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I denne ThinkChina analyse undersøger Professor Bertel Heurlin de menneskerettighedsproble-
matikker der udfoldes i rivaliseringen mellem USA og Kina. Menneskerettighedsproblematikken 
er nu igen blevet politiseret og internationaliseret, men debatterne om menneskerettighederne 
er blevet opdelt mellem på den ene side de amerikansk påståede universelle rettigheder og de 
kinesiske kulturelt unikke og specifikke.  
 
Ligeledes er der i de seneste år sket en skærpelse af uenigheden om tolkningen af menneskeret-
tigheder: USA har skærpet kritikken af Kinas manglende overholdelse, og Kina har fremhævet,  
at i den konkrete vurdering skal kulturelle og udviklingsmæssige forhold inddrages for at kunne 
forstå Kina politiske fremfærd. Hertil ser vi, at USA prioriterer de individuelle friheder og ret-
tigheder og Kina de økonomiske og sociale rettigheder. 
 
Målet med USA’s kritik af Kinas krænkelser af menneskerettigheder er at fremme demokrati, og 
dermed menneskerettigheder, og at mobilisere amerikanske allierede, partnere og andre i den 
fælles anti-kinesiske front, så Kina forhindres i at udfordre USA. Imidlertid hævder Kina, at USA 
som fuldt udviklet land selv burde være kommet videre, og understreget at de begge har et 
stykke vej tilbage for at være i mål. Kina hævder at gøre hvad de kan for at fremme menneske-
rettigheder, men retfærdiggør at de ikke er nået videre med at de stadig er et udviklingsland.  
 
Nøgleord: Kina, USA, politik, menneskerettigheder, FN, Trump, Biden, Xi, konfucianisme, frihed 
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USA og Kina: Kampen om 
menneskerettighederne 
 
Af Bertel Heurlin, Københavns Universitet. 
 
”Mennesket er født frit og overalt er det i 
lænker.” Det er sådan verden så ud for        
filosoffen Jean Jacques Rousseau. Han skriver 
det i 1762 i sin bog Samfundspagten.      
Hvordan er situationen i 2021? Der er stadig 
millioner af mennesker, der er i lænker. I 
ufrihed, i tvang, i undertrykkende, slavelig-
nende forhold. Mennesker, der lever i   
uværdige, umenneskelige, livstruende vilkår. 
Forskellen er mellem 1762 og 2021 er      
imidlertid enorm.  
 
Der er sket gigantiske ændringer siden      
oplysningstidens dybt revolutionerende    
påstand om, at mennesket er født frit, en 
opfattelse, som var helt ny for menneskehe-
den, vandt almindelig anerkendelse.          
Anerkendelsen tog form af enkeltlandes   
erklæringer om universelle rettigheder for 
individet. De vigtigste er USA's uafhængig-
hedserklæring 1776 og Frankrigs erklæring 
om menneskerettigheder fra 1789. Thomas 
Jeffersons ord fra 1776, at ”alle mennesker   
er skabt lige, at de har visse umistelige      
rettigheder, blandt dem retten til liv, frihed 
og stræben efter lykke” er nu et udsagn, som 
har global gyldighed.  I dag hører slaveri til de 
værst tænkelige forbrydelser. Men alligevel 
er der mennesker i lænker. Noget må sættes i 
værk.  
 
Verdenserklæringen 1948 
I 1948 besluttede verdenssamfundet repræ-
senteret gennem FN at stå sammen om en 

verdenserklæring om menneskerettigheder. 
Den fik tilslutning fra alle lande. Anden     
verdenskrig var den nødvendige baggrund. 
Krigens bagvedliggende ideologi, markeret 
ved internationale domstole, var den globale 
bekæmpelse af nazisme, fascisme og japansk 
hypernationalisme. På sin vis var anden ver-
denskrig en krig om menneskerettighederne. 
I alt fald hævdede krigens sejrherrer at være 
på menneskerettighedernes side. Krigens 
grusomhed er én ting. Krig er imidlertid    
stadigvæk, siger FN, legitim, når der er tale 
om selvforsvar. Men brud på enkeltmenne-
skets fundamentale rettigheder kan ikke  
tolereres. Det var 1948-erklæringens epoke-
gørende indhold. 
 
Den første erklærerede globale ”kamp på 
menneskerettigheder” opstod under den 
kolde krig. Udtrykt med datidens populære 
forsimpling, var verden delt op i to dele: den 
kommunistiske verden og den frie verden.      
I vestlig opfattelse forsvarede Vesten menne-
skerettighederne, og den kommunistiske 
verden forbrød sig imod dem. Realiteterne 
var, at Øst koncentrerede sig om de sociale 
og kollektive dele af menneskerettighederne 
ikke mindst i forbindelse med afkoloniserin-
gen, og Vest lagde vægten på de politiske og 
individuelle dele. Øst og Vest enedes i 1975 
ved Helsinki-processen om oprettelsen af 
Konferencen om Sikkerhed og Samarbejde i 
Europa, CSCE. Her enedes man om tre lige-
vægtige områder:  

1) Politisk samarbejde mellem øst og vest.  
2) Økonomisk samarbejde. 
3) Menneskerettigheder.  

 
Der skulle være fremgang på alle tre områder, 
og menneskerettighederne blev for alvor 
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internationaliserede.  De blev en kampzone i 
den kolde krig. Helt konkret kom det til at 
fungere på den måde, at USA fx gjorde korn-
leverancerne til USSR afhængige af, at udrej-
sefriheden for sovjetiske jøder blev efterlevet. 
 
Nu er menneskerettighedsproblematikken 
igen blevet politiseret og internationaliseret. 
Denne gang som en del af det, der er blevet 
kaldt den nye kolde krig. Begge parter, Kina 
og USA bruger indimellem betegnelsen. En 
nærmere analyse vil vise, at ligheden mellem 
den kolde krig mellem USA og USSR og      
den kinesisk-amerikanske rivalisering er   
misvisende. Fx har Præsiden Biden udtalt, at 
der ikke er konflikt mellem Kina og USA. At 
han ikke fører anti-kinesisk politik, men klart 
har en heftig konkurrent i Kina. Og Kina fast-
holder hele tiden samarbejde som løsningen 
på rivaliseringen. Ingen amerikansk præsi-
dent ville under den kolde krig have udtalt,   
at han ikke var i konflikt med USSR eller at 
han ikke førte en anti-sovjetisk politik. Den 
centrale forskel mellem nu og dengang er, at 
verden ikke er opdelt i to, og at der ikke er 
nogen overordnet balance. Der er derimod et 
asymmetrisk forhold mellem en supermagt 
USA og en stormagt Kina, som fortsat ser sig 
selv som et udviklingsland. 
 
