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litteratur

Kina är på väg. Om det råder ingen tve-
kan. En global omvälvning förestår. 

Dagens unga kommer att vara med om 
den dag när Kina går förbi USA och blir 
världens ekonomiskt ledande stat. Men 
vilken stormakt är det som vi ser träda 
fram i förgrunden? Kommer den att han-
tera sina resurskrav på ett för den globala 
miljön ansvarsfullt sätt, får en och en halv 
miljard invånare medborgerliga rättigheter, 
blir landet en samarbetsvillig partner till 
omgivningen, skall dess växande militära 
styrka gagna fred och stabilitet? Eller går 
delar och kanske det mesta i en olycksbå-
dande riktning?

Den roll som Kina under 2000-talet intar 
beskrivs med rätta som unik. Allt som sker 
där är av enorma proportioner. Den tid är 
förbi då världen inte brydde sig om vad som 
pågick i Kina. Relationerna till Taiwan är 
bara en av flera frågor som länge har vållat 
oro, låt vara den hittills mest uppmärksam-
made. Omgivningen, ja egentligen vi alla, 

har måst tänka om inför ett nytt strategiskt 
mönster.

Det är således ett nätt litet ämne som 
Finlands och Sveriges försvarshögskolor 
tar på sig när de granskar Kina i Strategic 
Yearbook 2007 – den åttonde i ordningen 
och den fjärde av skolorna gemensamt. 
För första gången behandlas därmed inte 
regioner eller allianser utan ett enda land. 
Med tanke på vad som sker i vår tid verkar 
det inte omotiverat. Men avgränsningen 
har inte lett till en begränsning av formatet. 
Ånyo har verket svällt (därav den starka 
förseningen?), nu till tjugo kapitel och 
drygt 400 sidor. Det är inte nödvändigtvis 
det smartaste sättet att vinna läsare bland 
jäktade beslutsfattare, om det är dem som 
man hoppas på att nå. 

Frågan är om volymer i raden av detta 
slags ambitiösa samlingsverk någonsin 
plockas fram från bokhyllan där de har 
ställts?  I sanningens namn ges heller 
inga svar på ödesfrågorna när det gäller 

Gissningar om Kina
Strategisk årsbok 2007

Bo Huldt, Mika Kerttunen, Bo Wallander, Masako Ikegami, Susanna Huldt (eds): 
China Rising. Reactions, Assessments, and Strategic Consequences, The Swedish Na-
tional Defence College, Elanders, Vällingby 2008.

av Olof Santesson



116

KUNGL KRIGSVETENSKAPSAKADEMIENS HANDLINGAR OCH TIDSKRIFT      

4-2008 4-20084-2008

morgondagens Kina bl a dess roll i jakten 
på Afrikas råvaror. Man saknar kanske 
framför allt en inträngande demografisk 
frågeställning. Riskerar inte en åldrande 
befolkning att hämma Kina som ny super-
makt? Jämför med Indien som med en helt 
annan befolkningsstruktur också strävar 
mot toppen.

Ja, vilka slutsatser kan säkrast dras om 
Kina? Analyserna slutar ofta(st) i att ut-
vecklingen kan gå si eller så. Vad vi får är 
mycket gissningar. Men det vore småaktigt 
att stanna där. Också om kännarna ibland 
famlar bjuder de på värdefulla fakta och 
fängslande analyser.

För det samlade historiska perspektivet 
på Kinas roll svarar en av redaktörerna, 
ledamoten och styresmannen för vår aka-
demi Bo Huldt, i sitt sedvanligt eleganta 
förord. Som han ser det håller vi på att få 
en fundamentalt ny internationell ordning. 
Systemet är inte längre, som det varit sedan 
1600-talet, europeiskt (inklusive USA). 
Den västliga dominansen återupprättades 
sista gången under andra världskriget i och 
med att Japans maktanspråk slogs tillbaka. 
Men med ett Ryssland som vill se sig i 
euroasiatisk ram och med Kina som en 
till sist global makt, efter Deng Xiaopings 
omvälvande insats, flyter makten ut från 
Europa och USA.

Kina står inför väldiga svårigheter. Men 
det stora landet finner sin självkänsla 
i enorm ekonomisk framväxt och i en 
kultur som blomstrade när Europa, med 
Huldts formulering, ”kravlade omkring i 
ruinerna” efter romarväldet. Han tror att 
oron över framfarten i Tibet har sjunkit 

undan och slår fast att Kina åtnjuter sym-
patier efter årets jordbävning när världen 
ville hjälpa till och Kina tog emot hjälp (till 
skillnad från flodvågens Burma). 

