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syftet med denna artikel är att belysa ris-
kerna för att en negativ utveckling i länder-
na kring västra Stilla havet i värsta fall kan 
leda till något som liknar ett (begränsat) 
kallt krig i denna region. Vilka är de under-
liggande orsakerna? Vilka principiella frå-
gor väcker denna utveckling? Vad händer, 
som kan påverka den närmaste framtiden?

Osämja mellan grannar

Tvist mellan Kina och Japan

Flera händelser under 2012 ökade spän-
ningen mellan länderna i västra Stilla ha-
vet. Det rör både konflikten mellan Kina 
och dess mindre grannar i Sydkinesiska ha-
vet och de större länderna kring Eurasiens 
Stillahavskust. 

Sedan några år har Kina och Japan haft 
olika åsikter om rätten till en obebodd ö-
grupp i Östkinesiska havet som i Kina kal-
las Diaoyu-öarna och i Japan för Senkaku-
öarna. Kina har protesterat mot Japans an-
språk, alltsedan det upptäcktes att olja och 
gas kan finnas på havsbottnen kring öar-
na. Sommaren 2012 höjde Tokyos borg-
mästare Shintaro Ishihara temperaturen 
i Diaoyu/Senkaku-frågan genom att vilja 
köpa öarna från den japanske fastighets-
mäklare som ägde dem och därmed göra 
dem till offentlig egendom. De togs i stället 
över av staten för att hindra den hetlevra-

de nationalisten Ishihara från flera provo-
cerande handlingar. Öarna är nu offentlig 
egendom och inte privat dito. 

Den japanska regeringens försök att lug-
na ned känslorna kring ö-frågan fick mot-
satt effekt. Att öarna över huvud taget 
gjordes till offentlig egendom ledde till de-
monstrationer över hela Kina och till att 
antijapanska känslor kom till nya uttryck, 
bl a i bojkotter och till och med i sabotage 
mot japanska företags produktion i Kina. 
Också på det offentliga planet har tempe-
raturen i konflikten gått upp. Både kinesis-
ka och japanska kustbevakningsfartyg och 
flygplan har rört sig kring öarna med upp-
drag att hålla motparten borta. 

Förändringar i den japanska 
folkopinionen

Tvisten om Diaoyu/Senkaku-öarna är inte 
bara på väg att göra japanerna mera nega-
tiva till det nya Kina. Det leder också till 
en obehaglig rädsla för kinesernas avsikter, 
och detta bekymmer verkar delas av ameri-
kanarna. Tillämpningsreglerna för det öm-
sesidiga japansk-amerikanska säkerhets- 
och samarbetsavtalet från 1960 ska nu re-
videras. Japans och USA:s vice försvarsmi-
nistrar har kommit överens om att särskilt 
bearbeta ”respektive lands försvarsroller 
gentemot Kinas militära upprustning och 
utbyggnaden av dess flotta, formulering av 
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gemensamma planer och förbättrande av 
gemensamt utnyttjande av försvarsbaser.”1 
Detta uttalande och dessa åtgärder gjor-
des av en regering, som besegrades i val i 
december 2012. Förhandlingarna om til-
lämpningen av säkerhetsavtalet drivs vida-
re av den nya regering som tillträdde efter 
valet. En förstärkning av det militära sam-
arbetet med USA och en utvidgning av dess 
tillämpningsområde återspeglar alltså inte 
bara åsikterna hos en viss regering utan 
snarare en utvärdering av det säkerhetspo-
litiska etablissemanget och – att döma av 
valutgången – även större delen av befolk-
ningen i Japan. 

På den civila sidan visar statistik att för-
säljningsmotstånd och andra effekter av 
demonstrationer och sabotage mot japan-
ska företag i Kina har resulterat i en ned-
gång av Japans export, som i sin tur har 
medfört en minskning av Japans BNP. Det 
väcker givetvis indignation hos den japan-
ska befolkningen. Man kan också se en på-
gående opinionsförändring i Japan. Den 
ser ut att kunna leda till en viss omlägg-
ning av säkerhetspolitiken. 