En ny kold krig? 
Men ligner det ikke en kold krig? Man      
skulle tro, at der var tilstrækkeligt med    
modsætninger: Gensidige beskyldninger om 
indflydelses- og indblandingsaktiviteter, eksi-
stensen af en gedigen handelskrig, en kamp 
om den teknologiske førertrøje, gensidige 
beskyldninger om undergravende civilt-
militære relationer og ikke mindst nærgåen-
de militær-strategiske udfordringer.  

Men menneskerettighederne er begyndt at 
tårne sig op. USA er for alvor igen blevet 
menneskerettighedsforkæmper. 
 
Præsident Biden har sagt det før, men nu er 
tonen benhård. Dette er Bidens ord til Xi  
Jinping:  

”Så længe du og dit land så åbenlyst fortsætter 
med at krænke menneskerettighederne, så vil vi 
gøre hele verden opmærksom på, hvad der sker. 
Ingen præsident vil nogensinde undlade at råbe 
op om, hvad der sker med uighurerne, hvad er 
sker i Hongkong og i landet selv.”  

 
Ordene faldt under Bidens to timer lange 
telefonsamtale med Xi, som havde ringet 
Biden op for at lykønske ham med valgsejren. 
Offentliggørelsen kom først under Bidens 
første pressekonference den 25. marts. Biden 
har videreført tidligere udenrigsminister 
Pompeos anti-kinesiske politik, som stempler 
Xinjiang-overgrebene som folkedrab. Dog 
erklærer han, at ”Der er en ekstrem konkur-
rence, men vi behøver ikke at have en kon-
flikt.” Men målet for USA lægger Biden ikke 
skjul på: at forhindre Kina i at udfordre USA, 
at styrke kinakritiske alliancer og fremme 
demokrati og dermed menneskerettigheder. 
 
Hvad er det, der sker med menneskeret-
tighederne? Hvordan skal vi forstå processen 
i Kampen om Menneskerettighederne? Vi 
bliver nødt til at se på kernen i det ameri-
kansk-kinesiske forhold. Forsimplet udtrykt: 
USA ser sig selv som verdens stærkeste og 
mest udviklede land. Kina ser sig selv som det 
største udviklingsland og dermed stadigvæk 
et land, der skal udvikles. USA er landet på 
toppen af magtpyramiden, fuldt udviklet. Det 
er landet, der leder verden, der påvirker og 
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dominerer internationalt, der er globalt til 
stede økonomisk, politisk, militært, kulturelt. 
Landet, hvis sprog er verdenssproget. Det    
er det land, hvis værdier remhæves, det    
land, der sætter de internationale regler, 
normer, konventioner. Det er landet, som 
intervenerer globalt, landet, der leder den 
teknologiske udvikling, der er udgangspunk-
tet for globale videnskabelige revolutioner. 
Landet der dominerer militært og økonomisk. 
 
USA er landet, som i 130 år har klaret sig 
bedst. Har det fortsat fremgang? Det kan ikke 
afvises, siger selv Kina. Og hidtil har USA    
vist vejen til fremgang, selvom mange     
hævder, at det snart er slut. Men for Kina har       
fremgangsmåden for fremgang ligget lige for. 
Derfor har Kina efter at have snublet i starten 
under Mao prøvet sig frem med at imitere  
og efterligne USA. Åbnet landet op for mar-
kedsøkonomi, for demokrati, for frihed, for 
menneskerettigheder, for globalt samarbejde,   
for international lov og orden.  For teknologi-
udvikling, for avancerede militære revolutio-
ner. Men alt sammen med forbehold. Og alt 
sammen fordi USA har givet Kina plads til det. 
 
Kinesiske forbehold 
Hvilke forbehold? USA har afprøvet vejen     
til fremgangsrig udvikling og dermed         
demonstreret dens effekter og virkemidler. 
USA har gjort værdier som markedsøkonomi, 
demokrati, personlig frihed, menneskeret-
tigheder til universelle værdier. Det kan Kina 
ikke gøre efter. Derfor kommer forbeholdene 
ind:  de ”amerikanske” værdier kan alle 
sammen genbruges, men det skal gøres med 
kinesiske karakteristika. Her trækker Kina sit 
stærkeste kort: 5000 års civilisation - et Kina i 
midten af verden med skiftende dynastier 

med socialismen som kronen på værket. Det, 
vi ser, er en ældgammel civilisation og kultur 
som kombineret med socialismes første fase 
bliver til et autokratisk-hierarkisk styre, som 
legitimeres nationalt med betegnelsen ”med 
kinesiske karakteristika”. En udvikling, som 
fjerner sig mere og mere fra de amerikansk 
inspirerede universelle værdier. 
 
Hvordan har USA givet plads til denne        
kinesiske udvikling? Ved netop at forestille 
sig, at Kina i længden ville blive knyttet til de 
universelle værdier og dermed kunne indgå i 
den amerikanske verdensorden. Kinas udvik-
ling ville kunne have styrket international 
fred og sikkerhed. Sådan blev det dog ikke.  
 
Lad os se på menneskerettighederne som 
eksempel på, hvordan USA-Kina kampen er 
forløbet. 
 
I de amerikansk-kinesiske relationer har 
menneskerettighederne fyldt mere og mere. 
Human Rights er blevet et effektivt kamp-
middel. USA har gennem tiden følt sig       
kaldet til at være overdommeren, som har 
givet karakterer til verden. Følger man det        
amerikanske udenrigsministeriums daglige 
erklæringer er de fulde af kritiske vurderinger 
af en række landes omgang med menneske-
rettigheder og opmuntringer til lande, der 
fremmer demokrati og menneskerettigheder. 
Men er det alene USA og den vestlige verden 
der definerer de universelle menneskeret-
tigheder? Hvor står Kina som en 5000 år 
gammel civilisation? 
  
Historisk tilbageblik 
Hvad nu, hvis Kina har en historisk, kulturel, 
civilisatorisk baggrund, som viser sig på en 
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række punkter at tegne et billede af et sam-
fund, som har omfattet menneskerettigheder 
med stor forståelse og veneration? Hvad 
nu, hvis det kan påvises, at Kina ikke alene 
historisk har haft et menneskesyn, hvor 
menneskerettigheder har indgået, men også 
at Kina rent faktisk, har haft reel indflydelse 
på FN-verdenserklæringen om menneske-
rettigheder? Det sidste først. Det viser sig, at 
den kinesiske filosof P.C. Chang, som senere 
blev præsident for det berømte kinesiske 
Nankai Universitet, havde den ledende rolle i 
den komite, som skulle udforme udkastet til 
verdenserklæringen.  

