og truet på sin 
overlegenhed. Denne analyse af professor Bertel Heurlin belyser dette spændingsfelt og under-
søger om det kinesiske militær er ved at overgå det amerikanske militær. 

Key takeaways: 
• Xi Jinping igangsatte i 2015 den omfattende transformation af PLA nogensinde, så man 

kunne tilpasse sig den amerikanske Revolution in Military Affairs. Reformerne skulle have 
været afsluttet i 2020, men der er stadig lang vej endnu.

• Hvor USA´s militær er indstillet på den globale krig, tænker Kina lokalt og regionalt. USA 
ønsker fortsat overlegenhed. Kina satser på asymmetrisk krigsførelse.

• Den avancerede teknologiske udvikling af Kinas væbnede styrker har gjort Kina til verdens 
næststærkeste militærmagt, hvilket også har medført en tiltagende militarisering af det 
kinesiske samfund. Der er dog stadig stor forskel på de militære kapabiliteter hos Kina 
og USA.
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Fører et stadigt stærkere kinesisk 
militær til krig? 
 
Af Bertel Heurlin, Københavns Universitet.  
 
Er Kina USA's førende militære rival? 
Der sker hele tiden nye heftige udviklinger i 
de verserende amerikansk-kinesiske armlæg-
ninger. Ikke alene på det politiske, økonomi-
ske og teknologiske plan, men også på det 
militære område. USA agerer selvbevidst i 
det sydkinesiske hav, for nyligt understreget 
med to hangarskibsgrupper. Forleden kom en 
officiel amerikansk rapport, som hævder, at 
Kina er klar til at kunne gennemføre et an-
greb med våben, som udsender en elektro-
magnetisk puls, der ødelægger de 
amerikanske elektriske systemer. Som reak-
tion anklager USA nu Kina for at militarisere 
sin teknologiske basis i en grad, som får den 
civile og militære udvikling til at smelte sam-
men. 
 
I Kinas seneste hvidbog om Folkets Befriel-
seshærs (PLA), fremhæves PLA’s evne til at 
kæmpe og vinde krige. Det demonstreres 
også, at Kina både fremhæver og underspiller 
sin militære styrke. Det påpeges, at Kina og 
USA nu er militære konkurrenter, og at man 
er langt fremme i sin militære udvikling  med 
at udfordre USA. Yderligere belyses det, at 
Kina er konfronteret med teknologiske over-
raskelser og en voksende militær-teknologisk 
generationskløft. Øget modernisering er der-
for nødvendig, som understreget i følgende 
citat: ”PLA er fortsat langt bagud i forhold til 
verdens førende militære magter”. 
 

Hvad betyder denne selverkendelse? Er reali-
teten ikke, at Kina i virkeligheden er ganske 
tæt på at indhente USA på det militære om-
råde? Er den amerikanske overlegenhed på 
det militært-teknologiske område ikke ved at 
blive eroderet? Det er netop den position, 
som USA har svoret aldrig at ville forlade, 
fordi overlegenheden er nødvendig for den 
nuværende supermagtsrolle. Uden den er 
USA ikke leder af verdensordenen. 
 
Det har Kina indset. Så hvordan kan det op-
stigende Kina på sigt undergrave USA´s uni-
polare overlegenhed? Det er enkelt. Ved at 
agere, som man hidtil gjort: at efterligne USA. 
Først ved tidligt at åbne sig økonomisk for 
verden gennem en uhyre effektiv brug af en 
kapitalistisk-liberalistisk udvikling med kinesi-
ske karakteristika, hvilket er lykkedes over al 
forventning. Dernæst ved at gennemføre den 
amerikanske Revolution in Military Affairs 
(RMA), som blev demonstreret i Golfkrigen 
1991. Senest ved at imitere USA's militært-
industrielle-kompleks og dets generelle tek-
nologiske-økonomisk-militære organisation. 
Det er den proces, som netop nu er i fuld 
gang. 
 
PLA bliver til partiets organisation frem for 
folkets   
Det kinesiske militær, som i 1970-erne og 80-
erne var selvforsynende, teknologisk under-
udviklet og med begrænset professionalisme, 
blev chokeret over Golfkrigen i 1991, som 
blev udspillet på få dage med hele verden 
som  publikum. Det var en revolution. Her 
blev RMA udfoldet for fuld styrke. Mantraet 
var fuld udnyttelse af viden, hastighed, præ-
cision, dødlighed og overraskelse. En net-
værksrelateret militær organisation var 
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afgørende. Dertil det snævrest mulige sam-
arbejde mellem alle militære værn. PLA måt-
te indse, at for at kunne gøre sig gældende 
måtte man stræbe efter at imitere den ame-
rikanske RMA. Moderniseringen gik imidler-
tid trægt og langsomt. Et afgørende skridt  
blev taget, da Xi Jinping i 2015 iværksatte den 
største transformation af PLA nogensinde, 
hvilket var en total omorganisering. Den byg-
gede på tre afgørende principper:  

1. Ingen forskel på freds- og krigsorgani-
sation. Militæret skal altid være klar 
til kamp.  

2. Dernæst at i krig og i krigstræning skal 
de militære værn være fuldt integre-
ret. Enhederne skal være mindre, 
selvstændigt opererende.   