Den förre premiärministern Shinzo Abe 
kommer att leda en ny regering efter en 
överväldigande seger i parlamentsvalen i 
december 2012. Abe har länge förordat en 
ändring av konstitutionen för att kunna in-
gå i en regelrätt försvarsallians med USA 
och göra de så kallade självförsvarsstyr-
korna till en ”vanlig” försvarsmakt. Under 
valkampanjen har han också uttalat att 
Japan bör sätta in krigsfartyg i försvaret av 
Diaoyu/Senkaku-öarna och kalla in reser-
vister för ändamålet. Han sade å andra si-
dan i en kommentar efter sin valseger nå-
got, som kan vara en antydan om mera för-
sonliga åtgärder, nämligen att ” Japan och 
Kina behöver dela insikten om att det lig-
ger i båda ländernas nationella intresse att 
ha goda förbindelser. Kina saknar den in-

sikten litet grand. Jag vill få dem att tänka 
till igen om nyttan med ömsesidigt (goda) 
strategiska förbindelser”2

Den nationalistiske borgmästaren 
Ishihara har avgått från sin post för att le-
da ett eget nationalistparti, som fick över-
raskande många röster och har blivit det 
näst största partiet i underhuset. I hans 
parti har man accepterat att föra en debatt 
om ett möjligt japanskt kärnvapen. Tabun 
från nederlaget i det andra världskriget är 
inte längre absoluta.3

Valutgången innebär inte att vi har 
fått ett revanschistiskt och nationalistiskt 
Japan, men väl ett Japan, som inte är berett 
till eftergifter. Det har betydande militära 
resurser, har inte längre doktrinära betänk-
ligheter mot att använda dem och är allie-
rat med USA i ett säkerhetsavtal. Det skär-
per nu tonen mot Kina.

Kinas konflikter med sina grannar 
i Asien

Kinas nye ledare Xi Jinping, som både är 
generalsekreterare i kommunistpartiet och 
ordförande i militärkommissionen, upp-
manade några veckor efter sitt makttillträ-
de Folkets Befrielsearmé att ”tillämpa kri-
terier för verklig strid och förbereda sig för 
sin kärnuppgift att vinna regionala krig i 
informationsåldern och bedriva en diver-
sifierad krigföring.” Uttalandet, som gavs 
stor publicitet i kinesiska medier, kan ses 
som ett led i psykologisk krigföring mot 
Japan i Diaoyu/Senkaku-frågan, men det 
kan också tolkas som att det har en vidare 
och därmed farligare innebörd. Det kanske 
inte bara relaterar till Japan utan till hela 
regionen.4

Kina har nämligen ungefär samtidigt 
med ledarskiftet i november 2012 gett 
ut nya pass med en karta, som anger de-
lar av sju andra länders territorier som de-
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lar av Kina. Det har skapat en betydande 
oro. Demonstrationer har förekommit på 
flera håll, bland annat i Vietnam, som så 
sent som 1988 förlorade ett sextiotal sol-
daters liv i öppna strider med Kina om öar 
som Vietnam hävdar som sina. De län-
der som berörs av de nya passen är Indien, 
Indonesien, Malaysia, Vietnam, Brunei, 
Filippinerna och Taiwan. Från Indien vill 
Kina ha ett landområde på 65 000 kva-
dratkilometer, som tillhört Brittiska Indien 
sedan 1914 och därefter dagens Indien allt-
sedan självständigheten 1947.

Sydkinesiska havets och Senkaku-
öarnas problematik

Japans problem med Kina och Diaoyu/
Senkaku-öarna är en del av ett större stra-
tegiskt och folkrättsligt problem, nämligen 
kontroll över farvattnen mellan Taiwan 
och Japan samt Kina. När Korea-kriget in-
leddes demonstrerade USA sin avsikt att 
hålla dessa farvatten öppna och lät hang-
arfartyg patrullera dem. Alltsedan dess 
har sjöfarten i västra Stilla havet varit fri 
från hinder, och varje år passerar mera än 
hälften av världens handelstonnage genom 
området.

Samtidigt har en rad tvister uppstått om 
rätten till öar i området (det rör sig om 
sammanlagt ett drygt sextiotal öar, som är 
tillräckligt stora för att vara beboeliga i nå-
gon mån). Före och under det andra världs-
kriget var de föremål för tillfällig kontroll 
av såväl kringliggande länder som koloni-
almakter och krigförande, men en sådan 
permanent kontroll som kan utgöra grund 
för hävdande av ön som en del av det egna 
territoriet utövades inte. När olja upptäck-
tes på havsbottnen 1968 började dock flera 
av Kina grannländer att besätta och hävda 
rätt till dessa öar. 

