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Kina	går	ikke	væk 
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I	 denne	 analyse	 bidrager	 professor	 Kjeld	 Erik	 Brødsgaard	 og	 professor	 Jørgen	 Delman	 til	 den			
offentlige	debat	og	opmærksomhed	på	Kina	som	indflydelsesrig	stormagt.	Dette	bliver	gjort	med	
et	perspektiv,	der	problematiserer	Danmarks	manglende	overordnede	fokus	på	og	stillingtagen	
til	 Kina,	 og	 i	 forlængelse	 deraf	 præsenterer	 professorerne	 vores	 naboland	 Sveriges	 nye											
Kina-strategi,	 som	 et	 eksempel	 der	 bør	 følges.	 Uden	 at	 negligere	 de	 problematiske																			
omstændigheder	 ved	 Kina	 som	 en	 voksende	 global	 spiller,	 både	 i	 forhold	 til	 udenrigs-	 og								
indenrigspolitiske	 udfordringer	 såsom	 Kinas	 handelsprotektionisme	 og	 menneskerettigheds-
spørgsmålet,	formår	Brødsgaard	og	Delman	på	pragmatisk	vis	at	skitsere	det	nuancerede	billede	
af	en	stor	international	bølge,	der,	om	vi	vil	det	eller	ej,	vil	komme	til	at	have	indflydelse	på	også	
vores	del	af	verden.	Argumentet	er	derfor,	at	uagtet	de	uenigheder	og	kritikpunkter	der	splitter	
Danmark	og	Kina	ad,	må	vi	 i	Danmark,	og	vesten	generelt,	erkende,	at	Kina	ikke	går	væk.	Vi	er	
nødt	til	at	forholde	os	til	udviklingen	og	de	muligheder	den	også	bringer	–	både	for	os,	og	for	at	
vi	kan	være	med	til	at	influere	Kinas	og	verdens	fremtid.		
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Kina	går	ikke	væk	
	
Af	 Kjeld	 Erik	 Brødsgaard,	 CBS,	 og	 Jørgen			
Delman,	KU.		
	
Sverige	 er	 ofte	 foran	Danmark,	 når	 det	 gæl-
der	strategiske	politiske	tiltag.	Det	gælder	nu	
også	 i	 Kina-spørgsmålet,	 hvor	 den	 svenske	
regering	for	nogle	få	dage	siden	formulerede	
en	ny	Kina-strategi.i	Strategien	angiver,	hvor-
ledes	 Sverige	 bør	 forholde	 sig	 til	 Kina	 på	 en	
lange	 række	områder	 såsom	handel	 og	 øko-
nomi,	klima-	og	miljøspørgsmål,	teknologi	og	
innovation,	 forskning	 og	 uddannelse,	 kultur	
og	 medier,	 sikkerheds-	 og	 forsvarspolitik	
samt	menneskerettigheder.	
	
Udgangspunktet	for	den	svenske	regering	er,	
at	 Kinas	 fremvækst	 udgør	 en	 af	 den	 største	
globale	forandringer	siden	Berlinmurens	fald.	
Kina	 er	 i	 dag	 en	 stormagt.	 Landet	 er	 et	 per-
manent	medlem	af	FN’s	sikkerhedsråd	og	har	
verdens	 næststørste	 forsvarsudgifter.	 Det	 er	
den	 største	 handelspartner	 for	 132	 lande	 i	
verden	 og	 er	 nu	 ubetinget	 verdens	 største	
handelsnation.	 	 Kina	 kan	 ikke	 længere	 ses	
som	 et	 udviklingsland,	 men	 snarere	 som	 en	
nøgleaktør	 i	 verden	 og	 en	 teknologisk	 stor-
magt.	
	
På	 den	 baggrund	 er	 det	 ifølge	 den	 svenske	
regering	i	stigende	grad	nødvendigt	at	klargø-
re,	 hvad	det	 er	 for	 en	ny	 global	 spiller,	man	
står	over,	og	hvilke	muligheder	og	udfordrin-
ger	Kinas	fremvækst	skaber.		
	
Den	svenske	samhandel	med	Kina	sig	til	hele	
145	milliarder	 svenske	 kroner.	 Omkring	 600	
svenske	virksomheder	har	etableret	sig	i	Kina	
og	der	er	 ligeledes	betydelige	kinesiske	inve-
steringer	 i	 Sverige,	 herunder	 især	 Geelys	
overtagelse	 af	 Volvo.	 Der	 findes	 endvidere	 i	
Kina	en	stor	 interesse	for	svenske	samfunds-
løsninger,	teknologi,	innovation	og	forskning.		

Det	 erkendes,	 at	 der	 også	 findes	 en	 række	
bilaterale	problemer.	Et	af	de	mere	betændte	
er	 fængslingen	 af	 den	 svenske	 statsborger	
Gui	 Minhai,	 som	 de	 kinesiske	 myndigheder	
fortsat	nægter	at	frigive.	
	
Men	 løsningen	 på	 den	 slags	 problemer	 er	
ikke	mindre	handelsmæssig,	økonomisk,	 kul-
turel	 og	politisk	 samarbejde	 lyder	det	 i	 stra-
tegipapiret.	 Svaret	 er	 i	 stedet	 at	 forfølge	 de	
nationale	 interesser	 i	 lyset	 af	 Sveriges	 inter-
nationale	 forpligtelser	 og	 Sveriges	 medlem-
skab	af	EU.	
	
