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Hvorfor opruster Kina? 

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

I denne analyse afdækker professor Bertel Heurlin, hvordan Kina selv udlægger deres nye militære 
udvikling og strategi gennem en netop udgivet 50-siders rapport: ”Kinas nationale forsvar i en ny 
æra”. Her undersøger han, hvordan Kina i egen selvfremstilling prøver at sikre deres fremgang og 
opnå forståelse og accept fra det internationale samfund, ved at overbevise resten af verden om, 
at Kina ikke søger hegemoni, men ønsker at sikre et internationalt samfund baseret på en fælles 
fremtid for menneskeheden. Set i lyset af den øgede konfrontation mellem Kina og USA, skal rap-
porten primært tjene det formål at afmontere det Kina-trusselsbillede, der hærsker i USA og ve-
sten generelt. Heurlin udpeger de kinesiske argumenter for det styrkede militær: ”de militære 
udgifter må nødvendigvis øges med den økonomiske udvikling”, og ”Kina er nødt til at styrke deres 
militær, for at kunne modgå de trusler, som de står over for”, men Kina trues ikke desto mindre 
af USA, som modsat fører en effektiv kampagne mod Kinas øgede globale indflydelse og militari-
sering. USA’s mærkbart ændrede kurs i de nationale og internationale strategier og USA’s militære 
indblanding i Asien forklarer Heurlin med USA’s stræben efter at fastholde den absolutte politiske 
og militære overlegenhed i en tid, hvor Kina tordner frem. 
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Hvorfor opruster Kina? 
 
Af Bertel Heurlin, Københavns Universitet. 
 
Det er lidt af en sensation. Kina åbner sig og 
forklarer sin militarisering. Kina har forleden 
dag offentliggjort en 50-siders rapport for sin 
militære udvikling og strategi: ”Kinas natio-
nale forsvar i en ny æra”. Det erklærede for-
mål er at fremlægge Kinas ”defensive 
nationale forsvarspolitik” og forklare hvordan 
den    fungerer i praksis og hvorfor det er vig-
tigt at opbygge et forstærket forvar. Sigtet er, 
siges det, at få det internationale samfund til   
bedre at forstå og acceptere Kinas nationale 
forsvar.  
 
Rapporten har været ventet. Kina fremlagde i 
2015 for første gang sin nationale militære 
strategi. Den gik primært ud på, at søvejene 
skulle sikres, og at flåden skulle prioriteres 
frem for hæren. Kina ville sikre sin stigende 
globale tilstedeværelse. 
 
Umiddelbart efter offentliggørelsen gik   start-
skuddet til den hidtil største reform       af de 
kinesiske væbnede styrker, Folkets  befrielses-
hær (PLA). Den omfattede en total reorganise-
ring i retning af at være parat til   at kæmpe og 
vinde, at have færre og mere effektfulde, ”lea-
ner but meaner”, styrker, og at satse på det, 
som blev kaldt ”informatio-nization”, dvs. ud-
nyttelse af informationsteknologi i alle dele af 
den militære organisation og ledelse. Med an-
dre ord: Kina omfavnede det, som er blevet 
kaldt ”Revolution in Military Affairs” (RMA), 
som med USA i spidsen har bredt sig til alle 
vestligt orienterede lande. For at sige det en-
kelt: Kina kopierer den   militært- og teknolo-
gisk avancerede supermagt, USA. 

 
Reformen skal i moderat omfang være  afslut-
tet i 2020. Resultatet har bl.a. været en kom-
pliceret reduktion på 300.000 mand og en 
dybtgående anti-korruptionskampagne, som 
har gjort ondt på PLA. Reformen har medført, 
at Xi Jinping har gjort PLA til kommunistparti-
ets militære styrker, frem for folkets. Xi har i 
den grad samlet magten omkring sin person. 
Han er præsident, partileder, Commander in 
Chief og leder af Militærkommissionen, Kinas 
mest magtfulde organ, som nu har sat sig på 
alle centrale led i PLA. 
 
Og nu skal reformregnskabet gøres op med 
den nye militærpolitiske rapport. Rapporten 
skal ses i lyset af den øgede konfrontation 
mellem Kina og USA. Det fyger med heftige, 
gensidige beskyldninger, og USA fører en ef-
fektiv kampagne mod Kinas øgede inter-nati-
onale og globale indflydelse og dets    
militarisering. Kina forsøger på sin side at 
modgå USA’s beskyldninger. Og samtidig   lu-
rer en ubønhørlig, problematisk handelskrig. 
 
Kina vil nu vise verden, at man ikke skal    
frygte Kina, men at Kina derimod har grund til 
at styrke sit militær, for at kunne modgå de 
trusler, som de står over for. Det kommer der 
i rapporten en del modsætningsfyldte på-
stande ud af.  
 
Kina ser overordnet på den internationale si-
tuation som positiv. Den går i retning af    en 
multipolar verden, en verden med fred, udvik-
ling og samarbejde. Men der er destabilise-
rende kræfter og usikkerhed. Hegemoni, 
magtpolitisk unilateralisme og konstante  kon-
flikter og krige underminerer freds-kræfterne. 
USA har markant ændret sine  nationale og 
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internationale strategier. Det betyder global 
strategisk ustabilitet. 
 
Asien som region ses på samme måde. Alle 
asiatiske lande indser, at de er del af fælles 
skæbne. Men det hele bliver problematisk på 
grund af USA’s militære indblanding i Asien og, 
fordi USA generelt søger absolut sikkerhed 
ved uhæmmet at fastholde sin politiske og mi-
litære overlegenhed. 
 