Kina var vid denna tid upptaget med in-
re problem under först det Stora Språnget 
och sedan Kulturrevolutionen. Tillräcklig 
uppmärksamhet ägnades därför inte åt att 
bevaka landets intressen i Sydkinesiska ha-
vet, och Kina protesterade inte i tid mot 
grannländernas förehavanden för att kun-
na hävda sina anspråk enligt havsrätten 
som utvecklades under förhandlingarna 
om FN:s havsrättskonvention (UNCLOS).5 
Det ledde till att Kina 1992 publicerade en 
lag med tillhörande karta, som definierade 
nästan hela Sydkinesiska havet som ”Kinas 
territorialvatten” och hävdade rätt att när 
som helst införa krav på föregående till-
stånd för utländska örlogsfartyg att få pas-
sera genom området.

Tvisten med Japan handlar om betydel-
sen av rättshandlingar av betydligt äldre 
datum. Kina hävdar nämligen att de om-
tvistade öarna hörde till dem som Japan 
övertog i samband med ockupationen av 
Taiwan 1894. Därmed skulle de återlämnas 
efter det andra världskriget enligt deklara-
tionen mellan segrarmakterna i Potsdam 
1945.7 Det bestrids av Japan som hänvisar 
till dokument från en separat procedur en-
ligt då gällande folkrätt. Den japanska re-
geringen fattade enligt dokumenten ett for-
mellt regeringsbeslut 1895 och annektera-
de dem såsom obebodda och inte tillhöran-
de något annat land.8

Tendenser till en gemensam 
reaktion i Östasien mot trycket 
från Kina

Att de kringliggande länderna själva skul-
le bilda en motallians för att möta trycket 
från Kina ligger inte nära till hands. De har 
hittills inte ens lyckats genomföra någon 
ekonomisk integration att tala om, trots 
ihärdiga försök inom exempelvis sam-
arbetsorganisationen ASEAN. Japan ses 
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fort farande med misstänksamhet efter det 
andra världskriget. Samtidigt är Japan ge-
nom sin ekonomiska och miltära tyngd det 
land som annars skulle utgöra den natur-
liga ledaren. 

Nu blir det USA, som väntas spela rol-
len som potentiell militär beskyddare. Det 
är inte en uppgift som USA tar sig an med 
någon direkt entusiasm, särskilt inte som 
den ser ut att kunna bli resurskrävande. 
Ett tecken på en viss bävan inför uppgif-
ten är den försiktighet varmed USA nal-
kas problemet. Kina har framfört tydli-
ga territoriella krav på sina grannar, bå-
de i Sydkinesiska havet och i vattnen mel-
lan Japan och Kina, ända sedan början av 
2012. Redan under sommaren började kra-
ven att åtföljas av hotfulla yttranden, och i 
början av hösten även av intrång till havs, 
särskilt mot Japan. 

Ändå var det inte förrän på senhösten, 
mitt under den amerikanska presidentval-
kampanjen, som Barack Obama kom med 
en varning till Kina om att USA fortsät-
ter att betrakta det som ett nationellt in-
tresse att vattnen i Sydöstasien hålls öpp-
na för internationell sjöfart. Det uttalan-
det är försiktigt formulerat, men det anty-
der i alla fall att USA forsätter att vilja spe-
la sin roll i västra Stilla havet.9 Ett ytterli-
gare steg i samma riktning togs, när Japans 
nye utrikesminister Fumio Kishida besök-
te Washington i januari 2013. Då deklare-
rade utrikesminister Clinton att ”även om 
USA inte tar slutgiltig ståndpunkt till su-
veräniteten över Senkaku-öarna erkänner 
vi att de står under japansk besittning, och 
vi motsätter oss alla unilaterala åtgärder 
som försöker underminera den japanska 
administrationen.”10

Konflikternas inverkan på USA:s 
engagemang i västra Stilla havet

Kina ser med nuvarande ekonomiska tren-
der ut att på lång sikt kunna knappa in 

det betydande miltära försprång som USA 
för närvarande har. I så fall finns det ing-
en möjlighet att behålla nuvarande styrke-
förhållande utan att Japan också utnyttjar 
sina ekonomiska resurser till att öka sina 
miltära förmåga för att USA och Japan till-
sammans ska bjuda på en lika stark gemen-
sam front. Den japanska opinionens skul-
le sannolikt bjuda motstånd mot en sådan 
politik. Grannländernas misstänksamhet 
mot Japan består. Allt detta talar visserli-
gen mot en sådan lösning, men den ser inte 
längre ut som ett otänkbart alternativ.