Samtidigt måste man vara optimist för 
att tro på demokratisering och en kinesisk 
”glasnost”. Fortfarande befinner sig Kina 
i en regional miljö som liknar Europas 
före 1900-talets självmordskrig präglad av 
stormaktskonkurrens, maktbalans, hård-
kokt strategi och nollsummespel. Andra 
bedömare pekar på ett oroande förorättat 
drag hos kineser. 

Med sina kolossala behov för industrins 
räkning bygger Kina ett globalt nätverk, 
något som underlättas av all kinesisk 
familjeföretagsamhet i diasporan. Krig är 
säkert det sista Peking vill ha, men man 
kan nog tala om en blandning av rivalitet 
och samarbete gentemot strängt taget alla 
landets viktigaste partner: USA, EU, Ryss-
land, Japan och Indien.

Här någonstans börjar bokens inledande 
tre kapitel på temat strategi. Växande 
välstånd för med sig krav på förändringar. 
Den stora utmaningen för Kinas ledare är 
att förena reformer med utveckling och 
stabilitet. En författare, Tom Hart, tar sär-
skilt upp deras fixering vid en lösning kring 
Taiwan. Han ser den som ett opraktiskt, 
känslobetonat och oklokt prioriterat mål 
som starkt kontrasterar mot, och riskerar 
att förstöra, den kinesiska utrikespolitikens 
allmänt pragmatiska och framgångsbeto-
nade tendens i den globala eran.

Två följande kapitel kring utvecklingen 
av det kinesiska samhället och ekonomin 
betonar också en pragmatism som förfat-
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tarna anser har efterträtt gamla politiska 
slogan. Så länge ekonomin fortsätter att 
växa, om också mindre rekordartat, är en 
bedömning att kommunistpartiet kommer 
att behålla sitt grepp om makten.

Åtta kapitel tar ett efter ett upp Kinas 
relationer med andra makter och grup-
peringar. När det gäller USA försöker en 
författare för diskussionens skull se bort 
från Taiwan och öppnar exempelvis ett sce-
nario där höga kinesiska och amerikanska 
befälhavare konsulterar varandra om hur 
deras sjöstridskrafter skulle kunna samar-
beta vid utbrytande kriser, naturkatastrofer 
eller andra behov av humanitärt bistånd. 

Förhållandevis avspänt ter sig fallet 
Ryssland. Moskva inser att partnerskapet 
skulle bli stabilare om de ekonomiska 
banden med Peking stärktes. Ett svagt 
Ryssland förlorar sin strategiska drag-
ningskraft på Kina och blir då bara en 
råvarubidragare. För båda parter svarar 
samarbete och inte antagonism mot deras 
grundläggande intressen. Detsamma gäller 
förhållandet Kina-Japan.

I Syd- och Sydostasien har kinesiska dip-
lomatiska ansträngningar burit frukt såtill-
vida att motstånd mot Kinas dominans har 
dämpats inom exempel ASEAN-kretsen. 
Landet uppfattas mer som bärare av eko-
nomiska möjligheter än av säkerhetshot. 
Kina lyckades uppträda som en ansvarig 
aktör under 1997 års finanskris men har 
en hel kvar att göra utrikespolitiskt. För 
länderna i området kvarstår USA som den 
enda fredsgaranten.

EU uppfattas av Kina i viss mån som 
en motvikt mot USA. Kina fruktar inte 

unionen som en strategisk rival. En dialog 
mellan strategiska partner skulle kunna 
skapas om kineserna till sist finner det i 
sitt intresse, även om européerna står fast 
vid att begränsa vapenexporten.

I Centralasien har Kinas växande eko-
nomiska och militära styrka ökat förutsätt-
ningarna för maktprojektion. Det återstår 
att se om staterna i regionen kan gå sin 
egen väg eller om de kommer att underkas-
tas en Pax Russica eller en Pax Sinica.

Vad det gäller riktningen norrut har Kina 
framgångsrikt utnyttjat sin roll som kon-
stant ekonomisk stödmakt åt Nordkorea. 
En hypotes som åberopas är att Kina inte 
vill se utvecklingen i Nordkorea försämras 
men att Peking har vidare syften långsik-
tigt som regional makt och i förhållande 
till USA.