Budskabet er, at Kina vil fred og udvikling og 
fastholde de positive tendenser. Militæret 
skal i den nye ”Xi-æra” afskrække aggression, 
øge den nationale sikkerhed, og - det er det 
helt afgørende budskab - hindre at Taiwan bli-
ver uafhængigt, med krig hvis nødvendigt. Det 
hævdes, at Kina er det eneste større land i ver-
den, der ikke er blevet genforenet.     Derfor er 
kinesiske fly og flådefartøjer      konstant tæt 
på Taiwan for at afskrække  taiwanske splittel-
sestendenser. Det samme gælder Tibet og 
Xinjiang, ”Øst-Turkestan”. Derfor er suveræni-
teten, også til det syd-kinesiske hav, et funda-
mentalt kinesisk krav. 
 
Endelig skal Kinas militær sikre maritime  inte-
resser, sine interesser uden for Kina, ikke 
mindst Space og cyberspace, og ikke mindst 
sikre Kinas økonomiske udvikling, hvilket er 
det helt afgørende. Derfor skal militæret styr-
kes gennem politisk støtte af Xi            Jin-
ping ”tænkning”. Det er den nye æra, æraen 
for den kinesiske drøm og for Kinas genfødsel, 
der gennemsyrer Kina. 
 
Kina vil aldrig søge hegemoni, overlegenhed, 
aldrig søge indflydelsessfærer. Der er kun     ét 
fælles mål: at opbygge verdensfreden;     at 
sikre et internationalt samfund baseret    på 

en fælles fremtid for menneskeheden.     Et 
stærkt kinesisk militær er en sikker kraft for at 
nå dette mål, hævdes det. Det er det interna-
tionale samfund næppe enig i. 
 
Rapporten gør meget ud af Kinas inter-natio-
nale militære og civilt-militære indsats, base-
ret på aktive FN-tropper, global         rednings- 
og katastrofehjælp og evakuering. Det under-
streges imidlertid også, at der   gøres meget 
for at fastholde og udvikle et højt kampbered-
skab, ikke mindst gennem militær træning un-
der aktive kampsituationer.  
 
Kinas store svaghed som militærmagt er 
manglen på krigserfaring. Det skal afhjælpes. 
Dertil kommer den store militærteknologiske 
kløft, som efter kinesisk opfattelse fortsat fin-
des mellem Kina og USA. Den er sværere at 
håndtere.  
 
Kina har meget langsigtede mål på det      mili-
tære område. Ligesom at Kina på det økono-
miske område fortsat betragter sig selv som et 
udviklingsland, der skal udvikles     fuldt ud, så-
ledes ses militæret også som et udviklingspro-
jekt, der skal føre til et militær i verdensklasse 
i 2050. Før man når dertil, skal man gennem 
en række faser, hvor 2035 er milepælen, hvor 
man er nået halvvejen. Her er man endelig 
nået fuld mekanisering og godt på vej til infor-
matisering. Endemålet nås i 2050, hvor forsva-
ret er i verdensklasse – og er et intelligent 
forsvar. 
 
Problemet er, at med denne målestok er der 
ikke taget højde for, hvorledes hovedkonkur-
renten USA’s forsvar er udviklet i 2050. USA 
står jo ikke stille. Betyder det, at Kina, som har 
måttet kompensere for den åbenbare 
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asymmetri militært set, ved at satse på        en 
afbalancering på andre områder end de tradi-
tionelt militære, kommer til at stå lige med 
USA? Næppe. 
 
Et problem, som tillægges særlig vægt, er    de 
militære udgifter. Kina anfører en række 
grunde til, at dets militære udgifter er steget 
med tocifrede procenttal i en årrække på 30 
år.  
 
Man hævder selvsagt, at de militære udgifter 
nødvendigvis må øges med den økonomiske 
udvikling. Samtidig gør man alt for at påpege, 
at Kinas udgifter i virkeligheden ikke er store 
nok til at imødegå de trusler, de står overfor. 
 
Hvad ender det hele med? Får vi i rapporten 
noget nyt at vide, som kan berolige Vesten i 
forhold til det, der opfattes som en øget   Kina-
trussel? Rapporten er primært, som antydet, 
en del af en global indflydelses-kampagne, 
som skal afmontere Kinafaren. Det lykkes 
næppe. 
 
Skal man have dybtgående analyser af Kinas 
militære modernisering, skal man snarere gå 
til publikationer som Military Balance,        IISS, 
SIPRI, eller læse de relativt objektive ameri-
kanske undersøgelser. Men også   USA’s nye-
ste strategiske officielle rapporter, som der i 
øjeblikket er et væld af, giver     omhyggelige, 
troværdige og detaljerede   informationer om 
den militære udvikling i Kina. 
Samlet viser de et Kina, der er ved at bryde 
muren ned til det militære og hyper-teknolo-
giske skatkammer, som vrimler med langtræk-
kende, præcise, og superhurtige, 
robotvåbensystemer baseret på civile innova-
tioner, som fx kunstig intelligens, Quantum 

information, Big data, Cloud capacity, og the 
internet of things. Kina er klart på vej. 
 
De viser dog også, at der er en organisatorisk 
kløft, en managementkløft, en tankegangs-
kløft, som man ikke lige skræver over. Det er 
Kinas akilleshæl i konkurrencen med USA. 
Hvordan den udvikler sig, har den kinesiske 
rapport intet svar på. 
 
 
 
 
Denne artikel blev oprindeligt publiceret af Jyl-
lands-Posten.  
 
Den originale artikel kan findes her. 
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