Å andra sidan är det något av en ameri-
kansk trosartikel alltsedan Japans angrepp 
på Pearl Harbor 1941 att USA måste behål-
la sin miltära dominans över västra Stilla 
havet. På de amerikanska öarna i västra 
Stilla havet (bl a Guam öster om Taiwan) 
har USA framskjutna strategiska militära 
anläggningar. Dessutom har man alltsedan 
Koreakriget fortsatt att behålla baser med 
manskap och vapen ur alla vapenslag i 
Japan och Sydkorea. Under 2012 har USA 
vidare börjat återanvända en gammal flott-
bas i Subic Bay på Filippinerna11 samt pla-
cerat marinsoldater i Australien och hund-
ratals militära experter i samtliga övriga av 
Kinas grannländer i Östasien. Det är en un-
derrättelse- och militär närvaro runt Kinas 
gränser, som både kräver ett omfattande 
och dyrbart underhåll och som anses allt-
mera ovälkommen i Peking.12

Kring föresatsen att fortsätta att bekosta 
upprätthållandet av den rollen råder ännu 
en rätt stor amerikansk enighet, trots följ-
derna av den ekonomiska krisen. Därför 
ser det inte ut som om USA kommer att 
undandra sig den roll som militär beskyd-
dare av Kinas grannländer som nu smyger 
sig på. 

Närvaron ses av Kina som en politik 
för militär inringning av Kina – inte ut-
an ett visst berättigande. Ett exempel er-
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bjuder Indien. Ett ”strategiskt partner-
skap” påbörjades 2006 mellan USA och 
Indien. Dåvarande amerikanska utrikesmi-
nistern Condoleezza Rice skrev i en artikel 
att partnerskapet för amerikansk del syf-
tade till att göra Indien till en motvikt till 
Kina i Asien.13 Ett annat exempel är Barack 
Obamas blixtbesök i Myanmar strax efter 
att ha blivit omvald. Myanmar har länge 
varit något av en klientstat till Kina – en 
del av ”Kinas bakgård”. Att USA plötsligt 
ändrar inställning till regimen i Myanmar 
och accepterar att umgås med den på hög-
sta nivå varslar illa i Pekings ögon. 

Risk för ett nytt kallt krig kring 
västra Stilla havet

Öppet krig i Östasien ligger knappast i kor-
ten, men risken finns att vi är på väg mot 
ett nytt (och förhoppningsvis begränsat) 
kallt krig eller snarare ett gammalt kallt 
krig, som vaknar till nytt liv i den regionen. 
Man bör hålla i minnet Taiwanfrågan fort-
farande är olöst och att Kina och USA står 
på var sin sida på Korea-halvön, liksom 
att det fortfarande saknas ett fredsavtal 
mellan Ryssland och Japan efter et andra 
världskriget. Korea-kriget är fortfarande 
inte formellt avslutat. Amerikansk oro över 
Nordkoreas missil- och kärvapenprogram 
skapar ständigt nya problem i förhållandet 
till Kina. Därtill kommer att kärnvapen-
proven har gjort att man i Sydkorea bland 
andra medel att avskräcka Nordkorea har 
börjat att på allvar diskutera alternativet 
att skaffa sig ett eget kärnvapen.14

BRICS-länder kan beröras

Skulle ett nytt kallt krig i Östasien inträffa 
kommer även Ryssland att behöva omprö-
va sin säkerhetspolitiska attityd. Det är ju 
själv ett grannland i Stilla havet med terri-
torialtvister med Japan och kan knappast 

förhålla sig neutralt. (Av denna anledning 
finns det ännu inte något fredsavtal med 
Japan efter det andra världskriget).

Både Ryssland och Kina ingår i den så 
kallade BRICS-gruppen av länder tillsam-
mans med Brasilien, Indien och Sydafrika. 
De är samtliga stora länder, som befinner 
sig i ett utvecklingsstadium som kan be-
tecknas som ”take-off”. Deras intressen 
står ofta i motsatsställning till västländer-
na ifråga om frihandel och upphovsrätter 
samt – framför allt – klimatfrågor. De är 
ovilliga att ta på sig samma skyldigheter 
som ”de rika” länderna i dessa frågor. Man 
kan teoretiskt tänka sig att BRICS- gruppe-
ringen med sin udd mot ”Väst” skulle kun-
na utvecklas i riktning mot säkerhetspoli-
tiskt samarbete. Detta ter sig ändå helt ore-
alistiskt. Kina och Ryssland var under det 
kalla kriget konkurrenter om ledarskapet 
inom det kommunistiska lägret och det-
ta till den grad att de höll på att hamna i 
krig med varandra. Fortfarande råder stark 
misstänksamhet mot Kina i Ryssland, som 
har stora miltära styrkor förlagda i östra 
Sibirien, nära gränserna till Kina.