I ett följande särskilt kapitel om Tai-
wanfrågan skriver Masako Ikegami att 
Kina noga överväger kostnaderna och 
fördelarna med att använda militär makt 
över sundet, även om tongångarna och 
kontakterna under första hälften av 2008 
varit avspända. I årsbokens säkerhets-
politiskt kanske mörkaste analys fäster 
hon stor vikt vid Kinas militära satsning 
som enligt SIPRI köpkraftsmässigt inte är 
mycket mindre än Förenta Staternas. ”Det 
antyder att Kina skulle kunna tillverka ett 
antal större vapensystem såsom jaktflyg, 
örlogsfartyg och stridsvagnar i nivå med 
USA:s – om man bortser från utrustning-
ens kvalitet.” Och Kina kan även gå ikapp 
kvalitetsmässigt. 

Kinas uppbyggnad innehåller alltmer 
anskaffning av system för offensiv makt-
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projicering, medan Taiwan förlorar sin mi-
litära paritet med fastlandet. Kina har 1 000 
kort- och medeldistans ballistiska missiler 
mot mål i Taiwan och, enligt författaren, 
likaledes mot japanska och amerikanska 
styrkor i Japan. Uppbyggnaden sägs antyda 
att Peking har nått den punkt där man kan 
framtvinga Taiwans införlivande och inte 
bara avskräcka ön från oberoende gente-
mot Kina. Skribenten anser att kinesiskt 
självförtroende skapar en potentiellt farlig 
risk för att den kinesiska krigsmakten skall 
hänge sig åt felberäkningar och felbedöm-
ningar så som japanerna gjorde på vägen 
mot Pearl Harbor!

Det är därför viktigt att EU behåller sitt 
vapenembargo så länge Kina inte avstår 
från hot om våld mot Taiwan. Vidare skulle 
det vara av stor betydelse om NATO kunde 
hålla Peking i osäkerhet i Taiwanfrågan. 
Hittills har de kinesiska ledarna enligt skri-
benten kunnat vara säkra och lugna med 
antagandet att USA och Japan är de enda 
som skulle ingripa i en konflikt över sun-
det. Det skulle i linje med resonemanget 
bli mycket lättare att förhindra en konflikt 
om NATO åtminstone kunde göra Pekings 
kalkyl för en våldsanvändning mer kom-
plicerad, mindre optimistisk och därmed 
mer försiktig. 

Europa borde även engagera Kina mer i 
hanteringen av failed states. Andra kreativa 
europeiska idéer kunde gälla skapandet av 
frihandelszoner i sundet mellan Kina och 
Taiwan, anser Masako Ikegami.

I nästa kapitel ägnar sig Ingmar Oldberg 
åt Shanghaisamarbetet, The Shanghai 
Coop eration Organisation (SCO), sedan 

2001 omfattande Kina, Ryssland och 
fyra centralasiatiska stater (Kazakstan, 
Uzbekistan, Kirgistan och Tajikistan). 
Organisationen täcker tre femtedelar av 
den eurasiska landmassan och represent-
erar en fjärdedel av jordens befolkning. 
I en mening är SCO världens största 
säkerhetsorganisation efter FN, den enda 
internationella säkerhetsorganisation där 
Kina är medlem och USA inte är det.

SCO är dock ingen militär allians eller 
något block. Författaren håller med SIPRI 
om att organisationen inte är hegemonisk 
eller framtvingad, han jämför den närmast 
med OSSE, den europeiska säkerhets- och 
samarbetsorganisationen. Den vilar fram-
för allt på goda relationer mellan Ryssland 
och Kina, sammanhållningen skulle kunna 
stärkas av kriser i närområdet (som exem-
pel nämns om USA skulle angripa Iran).

Fyra följande kapitel tecknar Kinas mi-
li tära läge när det gäller reformer, trans-
formation, reorganisation och förmågan 
till sammansatta operationer och informa-
tionskrigföring. Ingen i militärledningen 
tyr sig längre till gamla doktriner om 
folkkrig. Här beskrivs bl a hur kineserna 
i stället har dragit slutsatser av krigen i 
Irak och Kosovo. Operativt och taktiskt 
har Kina alltjämt endast ett fåtal moderna 
stridsflygplaner, men planerna är ambi-
tiösa. På det strategiska planet lär Kina inte 
nöja sig med ”minimal avskräckning” utan 
vill skapa förmåga att slå mot hårdgjorda 
mål i global skala. Mest påfallande sägs 
vara att markstridskrafterna minskar. 

I det korta perspektivet tycks Peking 
vara på väg mot sitt första mål att skaffa 
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sig en modern försvarsmakt med förmågan 
att besegra en ”medelstor” motståndare, 
d v s Taiwan. I frågan om det andra målet 
– effektiv avskräckning av USA och dess 
bundsförvanter – återstår mycket. Amerik-
anska bedömare räknar med att Kina vid 
en konflikt skulle försöka hindra USA från 
ett framskjutet försvar med utnyttjande av 
ubåtar, markbaserade respektive ballistiska 
missiler och amfibiestyrkor. På de flesta av 
dessa områden behåller USA ett avgörande 
om än krympande övertag.

