


This ThinkChina Op-ed is written by Jørgen Delman, professor in China Studies, Department of Cross-Cultural 
and Regional Studies, University of Copenhagen. 

This Op-ed wast first published on Politiken.dk August 4th 2020 
 

Editor(s): Morten Laugesen, direktør, Sino-Danish Center for Education and Research (SDC), Jørgen Delman, 
professor i Kinastudier, Københavns Universitet, and Casper Wichmann, koordinator, ThinkChina.dk 

 
Disclaimer: The views and opinion expressed in this  
ThinkChina publication are those of the author(s) and not  
necessarily those of ThinkChina. 
  
Copyright of this publication is held by ThinkChina. You may not copy, 
reproduce, republish or circulate in any way the content from this  
publication without acknowledgement of ThinkChina as the 
source, except for your own personal and non-commercial use.  
 
 
Any other use requires the prior written permission    
of ThinkChina or the author(s). 
   
©ThinkChina and the author(s) 2020 

Front page picture: Unsplash.com  

ThinkChina, University of Copenhagen  
Karen Blixens Vej 4   
2300 Copenhagen S  
Mail: cw@thinkchina.dk  
Web: www.thinkchina.dk		 
		 
		 
 



 

 1 

ThinkChina Op-ed 2020 
 

Videnskabelig afkobling fra Kina? Danske 
og kinesiske forskere må fortsat  
samarbejde 
 

Vi kan ikke koble os af Kina på 
forskningsområdet 
 
Morten Laugesen, direktør, Sino-Danish Cen-
ter for Education and Research (SDC) 
Jørgen Delman, professor i Kinastudier,  
Københavns Universitet 
Casper Wichmann, koordinator, ThinkChi-
na.dk 
 
De seneste uger har flere danske medier sat 
fokus på danske forskeres samarbejde med 
Kina. Flere konkrete forskningsprojekter har 
været trukket frem som eksempler på, at 
danske forskere ’naivt’ samarbejder med 
kinesiske kolleger eller virksomheder, der har 
tætte forbindelser til det kinesiske militær 
eller sikkerhedsapparat. 
 
I det hele taget har dækningen af Kina taget 
en ny drejning i danske medier i løbet af de 
seneste par år. Kritikken af Kina og den kine-
siske regering er nu udtalt på mange fronter. 
Selvom vi ikke har amerikanske tilstande i 
mediebilledet, fremstilles Kina nu ikke længe-
re i medierne som det store fremmede land 
langt mod øst, hvorfra alle vores forbrugsgo-
der produceres billigt, og som sikrer danske 
virksomheder store eksportindtægter. Kina er 

nu en trussel mod den eksisterende verdens-
orden, og et land som benytter sig af både rå 
magt og ufine metoder til at varetage sine 
interesser.  
 
Den danske presse har kritisk og velbegrun-
det dækket corona-virus, demonstrationerne 
i Hong Kong, undertrykkelsen af uighurmino-
riteter i Xinjiang provinsen, Huawei og 5G 
netværkets tilknytning til den kinesiske efter-
retningstjeneste, handelskrigen med USA, 
reaktionen i Kina på Jyllands-Postens satire-
tegning af det kinesiske flag, de såkaldte ki-
nesiske ulveambassadører, den eskalerende 
grænsestrid med Indien, territorialdisputser 
med nabolandene i det sydkinesiske øhav og 
senest vedtagelsen af den nye sikkerhedslov i 
Hong Kong. For nyligt reflekterede tidligere 
statsminister Anders Fogh Rasmussen i et 
interview i Weekendavisen d. 19. juni selvkri-
tisk over sin egen rolle i etableringen af det 
såkaldte strategiske partnerskab i 2008 med 
Kina, som bl.a. danner grundlag for store dele 
af det samarbejde, danske myndigheder og 
institutioner har med Kina i dag, herunder 
også de danske universiteter. 
 
Danmark og Kina har et omfattende og vel-
etableret forskningssamarbejde, hvor dansk 
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og kinesisk forskning bliver brugt til at for-
bedre verden. Ikke mindst inden for ram-
merne af Sino-Danish Center for Education 
and Research (SDC), som er ét af de konkrete 
resultater af det strategiske partnerskab mel-
lem Danmark og Kina. SDC giver mulighed for 
samarbejder mellem danske og kinesiske 
forskere om vigtige projekter inden for vand 
og miljø, nanovidenskab, vedvarende energi, 
fødevarer og sundhed, samfund, økonomi og 
innovation.  
 
Det er afgørende, at vi i Danmark forstår at 
udnytte mulighederne for samarbejde med 
Kina, som medvirker til at gøre os selv kloge-
re og dygtigere som nation, men at vi også 
vedholdende arbejder for at fastholde Kinas 
medvirken til at løse fremtidens udfordringer, 
hvad enten der er tale om klimamæssige-, 
miljømæssige-, eller energimæssige udfor-
dringer. Det er svært at forestille sig, at den 
grønne omstilling kan lykkes uden et tæt 
samarbejde med Kina.  
 