Prof. Chang fremhævede det afgørende i at 
kombinere etik, kultur og rettigheder. Han 
var af den opfattelse, at der er store ligheder 
mellem de græske filosoffer fra omkring 500-
400 f.Kr og kinesiske tænkere fra samme 
periode. Ikke mindst, at mennesket lærer 
fortrin og dyder fra rollemodeller i samfundet 
som forældre, lærere, vismænd og hellige 
personer. Både mange græske og mange 
kinesiske filosoffer opfattede mennesket som 
et socialt væsen, som kun trives når der 
udvikles mod, retfærdighed, gavmildhed. De 
kinesiske tænkere fremhævede mere end 
grækerne, at det var balancen mellem  de 
mere individuelle fortrin, som mod, 
tålmodighed og handlekraft og så de mere 
socialt betingede, som retfærdighed, 
generositet og medlidenhed, som skabte 
sammenholdskraft i familien og i samfundet. 

Prof. Changs rolle i alle verdenserklæringens 
30 artikler var stor. I den afgørende diskussi-
on om art. 29 lykkedes det Chang at skabe en 
balance mellem de individuelle rettigheder 
og pligterne over for samfundet. 

Det er den balance, som fortsat diskuteres 
og som af Kina nu i visse sammenhænge 
søges formuleret som en modsætning 
mellem den asiatiske socialt- og samfunds-
mæssigbetonede menneskerettighedstænk-
ning og den vestlig stærkt individualistisk 
prægede tænkning. Betydningen af den 
asiatiske tænkning styrkes selv sagt af Asiens 
fortsatte opstigning som verdens absolut 
stærkeste kontinent. 

At Kina går tilbage til Konfucius – og kalder 
sine mange kulturinstitutioner verden over 
for Konfuciusinstitutter – er ingen tilfældig-
hed. Mao så Konfucius som sit modstykke, en 
feudalistisk, hierarkisk, ulighedsbaseret, anti-
revoutionær tænker, som skulle udryddes. 
Mao var revolutionær. Konfucius, som levede 
for 2500 år siden, var bagud-skuende. Han 
ville genskabe tidligere tiders harmoniske 
samfund. I dagens Kina er han vendt tilbage 
som den store lærer, der tænker harmoni, 
balance, sammenhængskraft, pligt, dyder og 
moral. Der er statuer af ham overalt i Kina. Xi 
Jinping opfordrer sin befolkning til at læse 
hans skrifter.  

Det, der kendetegner Konfucius-tænkningen 
er traditioner, ritualer, gensidig korrekt 
adfærd, respekt og ikke mindst uddannelse. 
Det gode samfund udfoldes bedst i en hierar-
kisk, legitim, harmonisk, gensidigt forpligten-
de menneskelig organisation, hvor der er 
respekt for ældre, familier og autoriteter. 
Gode menneskelige egenskaber udvikles 
primært i samvær med andre. 

Noget, der direkte refererer til menneskeret-
tigheder er, at der lægges særlig vægt 
på uddannelse og ikke mindst på forholdet 
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mellem hersker og befolkning. Konfucius 
fremhæver herskerenes særlige forpligtelse 
over for folket. Følger han ikke befolkningens 
forestilling om et retfærdigt og folkeligt    
tilfredsstillende styre, skal han kunne fjernes. 
Der er en legitim ret for folket til oprør.    
Denne rettighed skal sikre herskerens       
tilhørsforhold til befolkningen. Herskeren skal 
tage sig af sit folk. Det er nok denne ret til 
oprør, frigørelse fra herskeren, der kommer 
nærmest til en mere almen og universel    
opfattelse af menneskerettigheder. 
 
Det er indlysende, at Kina finder centrale 
civilisatoriske tendenser hos Konfucius. Det 
er også indlysende, at Kina udnytter det   
forhold, at Konfucius-tænkningen er udbredt 
over store dele af Asien med henblik på        
at fremhæve, at menneskerettigheder skal 
afspejle historiske, kulturelle og regionale 
forhold. Begrundelsen er, at relationerne 
mellem universelle og kulturelt betingede 
menneskerettigheder skal inddrages og at 
den unikke kultur skal fremhæves og under-
støttes. 
 
Et modsvar til fremhævelsen af de unikke 
kulturelt-historiske dimensioner over for de 
påståede universelle vil være følgende be-
tragtninger: Vel findes der i mange kulturer 
særlige rettigheder for individer og samfund. 
Men det, der skete i 1700-talles oplysningstid 
i Europa med erklæringen om at mennesket 
er født frit og individet har indlysende       
rettigheder er en enestående omvæltning af 
synet på enkeltmennesket.  Det er en mile-
pæl i menneskehedens udvikling: Det var ikke 
alene en filosofisk erkendelse, et var en ny 
menneskelig indsigt, fastslået gennem politi-
ske beslutninger og lovgivninger. Enkelt-

mennesket over alt på jorden blev til en   
uantastelig juridisk og politisk person med 
rettigheder. Tidligere tiders samfund havde 
alle være bygget på eksistensen af accepte-
rede eller ligefrem legitime grupper af men-
nesker, som var slaver, trælle, som levede i 
fundamental ufrihed, som ikke-mennesker, 
som personlig ejendom. Et andet centralt 
forhold var, at kroppen nu også blev anset 
som uantastelig. Tortur og uhyrlig behandling 
af menneskelegement skulle afskaffes.    
Mennesket trådte frem som en selvstændig 
enhed, uafhængig af Gud og Hersker, men 
denne individualismens revolution tog og 
tager tid. Som vi indledte med: Mennesket er 
frit og overalt ligger det i lænker. 
 
Men debatterne om menneskerettighederne 
mellem på den ene side de påståede         
universelle rettigheder og de kulturelt unikke, 
specifikke fortsætter. 
 
Kina i FN 
FN-verdenserklæringen af 1948 består af 30 
afsnit, som dels behandler borgerlige og    
politiske rettigheder som retten til liv, frihed, 
retfærdig rettergang, ytrings- og forsamlings-
frihed, frihed til at vælge ledelse, religionsfri-
hed og dels økonomiske, sociale og kulturelle 
rettigheder, fx ret til fundamentale livsbetin-
gelser, ret til arbejde. Her er hovedforskellen, 
at USA prioriterer de individuelle friheder og 
rettigheder og Kina de økonomiske og sociale 
rettigheder. Det giver sig udtryk i gentagne 
diskussioner i FNs menneskerettighedsråd. 
 