När det gäller sådant som RMA (Revo-
lution in Military Affairs) och nätbaserat 
försvar råder stor osäkerhet om Kinas 
framsteg. Det är fullt troligt att endast en 
bråkdel av de väpnade styrkorna kan ges 
avgörande modern standard. I en nära 
framtid lär Kina satsa på vissa nyckelen-
heter, stänga ned andra helt och hållet eller 
överföra dem till den väpnade folkpolisen. 
Frågan är vad som blir kvar av den mycket 
stora gammaldags här som framför allt 
har varit baserad i nordost, mot gränsen 
till Nordkorea.

Överhuvudtaget är det litet svårt att få 
ökad klarhet om var kinesisk militär riktigt 
står kvalitativt, idag och på längre sikt. Här 
är kanske årsboken som minst effektiv 
kunskapsspridare. Kanske kunde antalet 
bidrag ha bantats något för att mer syste-
matiskt ventilera frågor om betydelsen för 
Kinas utveckling av hur jättebefolkningen 
styrs uppifrån och ned. Bekymren för den 
tunga statliga industrin och ett bräckligt 
bankväsen vore nog också mera värd 
uppmärksamhet, och varför inte resonera 
kring avsaknaden av ett alfabet hos en 

gigant som vi skönjer som ledande global 
aktör i IT-eran.

Årsbokens sista kapitel är också det mest 
gastkramande. Här tecknar den amerik-
anska miljöexperten Jennifer L Turner en 
kinesisk verklighet som i värsta fall snarast 
slår undan benen på det som hennes förfat-
tarkolleger tidigare har försökt analysera 
och spekulera kring.

Vad hon visar är en jättenation som i 
mycket har byggt sin fenomenala ekono-
miska utveckling på en grund av ekologisk 
förstörelse som har lämnat landet med stä-
der i smog, förgiftade floder, oanvändbar 
jordbruksmark och döda vattensystem. 
Sexton av världens tjugo mest förorenade 
städer finns i Kina. Endast en procent av 
560 miljoner stadsbor andas en luft som 
enligt EU är hälsosam.

Värst är kanske vattenkrisen. En fjärde-
del av befolkningen saknar rent dricksvat-
ten. Mer än tre fjärdedelar av allt ytvatten 
i Kinas urbaniserade områden anses oan-
vändbart för dricksvatten eller fiske. 90 
procent av grundvattnet är kontaminerat. 
Nära 40 procent av flodvattnet är oanvänd-
bart för jordbruk eller industri. 

Förorenat vatten ökar förlusterna i jord-
bruket. Av reningsanläggningar byggda 
efter 2001 fungerade endast hälften, den 
andra hälften hade lokala myndigheter 
stängt av kostnadsskäl. Låga priser leder 
till överförbrukning av vatten. Kinas indu-
strier förbrukar 10 till 20 gånger mer vatten 
än fallet är i utvecklade länder. Satsningen 
på dammar och omledning av vattendrag 
uppmuntrar inte heller till vattenbesparing. 
Redan vid mitten av 1990-talet erkände 
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centralkommittén att miljöproblemen hör-
de till de främsta orsakerna till social oro. 
2005 rapporterade regeringen om 50 000 
miljörelaterade protester.

Bakom nästan alla miljöproblem ligger 
lokal protektionism, otillräcklig reger-
ingsöppenhet, svaga och underbemannade 
miljöorgan. Medborgarorganisationer är 
heller inte engagerade. Centralregeringen 
har ännu inte samlat kraft att få lokala 
myndigheter att tillämpa lagar för miljön 
och skyddet av naturresurser. När det 
gäller energisparande och kampen mot 
luftföroreningar gör Kinas regering ändå 
framsteg, till stor del i internationellt part-

nerskap. Avgörande blir fortsatt nationellt 
engagemang särskilt från USA.

Årsboken slutar här mörkt – och ge-
nomläsningen lämnar frågor kvar om 
hur enorm tillväxtkraft i längden kan gå 
hand i hand med extrem miljöpåverkan. 
Så mycket är klart: Kinas möjligheter och 
problem är inte längre bara dess egna. Vi 
berörs alla. Kina är redan så mycket av 
en global makt att vi inte längre kan tala 
om en ”euro”-värld. Där bidrar Strategic 
Yearbook med att befästa nya insikter.

Recensenten var utrikesredaktör i Da-
gens Nyheter 1973–1998. Han är ledamot 
av KKrVA.