Indien har egna problem med Kina

Indien har för sin del utkämpat ett större 
krig med Kina om gränsen mellan de båda 
länderna så sent som 1961–1962. När 
Indien 1998 avslöjade att man hade an-
skaffat kärnvapen utpekades Kinas kärn-
vapeninnehav som det största hotet tillsam-
mans med den traditionella motsättningen 
med Pakistan – som i sin tur får militärt 
bistånd från Kina. I gengäld stod Indien 
under det kalla kriget nära Sovjetunionen 
och är fortfarande en stor vapenkund i 
Ryssland – liksom tidvis i USA. Idag oroas 
Indiens försvarsminister av Kinas växande 
marina närvaro i Indiska oceanen och möj-
ligheten att Kina från baser i Pakistan kan 
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hota oljeexporten från Mellanöstern ge-
nom Hormuz-sundet.15

För Ryssland spelar energifrågor en 
viktig roll

Ryssland är vidare tillsammans med Kina 
initiativtagare till den asiatiska ”Shanghai 
Cooperation Organisation”, som ska vara 
ett organ för säkerhetspolitiskt samarbete. 
Det betyder inte att Ryssland är en allie-
rad till Kina. Ryssland är nämligen dess-
utom medlem av OSSE, som är en orga-
nisation för ett långtgående säkerhetspoli-
tiskt samarbete i Europa. Olje- och gaspro-
duktion utgör en så stor del av Rysslands 
BNP att exportmöjligheterna måste vägas 
in i dess säkerhetspolitiska överväganden. 
(Kina håller för all del också på att bli en 
storkund av energiråvaror från Ryssland, 
och det kan hända att Kina någon gång i 
framtiden kan lyckas utnyttja detta till att 
binda Ryssland tätare intill sig, men ännu 
så länge skapar bl a transportproblem svå-
righeter för en sådan utveckling.) 

Ideologisk gemenskap binder inte hel-
ler samman de två länderna på samma sätt 
som under det kalla kriget. EU och Japan 
representerar tillsammans en så stor poten-
tiell exportmarknad att det finns utrymme 
för att genom klok diplomati försöka för-
må Ryssland att avstå från att bilda block 
med Kina. 

Kina, EU och omvärldens 
reaktioner

Principiella synpunkter på Kinas 
uppträdande

Svårare skulle det bli att ta ställning till i 
vilken utsträckning EU ska framstå på det 
sätt som USA förväntar sig, nämligen som 
en vän och allierad. Det kan finnas gränser 

för hur mycket EU:s och USA:s intressen 
sammanfaller i Östasien. Å andra sidan på-
minner situationen obehagligt mycket om 
Europa 1938, när Nazi-Tyskland gick in i 
Tjeckoslovakien och annekterade en del av 
landet. Eftergifter av Tjeckoslovakiens al-
lierade kunde inte förhindra att det andra 
världskriget bröt ut ett år senare. Kina är 
ett land, som kan liknas vid Nazi-Tyskland 
1938 på det begränsade viset att det har an-
språk på andra länders territorier och be-
driver en omfattande militär upprustning 
(men inte i andra avseenden). 

Omvärlden har ett problem med att för-
stå Kinas avsikter med sin roll i världen. 
Avståndet är stort mellan fredlig retorik in-
för internationella möten och vad som sägs 
i möten med kinesiska militärer och såda-
na nationalistiska manifestationer som när 
Kina firar 75-årsminnet av de japanska 
truppernas massaker av civilbefolkningen 
i Nanjing. Omvärlden måste fråga sig var 
sanningen ligger mellan dessa två miljöbe-
tingade uppträdanden av Kinas ledare. 

Säkerhetspolitiken bestäms inte i öppna 
debatter. Partiets inre angelägenheter hålls 
strikt hemliga, och till dessa hemliga an-
gelägenheter hör avsikterna med den pågå-
ende militära upprustningen och anskaff-
ningen av offensiva vapen för krigföring 
långt från det egna landet, såsom kryss-
ningsmissiler, hangarfartyg, landstignings-
fartyg, tunga trupptransportflygplan, mo-
dernare kärnvapen och förmåga till rymd-
krigföring. 