I oktober 2020 blev Kina genvalgt til det     
47-lande store råd. Det var midt i den store  
kinesisk-amerikanske menneskerettigheds-
fejde. Kina fremhævede, at man altid       
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havde lagt stor vægt på udbredelsen og    
beskyttelsen af menneskerettigheder. Og – 
idet man fulgte fremgangsmåden med ”kine-
siske karakteristika” – at Kina havde gjort 
store fremskridt. Til gengæld hævdede den 
kinesiske talsmand ”at USA har et frygteligt 
renomme, hvad angår menneskerettigheder 
og religiøs frihed.” I avisen Global Times, som 
er tæt på partiet, hedder det, at ”amerikansk 
kritik af Kina er arrogant og ondskabsfuld. 
Både USA og Kina har begge problemer med 
menneskerettigheder.” 
 
En sådan indrømmelse af Kinas problemer   
er ikke overraskende. Netop i forbindelse 
med fremhævelsen af fortsat at være et   
udviklingsland har Kina længe pointeret, at 
med mere fremskreden udvikling jo bedre 
overholdelse af menneskerettigheder. Kina 
hævder imidlertid, at USA som fuldt udviklet 
land burde selv være kommet videre. Kina 
hævder at gøre, hvad det kan for at fremme 
menneskerettigheder. Argumentationen kan 
ikke afvises. Kina har i den grad efter         
kejserrigets fald i 1911 været udsat for       
ufattelige prøvelser.  
 
Ud over at have en enorm befolkning, hvor 
størstedelen levede i ekstrem fattigdom, var 
landet udsat for borgerkrig, vekslende    
krigsherresystemer, omfattende, dybtgående 
japanske angreb, deltagelse i anden verdens-
krig, fortsat borgerkrig, der afsluttedes med 
oprettelsen af folkerepublikken i 1949.     
Derefter gennemgik landet en omfattende 
udvikling afbrudt af store ødelæggende    
tilbagefald og en langvarig kulturrevolution, 
som på mange måder havde mindelser om 
borgerkrigslignende tilstande. Maos død i 
1976 medførte stor uro. Med Deng periodens 

åbningspolitik fra 1978 begyndte en solid og 
varig økonomisk og social udvikling, som 
imidlertid fik en kortfattet afbrydelse efter 
Tiananmen-oprøret i 1989. Så det, der for 
Kina var den afgørende prioritet, var at    
etablere en sammenhængende enhed og en 
levedygtig nation, hvor målet var afgørende 
og midlerne kunne være brutale og voldelige 
og resultatet armod, fattigdom og sult.   
Menneskerettighederne havde selvsagt ikke 
den store gennemslagskraft. 
 
Kinas vægt på menneskerettigheder 
Kigger man på Kinas forsknings- og under-
visningsmæssige landskab så dukker der 
mange universiteter, institutioner og tænke-
tanke op som har institutter for studiet af 
menneskerettigheder. Der findes kinesiske 
engelsksprogede videnskabelige tidsskrifter, 
som udelukkende har fokus på menneskeret-
tigheder, ikke mindst menneskerettigheder i 
Kina, og der er professorater i menneskeret-
tigheder.  
 
Jeg har besøgt en række af disse professorer, 
inviteret dem til Danmark, hvor de har fore-
læst og deltaget i seminarer. I de seneste år 
er der sket en skærpelse af uenigheden      
om tolkningen af menneskerettigheder. USA 
har skærpet kritikken af Kinas manglende 
overholdelse og Kina har mere og mere 
fremhævet, at i den konkrete vurdering skal 
kulturelle og udviklingsmæssige forhold ind-
drages for at kunne forstå Kina politiske 
fremfærd. I denne sammenhæng fremhæves 
det også, at ikke mindst verdens udviklings-
lande forstår Kinas menneskerettighedspoli-
tik, fordi den netop er i overensstemmelse 
med landets virkelighed og kultur. 
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Det hedder i Kinas 2019-hvidbog, ”70 Years 
Progress on Human Rights in China,”     
at ”kulturelle og historiske betingelser skal 
inddrages og derfor, på trods af menneske-
rettighedernes internationale aspekt, falder 
disse rettigheder i det store og hele inden for 
hvert lands suverænitet.” Det er klare ord. 
Hermed har Kina sagt farvel til menneskeret-
tighedernes universelle placering. Statens 
suverænitet vil altid overtrumfe bindinger til 
menneskerettigheder. Når det kommer til 
stykket er det vel egentlig også tilfældet i 
visse vestlige stater. Menneskerettigheder, 
som formuleret i den internationale erklæ-
ring, er ikke på samme måde folkeretslig  
bindende som fx internationale konventioner 
og internationale aftaler registreret i FN-regi.  
 
Menneskerettighederne kan snarere sam-
menlignes med FN-aftalen om Responsibility 
to Protect fra 2005, som pålægger staternes 
ansvar for at beskytte sin befolkning mod 
folkedrab, krigsforbrydelser, forbrydelser 
mod menneskeheden og etnisk udrensning. 
Udover at beskytte egen befolkning skal   
landene bistår andre lande, som har proble-
mer denne beskyttelse og endelig skal det 
internationale samfund gribe ind via FN.   
Reaktioner mod overtrædelse, som vil     
kunne indebære internationale sanktioner  
og interventioner, er imidlertid vanskeligt at 
se gennemført. 
 
På trods af, at USA i udpræget grad femhæ-
ver vigtigheden af et internationalt samfund 
baseret på international lov og orden, har de 
i realiteten de samme overordnede holdnin-
ger til statssuverænitet som Kina, ja endog 
holdninger som overgår Kina. USA har som 
den globalt tilstedeværende enesupermagt 

demonstreret en position som at have en 
overordnet suverænitet i forhold til andre 
lande. Det giver sig udtryk i ikke at være bun-
det af en række internationale domstole, og 
forhold som fx hindrer USA’s soldater at være 
undergivet internationale retsinstanser. 
 
Kina har ikke demonstreret unilateralisme på 
samme markante måde som USA. Og med 
henblik på menneskerettigheder er det     
karakteristisk, at når Kina i den grad bruger 
politiske kræfter på at forklare og uddybe sin 
menneskerettighedspolitik og på at imødegå 
den heftige og vedvarende amerikanske, men 
også i stigende grad vestlige allieredes kritik 
af menneskerettighederne i Kina, så må det 
også betyde, at Beijing erkender vigtigheden 
af disse rettigheder.  
 