3. Og helt afgørende: alle funktioner skal 
være fuldt netværksstyrede.  

Målet var en fuld kinesisk tillempning af 
USA´s RMA. Af kineserne kaldet informati-
onsstyring, også omfattende space, cyber-
space og gennemført teknologisk krigsførelse. 
For PLA betød det en reduktion af personellet 
på 300.000 og en total ændring af stort set 
alle enheder og funktioner. Xi Jinping satte 
sig tungt på PLA, og store korruptionskam-
pagner blev iværksat, med omfattende af-
skedigelser. PLA blev partiets organisation 
frem for folkets.  
Det fandt ikke sted uden store problemer. 
Selv om reformerne skulle havde været af-
sluttet i 2020 er der langt igen. 
 
Næste fase for PLA er, at informationsstyring 
efterfølges af intelligensstyring. Det drejer sig 
ikke mindst om AI kunstig intelligens, men 
også om at få gennemført den såkaldte civilt-
militære fusion. Det er igen her, at Kina bru-
ger USA som forbillede med kinesiske kende-

tegn. Fokus er på at styrke relationerne mel-
lem innovationer og udviklinger på det civile 
teknologiske plan og tilsvarende på det mili-
tærstrategiske plan. Kort sagt ”dual use” 
problematikken. Målet er at fremkomme 
med revolutionerende teknologiske nybrud 
inden for den civile arena, som vil kunne ud-
nyttes til militære formål, som vil rokke ved 
USA´s førerstilling..  
Tilbage står spørgsmålene: hvordan skal Ki-
nas militær vurderes i forhold til USA. Har 
Kina ret i sin selvkritiske vurdering, at der 
fortsat er et stort svælg mellem Kina og USA? 
 
USA’s seks kommandoer og militære      
overlegenhed 
Alle amerikanske officielle vurderinger peger 
på det modsatte. Svælget indskrænkes. Kina 
er nu USA's førende militære rival. Det gæl-
der på stort set alle felter, at USA føler sig 
udfordret og truet på sin overlegenhed. Selv 
hvor USA har stået meget stærkt, på kerne-
våbenområdet, fremhæves det, at Kina nu er 
ved at have en fuld global afskrækkelseska-
pacitet med interkontinentale missiler, 
atomvåbenbaserede ubåde og nu også lang-
trækkende bombefly. Kina har hidtil satset på 
en atomar minimumsafskrækkelse. 
Men et overordnet blik på kloden viser, at 
der er et markant svælg. Blot det forhold, at 
Kinas nyeste markante militære tiltag, at 
skærpe sit militære beredskab ved at omlæg-
ge 7 fredstidsmilitærdistrikter til fem krigs-
klare ”Theater commands”, viser noget 
afgørende om Kinas globale placering. Det er 
vægten på evnen til at kæmpe lokale krige, 
der tæller. Til sammenligning har USA opdelt 
hele verden, bortset fra Antarktis, i seks 
kommandoer, herunder Nordkommandoen, 
Sydkommandoen, Europakommandoen, Afri-
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kakommandoen, Centralkommandoen og 
Indo-Pacifickommandoen. Det betyder såle-
des, at USA har 200.000 soldater med våben-
platforme og materiel fordelt globalt. Alt 
efter hvordan der tælles, har USA 400 til 
1000 baser på fremmed territorium. Kina har 
for nyligt etableret sig med en beskeden for-
syningsbase i Djibuti. Derudover er USA´s 
militærudgifter over tre gange større end 
Kinas. Kina har i de sidste 40 år haft en om-
fattende stigning i sine militærudgifter, men 
denne stigning har stort set fulgt landets 
voldsomme udvikling i bruttonationalproduk-
tet. Kina bruger nu omkring 2% af BNP på 
forsvar i forhold til USA´s 3.5%. USA´s militær 
er indstillet på den globale krig. Kina tænker 
lokalt og regionalt. USA ønsker fortsat over-
legenhed. Kina satser på asymmetrisk krigs-
førelse. 
 
Kinas realistiske selvvurdering af PLA - 
to ”manglende evner”  
Dertil kommer en række forhold, som svæk-
ker det kinesiske militær. Kina har ikke været 
i krig siden 1979. Kina har  endnu ikke  afprø-
vet det, der er afgørende for at leve op til 
international standard, nemlig ”Joint Warfa-
re”, hvor værnene integreres i komplicerede 
netværkssystemer. 
Kineserne kender deres egne svagheder. En 
fremtrædende PLA-forsker fremhæver, at Xi- 
Jinping peger på to ”manglende evner”. Først  
at officerskorpsets evner ikke svarer til den 
moderne krigs krav. Dernæst at PLA’s mo-
derniseringsniveau ikke svarer til kravene om 
at kæmpe og vinde krige. 
En svøbe synes også at være de såkaldte 
fredssygdomme, fredsvaner og fredspraktik-
ker, der, præget af en langvarig strategisk 
kultur, har bevirket fremhævelsen af freds-

dimensionen og dyrkelsen af ikke militære 
aktiviteter.  
 
Konklusionen er, at den avancerede teknolo-
giske udvikling af Kinas væbnede styrker har 
gjort Kina til verdens næststærkeste mili-
tærmagt. Den har også bevirket en tiltagende 
militarisering af det kinesiske samfund. Men 
som det er påvist: Kina har, når der vurderes 
på de vigtigste parametre, ret i sin realistiske 
selvvurdering af PLA, som hævder, at der 
fortsat er et svælg mellem de kinesiske mili-
tære kapabiliteter og de tilsvarende ameri-
kanske. Kina er ikke parat til krig, ønsker ikke 
krig, men det undlader ikke at fastslå, at der 
er lokale og regionale forhold, som vedrører 
Kinas suveræne kerneinteresser, som landet 
ikke under nogen omstændigheder opgiver 
uden sværdslag. 
 

Denne kronik blev oprindeligt udgivet i      
Jyllands-Posten 11/8-2020. 
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