Det verkar som om den nuvarande led-
ningen har haft den begränsade målsätt-
ningen att ”ta tillbaka” alla områden i 
grannskapet som någonsin under histori-
ens gång kunde definieras som tillhörande 

”Kina”. Dessvärre ser det ibland ut som om 
den nationalism som har skapats hos folket 
och folkarmén – inte minst de anti-japan-
ska stämningarna – nu driver ledarna än-
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nu längre i ambitionen att dominera sin re-
gion. Exempellösa ekonomiska framgång-
ar under senare år har skapat underlag för 
militära storhetsdrömmar som Kinas leda-
re inte haft underlag till under de senaste 
tvåhundra åren. 

De nuvarande ledarna kanske inte har 
en klart definierad geopolitisk målsättning. 
De kanske tror att de kan hantera situatio-
nen alltefter som den utvecklas. Om det är 
på det viset borde vi snart se tecken på att 
man försöker dämpa nationalismen, inn-
an följderna blir oöverskådliga – i den mån 
det är möjligt efter flera decenniers natio-
nalistisk propaganda på alla nivåer, särskilt 
i skolorna.

Frågorna i Östasien är stora, svåra och 
obehagliga, och det är naturligt att man i 
den gängse säkerhetspolitiska debatten här 
i Sverige försöker undvika dem. Samtidigt 
talar omsorg om FN-systemet och folkrät-
tens förbud mot anfallskrig för att även 
Europa någon gång kan komma att finna 
anledning att reagera mot Kinas metoder 
att tvinga sig fram till territoriella vinster. 
USA kan också en dag vilja åberopa det 
traditionella transatlantiska samarbetet för 
att dra in EU i det säkerhetspolitiska ske-
endet i Östasien.

Det bör ändå framhållas att det inte är 
en naturlig utveckling att en växande re-
gional stormakt fortsätter att tolerera att 
en annan stormakt militärt dominerar ha-
ven utanför den egna kusten ända in på ter-
ritorialvattengränsen. Så tillvida är Kinas 
växande maritima förmåga och tydliga am-
bition att förändra läget inte ett stort oros-
moment i sig, inte heller att USA fortsätter 
att så långt som möjligt behålla sin egen 
dominans över västra Stilla havet. Kinas 
samtidiga försök att tilltvinga sig territo-
rier från andra länder måste dock oroa, 
oavsett om det kan finnas något historiskt 
element som kan åberopas för dessa krav. 

Därtill kommer att Kina satsar på offen-
siva och strategiska vapen utan att förkla-
ra varför samt att man hävdar rätt till ter-
ritorialvatten och ekonomiska zoner i hela 
Sydkinesiska havet, ända in till grannlän-
dernas territorialvattengränser.16

Dessa krav skapar en naturlig oro hos 
Kinas mindre grannar, som visserligen ald-
rig känt sig bekväma med USA:s militära 
närvaro, men som upplever status quo un-
der amerikansk övervakning som mera ac-
ceptabelt än militär dominans av ett ex-
pansivt Kina. 

USA:s möjligheter att omsätta 
fokuseringen på Asien i praktiken

Verkan av dessa tendenser förstärks av 
amerikansk insikt om att de oerhörda lo-
gistiska utgifterna för krigen i Irak och 
Afghanistan har urholkat USA:s finansiel-
la resurser för fortsatt modernisering av 
de strategiska vapen som utgör grundva-
len för landets globala styrkeposition. Den 
pågående ekonomiska krisen minskar möj-
ligheten att finansiera de militära åtgärder 
som logiskt borde följa med en ny inrikt-
ning av fokus på Östasien. 

USA försökte under det kalla kriget för-
må Japan att ta på sig ett större ansvar för 
den militära kontrollen av vattnen i dess 
närhet. Det lyckades i begränsad omfatt-
ning så tillvida som att Japan numera har 
det starkaste ubåtsjaktvapnet i regionen. 
Idag är det å andra sidan Japan som un-
der besök av försvarsministern i Pentagon 
ber om en mera effektiv tillämpning av det 
amerikansk-japanska säkerhetsavtalet, se-
dan det skapats en tidigare knappt ex-
isterande rädsla för Kina hos japaner-
na. Väljarkåren bjuder inte längre absolut 
motstånd mot närmare militärt samarbete 
med USA i närområdet. 
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Dynamiken i västra Stilla havet 
berör Europa

Andra (ekonomiska) faktorer bidrar till en 
ny dynamik i skeendet. Ömsesidig miss-
tänksamhet mot varandra hos Kinas gran-
nar, inrikespolitisk oro och misstänksam-
het mot Kinas avsikter har sedan länge 
gjort att de blivit världens största importö-
rer av militär materiel.17 Det gynnar (bl a) 
amerikansk och rysk vapenindustri, som 
får ett intresse av att konfliktrisken fram-
ställs som stor.