Det kunne antyde, at Kina ikke i civilisatorisk 
henseende vil stå tilbage for rettigheder, som 
har en vis universel forankring og udbredelse. 
Tilbage står imidlertid, at Kina aldrig vil give 
køb på sin hårdt tilkæmpede internationale 
suverænitet og territorielle integritet efter i 
over 100 år at være til fals for indtrængende 
suverænitetskrænkende koloniserende stor-
magter. Og Kinas indre anliggender bliver kun 
styret ét sted fra: Kinas kommunistiske Parti 
– det parti der egenhændigt etablerede    
Folkerepublikken Kina efter årtiers borgerkrig 
og krig mod aggressive japanere. Det falder 
helt i tråd med Kinas øgede vægt på sit ømtå-
lelige suverænitetsprincip i forbindelse med 
de nationale klenodier Hongkong, Xinjiang, 
Tibet, Indre Mongoliet og ikke mindst Taiwan. 
 
Rivaliseringen skærpes 
Men hvad er det, der er på spil i disse områ-
der? Hvor står USA og Kina over for hinanden? 
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Det drejer sig alt sammen om suverænitet: 
udgangspunktet, forløbet og den nuværende 
status. Interessant nok var udgangspunktet 
en påstået kinesisk krænkelse af amerikanske 
suverænitet og territoriel integritet. USA   
udarbejder løbende et væld af rapporter    
om Kina udarbejdet af ministerier, officielle 
komiteer og kommissioner, tænketanke og 
forskningsinstitutioner. En rapport slog afgø-
rende igennem i efteråret 2018. Detailleret 
fastslog den, at Kina udøvede gennemtræn-
gende indflydelses- og indblandingspolitik   
på det amerikanske samfund. Den var også 
rettet mod mange andre lande. Den blev   
betragtet som en alvorlig indblanding i USA’s 
interne anliggender.  
 
Vicepræsident Pence brugte denne rapport 
som udgangspunkt for en storstilet ameri-
kansk anti-kinesisk kampagne. Den blev    
søsat oktober 2018. Maj 2019 videreførte 
udenrigsminister Pompeo kampagnen med  
et angreb på Kina for at blande påvirke     
situationen i Arktis. Derefter blev alle sluser 
åbnet. En igangværende handelskrig med 
Kina blev intensiveret. En kampagne mod 
Kinas teknologiske og infrastrukturorientere-
de påståede påvirknings- og overgrebsagtige 
aktiviteter overalt i verden blev stadig       
heftigere. Dertil kom kampagnen rettet mod 
Kinas sammenblanding af civile- og militære 
projekter som åbnede op for ”dual use” af 
nye produkter.  
 
Mens disse kampagner står på, heftigt imø-
degået af kinesiske benægtelser og tilsvaren-
de angreb, tilspidses det sino-amerikanske 
sikkerhedspolitiske modsætningsforhold - 
ikke mindst hvad angår Det syd-kinesiske hav, 
Taiwan og USA's styrkelse af sine alliancer. 

Et område bliver, som vi har set det, gang på 
gang bragt på banen i rivaliseringsrelationer-
ne: Menneskerettighederne. 
 
USA svinger med menneskerettighedsfanen 
Modsætningerne skærpes. USA svinger med 
menneskerettighedsfanen næsten på linje 
med markeringen under den kolde krig. Det 
sker efter Trump-administrationen spillede 
dobbeltspil med en præsident, som kun   
sjældent nævnte menneskerettigheder men 
med en udenrigsminister, som kom med   
heftige angreb, og kulminerende i at angribe 
med prædikatet folkemord i forbindelse med 
Kinas adfærd over for Uighuerne i Xinjiang. 
 
Biden-administrationen har i den grad taget 
bolden op. Dels har præsident Biden, i    
modsætning til andre tidligere amerikanske 
præsidenter, udsendt sin ”National Security 
Strategy” stor set umiddelbart efter indsæt-
telsen. Formålet har været klart at markere, 
at nu er der sket et markant skift i den måde 
amerikansk sikkerhed skal varetages. Det 
understreges, at strategien er midlertidig, 
men nødvendig. En fuldt udarbejdet strategi 
vil følge senere. Et af de store skifter er, at 
USA er verdenslederen og at strategien skal 
understøtte amerikanske værdier.  
 
Menneskerettighederne har fået en central 
placering. Strategien siger: ”We will stand up 
for democracy, human rights, and human 
dignity, including in Hong Kong, Xinjiang, and 
Tibet.” Disse synspunkter giver genlyd i de 
mange amerikanske rapporter om Kina og 
USA's forhold til Kina. Et af de afgørende 
markeringer er den næsten 300 sider lange 
lovgivning om Kina, som er ved at blive     
vedtaget i kongressen.  Et underudvalg har 
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godkendt teksten næsten enstemmigt. Det,   
vi har at gøre med, er det hårdeste, mest     
omfattende og mest detaljerede amerikanske 
angreb på Kina. Loven indeholder både en 
klar strategi og konkrete foranstaltninger, 
som skal sættes i værk. Loven kræver inve-
stering i universelle værdier, iværksættelse af 
en bred vifte af foranstaltninger til fremme  
af menneskerettigheder og civilsamfund, 
herunder ikke mindst økonomisk at under-
støtte demokrati i Hongkong og iværksættel-
se af sanktioner for brug af tvangsarbejde og 
tvangsmæssig sterilisering og andre former 
for misbrug i Xinjiang.  
 
USA er særlig på vagt over for Hong Kong og 
Xinjiang. Man vedtog i juli 2020 en Hong 
Kong Autonomy Act rettet mod indførelsen 
af en kinesisk sikkerhedslov med vidtrækken-
de beføjelser i Hong Kong, som man         
hævdede, krænkede aftalen om ”et land - to 
systemer.” Ligeledes blev der gennemført 
sanktioner mod 24 administrative beslut-
ningstagere fra Kina og Hong Kong i marts 
2021 umiddelbart før det første face-to-face 
amerikansk-kinesiske udenrigsministermøde   
i Alaska. Baggrunden var en reaktion på    
beslutningen om en bemærkelsesværdig   
indskrænkning af valgretten, som blev forbe-
holdt ”patrioter”, dvs. kinavenlige Hong Kong 
borgere. 
 