Og samarbejdet giver konkrete resultater. 
Den kinesiske regering har f.eks. brugt sit 
samarbejde med danske myndigheder og 
eksperter til at lære om og oversætte danske 
erfaringer med grøn energipolitik og dermed 
kunnet bane vejen for et paradigmeskifte i 
kinesisk energipolitik. Tilsvarende har dansk-
kinesisk samarbejde inden for vandområdet 
resulteret i vigtig viden om, hvordan tempe-
raturændringer påvirker plante- og dyrelivet i 
bl.a. søer således, at der kan udvikles mere 
præcise modeller for klimaændringernes på-
virkning af vandmiljøet. 
 
Vi skal i Danmark værne om den frie forsk-
ning, dvs. sikre forskerne frihed til selv at 

vælge metode og til selv at vælge deres sam-
arbejdspartnere rundt omkring i verden. Når 
danske forskere samarbejder med kolleger i 
udlandet, herunder også i Kina, er det både 
fordi forskningen giver nye erkendelser, men 
også fordi det er til gavn for dansk forskning 
og dermed i sidste ende Danmark. Internati-
onalt samarbejde gør os alle sammen klogere 
og på sigt rigere, når forskningen omsættes i 
praksis. 
 
De samarbejder mellem danske og kinesiske 
forskningsmiljøer, som flere danske medier i 
øjeblikket retter et kritisk blik på, rejser na-
turligt nogle spørgsmål. Men svaret kan ikke 
bare være, at vi skal stoppe vores forsknings-
samarbejde med Kina. Kina er hjemsted for 
nogle af verdens stærkeste forskningsmiljøer 
inden for en række områder, hvor vi i Dan-
mark også er med helt fremme i verdenseli-
ten. Hvis vi fortsat vil være blandt de bedste, 
er det nødvendigt, at vi samarbejder med de 
bedste. At afbryde samarbejdet med Kina er 
ikke en optimal mulighed, men nogle former 
for samarbejde udfordres utvivlsomt og må 
gentænkes i disse år, fordi styret i Kina kræ-
ver mere partidisciplin og strengere ideolo-
gisk kontrol med alle landets institutioner, 
herunder også landets universiteter. 
 
Den seneste tids fokus på det dansk-kinesiske 
forskningssamarbejde er en god anledning til, 
at vi fra dansk side i stedet gør os nogle over-
vejelser om med hvem og om hvad vi samar-
bejder. Forskningsminister Ane Halsboe-
Jørgensen har på baggrund af de kritiske hi-
storier i pressen meddelt, at hun vil nedsætte 
et udvalg, som skal belyse, om de eksisteren-
de retningslinjer for danske forskeres inter-
nationale samarbejder skal revideres. Den 



 

 3 

beslutning hilser vi velkommen. Det afgøren-
de er, at det ikke må være op til den enkelte 
danske forsker eller det enkelte danske uni-
versitet at bedrive udenrigspolitik eller agere 
efterretningstjeneste, i forhold til hvem man 
må samarbejde med og hvad man samarbej-
der om. 
  
I praksis kan det sikkert vise sig vanskeligt at 
opsætte klare generelle rammer for interna-
tionalt samarbejde og for brugen af de viden-
skabelige landvindinger, som forskningen 
medvirker til. Hvordan kan man f.eks. sikre, 
at et forskningssamarbejde om genetik, der 
bl.a. er en forudsætning for udviklingen af 
personlig medicin, ikke senere bliver mis-
brugt til at udøve racediskrimination af et 
totalitært regime? Eller hvordan sikrer man 
sig, at den algoritme til billedgenkendelse, 
som er udviklet til at sidde i computeren på 
en selvkørende bil, ikke pludselig er at finde i 
en modificeret version i et ansigtsgenkendel-
seskamera sat op af en totalitær regering for 
at undertrykke befolkningen? De etiske di-
lemmaer er indlysende. 
 
Kina er en vigtig partner for Danmark, og 
danske forskere har generelt masser af erfa-
ring med samarbejde med kinesiske forskere. 
Der ryger desværre finker af fadet indimel-
lem, men det giver så anledning til at gen-
tænke vore relationer og eventuelt justere 
retningslinjerne for vores samarbejde, såle-
des dansk forskning bliver brugt til at forbed-
re verden og ikke til det modsatte. Kina vil 
ikke forsvinde, og vi kan ikke afkoble os fra 
Kina på forskningsområdet. Hvis Danmark 
skal være relevant, som førende videnprodu-
cerende nation i fremtiden, må vi sikre os, at 
vi stadig har og fortsat udvikler robuste 

forskningssamarbejder med Kina med de 
rigtige rammebetingelser. 
Denne Op-ed blev først trykt digitalt på  
Politiken.dk  
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