Sammanfattningsvis finns en dynamik i 
skeendet i Östasien, som riskerar att leda 
till ett kallt krig i denna region eller i varje 
fall ett tillstånd som liknar det kalla kriget. 
En reservation är på sin plats här; vi befin-
ner oss ännu långt från en sådan situation, 
även om kinesiska medier redan har börjat 
anklaga USA för att planera ett nytt kallt 
krig.18 Med undantag för läget på den kor-
eanska halvön pågår det inte något kallt 
krig, och det ligger inte i någon av parter-
nas intresse (utom möjligen i Nordkoreas) 
att risken för ett sådant ökar. Situationen 
kräver nu att samtliga berörda parter är 
vaksamma mot alla åtgärder, som kan för-
stärka den redan farliga dynamiken i händ-
elseutvecklingen i Östasien. 

En realistisk säkerhetspolitisk och för-
svarsdebatt kräver att utvecklingen i den 
regionen beaktas även av oss, eftersom 
den dels berör inställningen hos vår gran-
ne Ryssland och dels berör USA:s inställ-
ning samt vilja och möjligheter att behål-
la sin unika maktposition – och därmed 
också Europas säkerhet. USA:s försvars-
minister Leon Panetta tog upp frågan om 
Europas roll i ett tal om NATO:s fram-
tid på King’s College i London i janua-
ri 2013 och deklarerade att ”Europa bor-
de förena sig med USA samt öka och för-

djupa vårt försvarsengagemang med västra 
Stillahavsområdet.”.19

Inför den närmaste framtiden

Även tillkommande ekonomiska 
faktorer ligger bakom Kinas syn på 
omvärlden

Den ekonomiska krisen i västvärlden har 
skadat Kinas ekonomiska utveckling. Den 
var i hög grad driven av framgångar i ex-
porten till USA och Europa. Att även andra 
länder har påverkats av krisen i västvärl-
den, med minskad efterfrågan på Kinas ex-
portvaror som följd, har också gjort att till-
växtsiffrorna har gått ned.20

Även andra strukturella problem föl-
jer i spåren på den snabba ekonomiska ut-
vecklingen och möter den nya ledning som 
tillsattes av Kinas kommunistpart hösten 
2012. Det gäller ökande andel pensionä-
rer på grund av ökad livslängd samt mins-
kad andel unga personer, omogna finan-
siella marknader, miljöproblem som farli-
ga luftföroreningar och vattenbrist. Ett po-
litiskt svårhanterat problem är stora och 
växande klyftor i inkomster och förmö-
genhet. Det råder brist på kvalificerad ar-
betskraft. På det handelspolitiska området 
drabbas Kina av motåtgärder, såsom straff-
tullar föranledda av fortsatt påstådd subsi-
diering av kinesiska företag. Det börjar be-
mötas med motåtgärder mot påstådd sub-
sidiering i USA och Europa. 

De närmast euforiska tongångar som 
kännetecknade kinesiska medier, när grän-
serna öppnades och Kina gick in i världs-
handelsorganisationen WTO, har ersatts 
med en debatt om hur Kina relaterar till 
krisen i västvärlden. Krisen skylls på ofull-
komligheter och fel i de politiska och eko-
nomiska systemen i USA och Europa. Man 
kan säga att den hårda attityden i säker-
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hetspolitiska frågor får en återspegling 
på den civila sidan i form av en nationa-
lism som blir mera märkbar på alla områ-
den.21 Det har kommit att sammanfalla i ti-
den med de växande motsättningarna med 
grannländerna i territorialfrågorna.

Den nya japanska regeringens 
Kina-politik följer två spår

Den japanska regeringen har å sin sida 
snabbt börjat tillämpa en politik som ty-
der på en ambition att spela en roll som 
ledare av ett motstånd mot Kinas expan-
sionslust. Abes regering har redan hunnit 
föra nya förhandlingar med USA om det 
bilaterala säkerhetsavtalet från 1960 samt 
med Sydkorea, Australien och Filippinern 
om militärt samarbete. Hans egen första 
utlandsresa som premiärminister gick till 
Vietnam, Thailand och Indonesien. En ti-
digare premiärminister har som ombud 
för den nya regeringen inlett förhandlingar 
med Ryssland i ett försök att lösa en gam-
mal tvist om fyra öar, som alltsedan det 
andra världskriget har varit under sovje-
tisk respektive rysk kontroll. Därmed ver-
kar Japan vilja hålla Ryssland utanför en 
eventuell japansk-kinesisk konfrontation. 