Xinjiang er imidlertid hovedmålet. Her følger 
Biden-administrationen tæt Trump-Pompeo- 
linjen. Få dage før indsættelsen af den nye 
administration foretog Trump to markante 
tiltag. Den 14. januar 2021 erklærede den 
amerikanske regering forbud på alle bom-
uldsprodukter og tomatplanter fra Xinjiang 
provinsen. Et par dage efter anklagede USA 

Kina for at begå folkemord og forbrydelser 
mod menneskeheden i Xinjiang. Biden har 
været tilbageholdende med at bruge beteg-
nelsen folkemord. Udenrigsminister Blinken 
har været mindre forsigtig. Tilbage står imid-
lertid, at det store menneskerettighedsskyts 
er trukket frem og at den nye administration 
ikke vil stå tilbage i forhold til Trump. Ikke 
mindst i forhold til, at forsøget på at skabe en 
forenet front til bekæmpelse af kinesiske 
menneskerettighedskrænkelser fortsat er et 
vigtigt amerikansk mål. Retorikken er hård og 
de konkrete foranstaltninger i form af sankti-
oner er en vigtig og tydelig del af de politiske 
kampagner. 
 
Kinas reaktioner på USA's anklager 
Hvordan reagerer Kina? Kina er krænket. Ikke 
så snart USA fremkommer med sin årlige, rigt 
detaljerede rapport over Kinas menneskeret-
tighedskrænkelser svarer Kina igen med sin 
tilsvarende rapport over de amerikanske 
krænkelser. Mønsteret er ikke til at tage fejl 
af: USA's anklager er rettet mod de individu-
elle rettigheder, frihedsrettighederne, fri tale, 
fri forsamlingsret, fri for censur, fri bevæge-
lighed, fri til at dyrke religion, fri kulturudø-
velse. Kinas refererer til social ulighed, 
økonomisk ulighed, ulighed i de politiske   
liberale valgkampsprocesser, som skaber 
ulighed gennem korruption, bureaukratiske 
kampe og økonomisk kriminalitet. Dertil 
kommer ulighed i undervisningssystemet, i 
sygdomsbekæmpelsen, og raserelaterede 
uligheder. I det amerikanske samfund står 
det skidt til for menneskerettigheder. 
 
Der er imidlertid et forhold, hvor de to      
parter – af gode grunde – undlader gensidige 
anklager: om dødsstraf. 
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Der er en interessant og vigtig forskel: Kina 
forsøger stilfærdigt at gøre opmærksom på 
to umiddelbart modsætningsfyldte forhold: 
for det første, at Kina i princippet bestræber 
sig på at følge alle menneskerettigheder – 
både de frihedsrelaterede individualistiske og 
de kollektive samfundsrelaterede, men at 
man indrømmer, at der dels fortsat sker fejl 
og dels at Kina fortsat – som udviklingsland – 
er under udvikling, men at man i 2049 opnår 
målet, udover at være stærkt, harmonisk, 
velhavende, og smukt, ikke mindst at være 
civilisatorisk og demokratisk. Menneskeret-
tigheder er ikke direkte nævnt, men må    
formodes at indgå i civilisationsmålet. 
 
For det andet – og heri ligger modsætningen 
– at Kina, ikke mindst efter introduktionen 
af ”Den kinesiske drøm” fra 2013 og visionen 
om en genfødsel og fornyelse af Kina med sin 
sammenhængende historiske 5000 år gamle 
civilisation som riget i midten, forsøger at 
italesætte en verden med kinesisk særpræg, 
karakteristika som en modsætning til vestlige 
normer og rettigheder, som har været be-
tragtet som universelle. Kina kæmper fortsat 
med at forlige på den ene side vestligt præ-
gede værdisystemer, som Kina nyder godt af 
og har efterlignet: nationalstat, suverænitet, 
kommunisme, socialisme, personlig frihed og 
demokrati, og så på den anden side, at se 
disse vestlige værdisystemers hegemoniske 
udfoldelsesmåde. Et hegemoni, som forsøges 
forhindret ved netop at fremhæve særlige 
kinesisk/asiatiske normer og særtræk ikke 
mindst ved genlanceringen af Konfucius-
tankesættet. En central del af Konfucious-
læren er ikke mindst vægten på forpligtelsen 
til harmoniske relationer til omgivelserne 

baseret på accepten af pligten til at adlyde et 
hierarkisk socialt system. Pligt frem for ret. 
 
Forsøget på at forene de nævnte modsæt-
ninger mellem de universelle rettigheder     
og de partikulære gennem lanceringen af 
begrebet ”a common future for mankind” 
virker ikke overbevisende.  
 
Xinjiang 
Derimod støtter den kinesiske politik sig igen 
til fremhævelsen af det globale skel mellem 
udviklingslande og udviklede lande. Politik-
ken har båret frugt. Netop fremhævelsen af 
det generelle udviklingsaspekt i forbindelse 
med menneskerettigheder og sammenkob-
lingen med de enkelte landes særprægede og 
historisk betingede kultur har vundet tilslut-
ning fx i menneskerettighedskommissionen. 
Også sammenkoblingen med politisk kultur, 
fx i form af autokratiske styreformer, har 
givet bonus. En meget omtalt underskrifts-
indsamling som samlede 41 autokratiske, 
nationalistiske stater i et forsvar for Kinas 
fremfærd i Xinjiang-provinsen er et interes-
sant eksempel. 
 
Grundlæggende har Kina på mange måder 
strammet skruen i forhold til USA. Ved         
en pressekonference i marts 2021 i den    
kinesiske ambassade i Washington tog tals-
personen håndfast på spørgsmål om boykot 
mod store brands som Nike, Adidas og H&M 
efter at USA i januar 2021, under Trump  
havde forbudt import af bomuld fra Xinjiang. 
Ikke overraskende sagde talspersonen, at  

”tvangsarbejde i forbindelse med bomuldspro-
duktion i Xinjiang er lodrette løgne. Her er bille-
der af sorte slaver tvunget til at arbejde i 
bomuldsmarkerne i USA” 
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demonstrerede han, 
”Og her er billeder af bomuldsmarker i Xinjiang, 
hvor 70% af markerne høstes med maskine […] 
Nogen forbinder jobmuligheder med tvangsar-
bejde og undertrykkelse fordi de har gjort det 
samme gennem hundreder af år. De forstiller 
sig andres adfærd baseret på egen erfaring”.  

 
Også den heftige politisering af ”Black Lives 
Matter” er et meget brugt eksempel fra     
kinesisk side i den markante debat. 
 