Med	henblik	på	at	understøtte	denne	opgave	
har	den	svenske	regering	vedtaget	etablerin-
gen	 af	 en	 nationalt	 videnscenter,	 der	 skal	
følge	 udviklingen	 i	 Kina	 og	 sikre	 et	 forsk-
ningsbaseret	 vidensberedskab	 om	 landets	
udvikling.	
	
I	Danmark	 savner	man	en	 tilsvarende	 tilken-
degivelse	af,	hvilken	vej	regeringen	har	tænkt	
sig	at	vælge	i	forhold	til	Kina.	På	det	seneste	
er	det	mest	udfordringer,	der	har	præget	de	
danske	 udmeldinger	 om	holdningen	 til	 Kina.	
Huawei-sagen	 og	 debatten	 om	 kinesiske	 in-
frastrukturinvesteringer	 i	 Grønland	 er	 klare	
eksempler	herpå.	
	
De	 danske	 interesser	 i	 Kina	 er	 betydelige.	
Varehandelen	med	Kina	beløber	sig	til	ca.	75	
mia.	kr	ifølge	Danmarks	Statistikii	og	svarer	til	
vores	 samhandel	 med	 USA.	 Omkring	 500	
danske	virksomheder	er	til	stede	i	Kina.	Kine-
siske	 investeringer	 i	 Danmark	 er	 dog	 stadig	
på	et	 lavt	niveau	med	Geely’s	 investeringer	 i	
Saxo	Bank	for	ca.	5	mia.	som	den	mest	i	øje-
faldende	investering.	
	
Men	 på	 en	 lang	 række	 felter	 finder	 der	 et	
stigende	samarbejde	sted.	Det	gælder	danske	
samfundsløsninger,	klima	og	energi,	teknolo-
gi	 og	 innovation,	 uddannelse	 og	 forskning.	
Det	 foregår	 under	 rammerne	 af	 et	 udvidet	
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strategisk	 samarbejde,	 som	 det	 lykkedes	
Danmark	 som	 det	 første	 land	 i	 Norden	 at	
etablere	med	Kina	i	2008.	
	
Dette	 samarbejde	 kan	 udvikles	 yderligere,	
men	det	kræver	positive	rammevilkår	samt	et	
pålideligt	 analysearbejde.	 Det	 hænder	 ikke	
sjældent,	at	danske	regeringer	bliver	taget	på	
sengen	 i	 forhold	 til	 specifikke	 begivenheder	
eller	udviklinger	i	Kina	og	reagerer	bagudret-
tet	 snarere	 end	 fremadrettet.	 Det	 skyldes	
fraværet	 af	 en	 sammenhængende	 strategi	
over	 for	 Kina,	 som	 binder	 vores	 strategiske	
og	kommercielle	interesser	sammen	med	den	
viden,	vi	har	om	Kina	bredt	i	samfundet.			
	
Man	kan	med	fordel	lade	sig	inspirere	af	den	
svenske	flerstrengede	strategi,	hvor	en	række	
spørgsmål	 håndteres	 bilateralt,	 mens	 andre	
overlades	 til	 multilaterale	 organisationer,	
især	EU.	Der	er	 ingen	 tvivl	om,	at	udfordrin-
ger	 vedrørende	 handelsprotektionisme	 og	
ikke	mindst	menneskerettigheder	 behandles	
bedst	 i	 EU-regi,	 hvor	 man	 har	 langt	 større	
påvirkningsmuligheder	over	for	riget	i	midten.		
	
Via	 en	 flerstrenget,	 men	 sammenhængende	
og	 informeret	Kina-strategi	 vil	 det	 være	mu-
ligt	 at	 undgå,	 at	 opfattelsen	 af	 Kina	udvikler	
sig	 et	 trussels-	 eller	 egentligt	 fjendebillede.	
Kinas	 fremvækst	 skaber	 udfordringer,	 men	
Kina	går	ikke	væk,	og	den	kinesiske	udvikling	
indeholder	også	muligheder,	som	det	gælder	
om	at	identificere	og	fastholde.	
	
En	 sådan	 strategi	må	nødvendigvis	bygge	på	
et	 solidt	 vidensberedskab,	 hvor	 man	 med	
stor	fordel	kunne	følge	det	svenske	eksempel	
og	 etablere	 et	 nationalt	 forskningsbaseret	
videnscenter,	 som	 samler	 de	 danske	 videns-
resurser	i	et	beredskab,	som	kan	reagere	hur-
tigt	og	effektivt.	
	
Hvis	Kina	betragtes	som	en	ligegyldig	størrel-
se	 på	 grund	 af	 sit	 politiske	 system	 og	 uden	

betydning	 for	 vores	 fremtid,	 som	vi	 ikke	be-
høver	at	 forholde	os	til,	vil	vi	miste	mulighe-
den	for	drage	nytte	af	og	påvirke	udviklingen	
i	Kina.	Det	vil	stille	Danmark	ringere	i	fremti-
dens	globale	konkurrence.	
	
	
Denne	 artikel	 blev	 oprindeligt	 publiceret	 af	
Berlingske.		
	
Den	originale	artikel	kan	findes	her.	
	
	
	
	
	
                                                
ihttps://www.regeringen.se/4a779a/contentassets/8a6d4
 
iihttps://www.statistikbanken.dk/statbank5a/default.asp
?w=1920 
 