Frågan är ändå om inte det andra 
märkbara spåret för den japanska Kina-
politiken är väl så viktigt som att hålla till-
baka de kinesiska ambitionerna. Abes re-
gering har nämligen också arbetat för att 
komma till tals med Kina. Den 15 janua-
ri besöktes Peking av Natsuo Yamaguchi, 
ledare för det pacifistiska buddhistpartiet 
Nya Komeito, som ingår i regeringskoa-
litionen. Han är inte själv medlem av re-
geringen, men reste som personlig emissa-
rie för Abe och medförde ett handskrivet 
brev till Xi Jinping i dennes egenskap av 
nytillträdd generalsekreterare för kommu-
nistpartiet (och Kinas blivande nye presi-

dent). I brevet bad Abe om att kontakter 
ska inledas på högsta nivå om de bilatera-
la relationerna. Xi svarade med att Kinas 
position rörande öarna är oförändrad, att 
den japanska sidan borde leva upp till his-
torien och till verkligheten samt respektera 
det kinesiska folkets nationella känslor.22 
Samma dag publicerade Kina sina avsikter 
att bygga 36 nya kustbevakningsfartyg för 
att ”trygga Kinas maritima rättigheter”.

Filippinerna agerar på egen hand

Filippinerna har också flera territorialtvis-
ter med Kina och har begärt att FN:s skil-
jedomstol för havsrättsfrågor ska ta upp 
saken. En talesman för det kinesiska utri-
kesministeriet har dock meddelat att Kina 
motsätter sig att domstolen tar upp frågan. 
Kina anser att en gemensam deklaration 
av de berörda länderna inom ASEAN ska 
avgöra hur frågan hanteras (varmed tydli-
gen hävdas att deklarationen tar över FN:s 
havsrättskonvention, som Kina har anslu-
tit sig till och varmed Kina också förbinder 
sig att låta skiljedomstolen avgöra tvister 
om reglerna i konventionen). Filippinerna 
uppmanas att inte onödigt komplicera 
frågan, som ska avgöras i förhandling-
ar mellan de direkt berörda parterna.23 
(Vapenmakt har kommit till användning 
vid flera tidigare tillfällen i tvisterna mel-
lan Kina och Filippinerna). USA har hittills 
hållit sig utanför denna fråga, men ordfö-
randen i det amerikanska underhusets ut-
rikesutskott sade i januari 2013 att USA 
anser att ”Kina borde möta Filippinerna 
(inför domstolen) för att undvika regional 
turbulens”.

Kärnfrågor inför möte mellan Abe 
och Obama

Inför ett besök i Washington i februari 2013 
av premiärminister Abe sände president 
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Obama (enligt medierna) ett underhands-
budskap om den officiella agendan för be-
söket; Det vore bäst om Abe avstod från att 
föra upp sina planer på en japansk grund-
lagsändring för att kunna delta i försvars-
allianser. Det tyder på en vilja att åstad-
komma en strategi för att motverka den 
farliga utvecklingen av förhållandet mellan 
parterna i regionen. Det är uppenbart att 
en gemensam strategi måste innehålla be-
tydande eftergifter för att kunna tillmötes-
gå Kina och leda till en varaktig minskning 
av den ömsesidiga misstänksamhet som är 
en av drivkrafterna i spelet kring västra 
Stilla havet.

Med tanke på Kinas (och Japans) be-
tydelse för världsekonomin får man hop-
pas att Abe och Obama lyckas att en-
as. Samtidigt uppstår frågan om var den 
gräns går där eftergifterna blir för sto-
ra för att den gemensamma strategin ska 

kunna anses vara en bra politik. Hänsyn 
måste rimligen tas till vikten av respekt för 
FN-stadgan och dess förbud mot använd-
ning av våld eller hot om våld för att ändra 
gränser mellan länder, de mindre ländernas 
intressen i området samt vikten av fri sjö-
fart i västra Stilla havet. 

Det väcker den gamla frågan om FN-
stadgans grundkonstruktion och om de-
finitionen av segrarmakternas rättigheter. 
Måste de rätta sig efter reglerna i samma 
utsträckning som andra länder efter det 
andra världskriget och i vilken utsträck-
ning? England, Frankrike, Kina, Ryssland 
och USA gavs vetorätt i säkerhetsrådet för 
att undvika en låsning av förhandlingarna 
om denna fråga. Den har alltid varit oklar. 
Nu kan den ställas på sin spets.
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