To kinesiske hvidbøger om menneske-
rettigheder 
Igen er det karakteristisk, at Kinas reaktioner 
på, at krænkelser af menneskerettigheder 
anvendes af USA som den store anti-
kinesiske skydeskive, som ikke mindst skal 
mobilisere amerikanske allierede, partnere 
og andre i den fælles anti-kinesiske front,    
har en række forskellige vinklinger. Nævnt   
er modsætningen universel-partikulær. En    
anden modsætning kunne være ”den trium-
ferende” versus ”den forklarende”. 
 
Denne modsætning kommer frem på en    
interessant måde i det forhold, at Kina har 
valgt at udsende to hvidbøger om præcis den 
samme sag med et halvt års mellemrum, 
nemlig om ”Progress on Human Rights”.    
Årsagen må umiddelbart ses i fejring. Først 
fejringen af 40-året for ”Reform and Opening 
up in China” i 1978 og dernæst fejringen af 
70 året for oprettelsen af Folkerepublikken 
Kina. Begge hvidbøger har stort set samme 
omfang. De består begge af 8 kapitler med en 
vis overlapning. 
 
Hvorfor nu det? Er der sprækker i opfattelsen 
af Menneskerettigheder i forskellige dele af 

det kinesiske bureaukrati? Er der tale om en 
mere statslig versus en ren partiorienteret 
tilgang i de to officielle redegørelser eller 
strategier? Kan man ane skvulp fra mulige 
divergerende fraktionsdannelser som ser   
forskelligt på tendensen til en stadig mere 
centralistisk magtkoncentration omkring Xi 
Jinping? Muligvis vil en systemetisk, sproglig 
analyse med brug af tættekam kunne vise 
antydninger. Det ligger uden for denne     
artikels muligheder og kapaciteter.  
 
Set fra en overordnet gennemgang af de to 
tekster er overensstemmelserne i de politiske 
linjer og fremhævelsen af eksempler og tolk-
ninger omfattende. Alligevel er der relativt få 
direkte sproglige overensstemmelser. De er 
klart skrevet af to forskellige instanser og der 
er gjort meget ud af, at teksterne skal frem-
stå forskelligt. Men hvad er formålet med to 
tekster med samme snævre emne, tekster, 
som stort set analyserer de samme           
delmængder af menneskerettighederne i 
Kina baseret på en autoriseret dogmatisk og 
politisk analytisk tilgang? Tekster, som begge 
skal stå som at være kinesisk politik? 
 
Den første indskydelse må være, at netop det, 
at have to tekster må demonstrere, at Kina 
lægger overordentlig stor vægt at markere 
sin politik. At teksterne begge omhyggeligt er 
oversat til engelsk siger noget om, at Kina har 
et meget stort behov for at gøre opmærksom 
på sin opfattelse af et i princippet globalt og 
universelt begreb og hvorledes det det for 
Kina skal indgå i en større international   
sammenhæng. Hvorfor gør Kina det? Menne-
skerettighederne er jo ikke det som fylder 
allermest i kinesisk politik. Der er antagelig to 
grunde:  
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1) For det første fordi enesupermagten USA, 
som i høj grad er globalt dagsordensæt-
tende, har gjort Menneskerettigheder til 
et yderst centralt emne i den standende 
kinesisk-amerikanske rivalisering: Kina vil 
ikke fejes af bordet. Man vil forsvare sig 
og fremhæve gyldigheden af egen opfat-
telse af menneskerettighederne.  

2) For det andet, at når Kina gennem tiden 
fra oprettelsen af folkerepublikken i     
sin lovgivning og i sine politiske visioner 
omhyggeligt og systematisk inddrager 
menneskerettighederne, er det fordi    
visionerne – uanset politisk, religiøst,   
etnisk, ideologisk baggrund- refererer til 
noget alment menneskeligt – nemlig for-
holdet mellem en individualistisk og en 
kollektiv selvopfattelse. Mennesket er 
både et frit og et socialt væsen. I begge 
sammenhænge er der umistelige ret-
tigheder. Kina vil gerne være med i    
denne opfattelse. 

 
Hvilke forskelle og hvorfor? 
Men hvor er forskellene? Udgangspunkterne 
er begge jubilæer, men meget forskellige. I 
2018 er det 40 året for Dengs åbningspolitik 
og reformpolitik. I 2019 er det 70-året for 
folkerepublikkens oprettelse. Kina bygger sin 
fremtid på 100-årsdage. I år fejres 100-året 
for kommunistpartiets oprettelse. I 2049  
bliver folkerepublikken 100. Med klare mål 
for republikkens skæbne. Kina skal være ”vel-
stående, stærkt, demokratisk, kulturelt udvik-
let, harmonisk og smukt.” At befolkningen 
skal have menneskerettigheder er underfor-
stået. Forskellen er, kunne man formode, at 
40-årsjubilæet ikke må overskygge 70-året. 
70 året er vigtigst: Det er det vitale grundlag 
for staten Kinas eksistens. 

40 års teksten lægger derfor mere vægt på  
at forklare, hvorfor menneskerettighedspro-
blemet (HR) er så vigtigt, hvorfor man er nået 
så langt og hvorfor der stadigvæk er meget at 
opnå. Det understreges, at man er ikke      
ved vejs ende. Processen er det afgørende 
for at målet skal nås. Partiets rolle er helt 
afgørende, men Xi fremhæves mindre end i 
70-teksten.  At HR-processen drejer sig om et 
projekt for folket fremhæves. Videre under-
streges, at man er nået langt, men at Kina 
fortsat er et udviklingsland og at der globalt 
er en stor diversitet af forskellige HR-kulturer. 
Afgørende er den politiske tone, som grund-
læggende hævder, at der er lang vej at gå, at 
der i Kina er problemer med modsætnings-
fuld udvikling i relationerne til befolkningens 
behov, at der er plads for yderligere forbed-
ringer på HR-området, og endelig, at der  
ganske vist er fremgang, men at den skal  
føres endnu videre. 
 
70 års teksten har klart et mere triumferende 
format. Kinas HR-resultater er historiske. Der 
har aldrig tidligere i verden været sket en 
tilsvarende hurtig udvikling. Det er en succes, 
som er sket på baggrund af Kinas historiske 
baggrund. Det er en sejr for det kinesiske folk. 
Der lægges vægt på nyfortolkning af HR:     
Det primære er, at HR for Kina er lig med ”et 
lykkeligt liv og folkets trivsel og velvære.” Det 
er hovedfortællingen. Det, der vægtes, er 
den konkrete politik for fremtiden, nemlig at 
HR udformes på nationale betingelser med 
den helt store vægt på udvikling, primært 
økonomisk og social udvikling. Beskyttelsen 
af HR er fundamentalt baseret på nationale 
vilkår og på basal national udvikling. Der ses i 
70-års hvidbogen meget på den nuværende 
situation for HR i Kina, og mindre på det, der 
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mangler at blive realiseret. Xi er i den grad 
omdrejningspunktet. Xi har skabt noget nyt, 
der er en ”ny æra”. Den hører sammen med 
endnu en nyhed: den kinesiske drøm.  
 
Teksten opererer med tre faser: Tiden fra 
1949 til 1978, hvor de basale politiske       
forudsætninger for Kinas udvikling skabes. 
Dernæst tiden fra 1978, hvor partikongres-
serne i 1997, 2002 og 2007 vedtager garanti-
er for HR og hvor HR bliver en del af partiets 
forfatning. Den tredje fase er fra 2012, hvor 
Xi bliver generalsekretær og hvor der satses 
på en ”peoples centred” HR, og hvor partiets 
nationalkongres i 2017 styrker det juridiske 
grundlag for HR. 
 
Forbedringer for HR afvises selvsagt ikke. 
Men det fremhæves, at Kina allerede har 
sejret på vejen mod HR. Kina er afgørende og 
sikkert på vej mod at blive ”et stærkt, stort 
moderne socialistisk samfund med kinesiske 
karakteristika i en ny tidsalder.” Dertil hører 
en mere udvidet HR-udvikling. Som det ses, 
er forskellene til stede. Men der er ingen 
grundlægende forskel. Kun en anderledes 
tendens. Men tendensen er vigtig for at    
forstå det fundamentale dilemma, som Kina 
befinder sig i, når der skal tages beslutninger 
om fænomenet HR i kinesisk sammenhæng i 
forbindelse med den markante placering HR 
har fået i forhold til den heftige kinesisk-
amerikanske rivalisering, en placering som 
Kina klart har forstået, vil få stor betydning 
for Kinas globale placering og omdømme. 
 
Kinesiske menneskerettigheder og danske 
valgmuligheder 
Menneskerettigheder er et globalt problem, 
ikke mindst fordi HR er et centralt ameri-

kansk-kinesisk bilateralt anliggende. Småsta-
terne går ikke ram forbi. Ikke mindst       
Danmark har et problem, primært fordi der 
er et internt og eksternt pres på Danmark for 
at markere en værdipolitisk holdning. USA 
fremhæver værdipolitikken. Ikke overrasken-
de styrker Danmark sin værdipolitik. Ikke 
mindst i forhold til menneskerettigheder.                                                         
 
For Danmark er problemet: hvor er den røde 
linje for, hvornår landet seriøst skal gen-
overveje relationerne til lande, som man i 
Kinas tilfælde har et omfattende strategisk 
partnerskab med, eller, som man i USA’s  
tilfælde har det tættest mulige alliancefor-
hold til? Lad os se på de to lande. 
 
Der er umiddelbart to muligheder: 1) at se 
snævert på graden af krænkelser af menne-
skerettigheder, 2) at koble det sammen med 
fordele og ulemper i relation til andre mere 
vitale relationer. 
 
Ved den første mulighed skal der tages     
stilling til Kinas krænkelser. De er omfattende, 
og Kina indrømmer det. Kina har en også for-
klaring på dem. Det er der indgående gjort 
opmærksom på. Men hvordan står det til 
med amerikanske menneskerettighedskræn-
kelser?  Dem er der mange af, men de       
bliver sjældent fremhævet.  USA får i den 
uafhængige Human Rights Report 2021 en 16 
siders redegørelse (tilsvarende en 16 siders 
redegørelse for kinesiske krænkelser) for 
USA's alvorlige krænkelser, som ikke mindst 
drejer sig om raceundertrykkelse (Black     
Lives matter), stigende vold, omfattende 
masseskyderier og manglende sikkerhed pga. 
våbenbesiddelse.    
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For Danmarks vedkommende må Trumps 
tilbud til Danmark om køb af Grønland også 
kunne opfattes som en eklatant krænkelse af 
menneskerettighederne. Ud fra grundlæg-
gende internationale frihedsrettigheder vil 
ingen kunne acceptere eksistensen af et 
marked for køb og salg af lande og menne-
sker. Men USA bliver i Danmark ikke anklaget 
for menneskerettighedskrænkelser. Kina og 
USA står – af indlysende grunde – ikke lige i 
relation til Danmark. 
 
Ulemperne for Danmark ved at kritisere USA 
er enorme. Danmarks vitale sikkerhed står på 
spil. Som et lille land med vores geografiske 
placering i Europa og med Grønlands place-
ring på det amerikanske kontinent er vi i den 
grad bundet. USA er tilmed vores største 
handelspartner. Fordelen ved kritik ville være 
overfor resten af verden at kunne flage med 
danske værdier. Resultatet for Danmarks 
nuværende gunstige økonomiske globale 
placering ville næppe være gavnligt. 
 
Fordelene ved at angribe Kina for krænkelser 
kan styrke vores tilknytning til de vestlige 
lande. Ulemperne ved at angribe Kina i en 
sådan grad, at afkobling er en mulighed, kan 
blive dybt problematisk. Danmark er som 
udpræget eksportland med sine begrænsede 
materielle ressourcer stærkt afhængig af   
globaliseringen. Vi skal være globalt til stede 
for at udnytte det kinesiske og de stadigt  
stigende asiatiske markeder. Vi skal kunne 
udnytte og facilitere globale vare- og tjene-
steydelser. Vi skal også vise, at vi værdsætter 
globaliseringen ved at støtte fastholdelsen   
af en global orden, bl.a. ved ulandshjælp, 
globale miljø- og klimaforanstaltninger og 
ved internationale militære og humanitære 

interventioner. Derfor må vi ikke afvise Kina 
som en stor og afgørende global spiller. Vi 
kan gemme os trygt bag EU og en vekslende 
koalition af demokratiske stater. Men vi må 
omhyggeligt gennemtænke nye mulige sce-
narier og dermed flere udviklingsmuligheder. 
De må også omfatte faren for et i stigende 
grad stivnet, usmidigt kinesisk hyperautokrati. 
 
Kina kæmper med et menneskerettigheds-
problem. Danmark kæmper med, hvorledes 
vi skal forholde os til Kinas problem. Måske 
kunne vi også af og til kigge indad og se om vi 
måske kunne sige os helt fri for også at have 
menneskerettighedsproblemer. 
 
 
 
 
 
Denne artikel blev første gang udgivet i Dan-
mark-Kina, nr. 116, 2021, s. 30-37 i forkortet 
udgave. 
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