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Kinas expansion måste hanteras
av Ingolf Kiesow

Résumé

The Chinese economy is outperforming both that of the united states and Europe. China 
is approaching Europe with its plan for an economic network across the entire Eurasian 
continent under Chinese guidance. unfortunately, it has ideological aspects as well. China is 
propagating its own increasingly autocratic political system, criticizing the West for its slower 
performance and is increasingly joining russia in international politics. reactions against the 
Chinese encroachment are stronger among China’s neighbors than in Europe. The Indo-Pacific 
concept is the most obvious one. The Chinese perspective has been described as a hundred 
years race with China as the final victor. China’s military modernization, its actions in the 
south China sea and uncertainty about its long-term intentions create some doubts about 
the long-term validity of its doctrine of non-interference. inside the European union eleven 
countries have united around a more positive attitude toward China, which means a certain 
danger for the rest of the union. sweden is being approached about several vast projects that 
can give China influence in strategic matters. A long-term policy is needed.

europa har vant sig vid ett usa som står oss 
nära, medan Kina har varit avlägset. nu är 
det dags att vänja sig vid en ny verklighet.

Kina imponerar

Växande ekonomisk styrka

De ekonomiska faktorerna talar redan till 
Kinas fördel. räknat i ”Purchasing Power 
Parity” (ungefär i förhållande till inhemsk 
köpkraft”) är Kinas BnP idag störst i värl-
den eller 21 417 150 miljoner dollar jämfört 
med usa:s 18 569 100 miljoner dollar en-
ligt Världsbankens statistik för 2016.1 (Eu-
ländernas samlade BnP uppgick enligt samma 
beräkningsmetod till 19 721 689 miljoner 
dollar. alltså något mer än usa:s.)2

Kina är på väg att utmana USA 
militärt

i mitten av det tjugonde århundradet ska 
Kinas folkarmé ha blivit ”en krigsmakt av 

världsklass”3 sade Xi jinping vid öppnandet 
av den nittonde nationalkongressen med 
Kinas kommunistiska parti i oktober 2017. 
redan idag är Kina faktiskt på väg att lyckas 
i sitt uppsåt att militärt mota bort usa från 
västra stilla havet. Den slutsatsen drar i varje 
fall en stor studie, som gjordes av rand 
Corporation 2015. Den förutsade att redan 
med då pågående nyanskaffningar och ut-
bildning skulle Kina i år vara överlägset de 
amerikanska styrkorna på sex av nio områden 
av relevans vid en väpnad konflikt om Taiwan 
och på fyra av nio områden av relevans vid 
en konflikt i Sydkinesiska havet. ”USA:s do-
minans är en vikande frontlinje” heter det i 
en presentation av rapporten 2016.4

Partiet inför ny politik

utan att vi går in på detaljer ska konstate-
ras att av de dokument som presenterades i 
samband med kommunistpartiets national-
kongress 20175 framgår att:
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• Xi Jinpings teser om hur Kina ska styras 
upphöjs till en del av partiets konstitu-
tion och därmed ges samma vikt som 
marx’, lenins, mao Zedongs och Deng 
Xiaopings teser,

• Xi Jinping ensam får makt över alla de-
lar av partiet – och därmed landet – på 
ett sätt som inte beviljats någon annan 
ledare sedan mao Zedongs dagar,

• landet ska styras på ett mera auktoritärt 
vis, att gränserna för yttrandefriheten 
bevakas mera noggrant och utländskt 
inflytande ska bekämpas, samt

• Kina ska ”inleda en ny epok och återta 
sin plats i centrum” och spela en ledande 
roll i världen.

Xi jinping rapporterade till kongressen att 
Kina i mitten av det tjugonde århundradet 
ska ha blivit ”en global ledare ifråga om na-
tionell styrka och internationellt inflytande, 
med en modern ekonomi, avancerad kultur 
och väpnade styrkor av världsklass.”6 Xi 
konstaterade att dessa framgångar också 
betyder att socialism med kinesiska förtecken 
har breddat vägen för utvecklingsländer och 
därför också tillför ”kinesisk visdom” och 

”kinesiska lösningar” på problem som möter 
mänskligheten.7

Kina sträcker sig mot Europa

Kina arbetar på att skapa nätverk, 
där EU ingår

under det senaste året har Kina visat en tyd-
lig vilja att ha goda relationer med Europa. 
Kinesiska företag har gjort uppmärksam-
made investeringar i Portugal, spanien, Polen, 
ungern och Grekland, liksom i infrastruk-
turföretag i storbritannien och Frankrike 
och i viss utsträckning även i övriga Europa. 
År 2016 investerade Kina fyra gånger mera 
i Europa än i den andra riktningen – och 

betydligt mera än i usa.8 Tidigare ofta starkt 
kritiska uttalanden om Europa har tonats 
ned och gjorts mera sällsynta, medan kine-
siska medier i stället framhäver gemensamma 
intressen i exempelvis fortsatt frihandel och 
kampen mot den globala uppvärmningen. 
Denna tendens har uppmärksammats i usa 
och väckt en viss oro där. Den välkända 
ekonomiska medier-koncernen Bloomberg 
har till exempel publicerat åtskilliga artiklar 
i ämnen som ”när usa retirerar från ledar-
skapet för världen stiger Kina och Tyskland 
fram”.9 Premiärminister li Keqiangs tre 
Europa-besök uppmärksammades och befa-
ras tyda på en ny intressegemenskap riktad 
mot amerikansk dominans.

artiklar på samma tema, men med omvän-
da förtecken, förekommer i kinesiska medier; 
Eu och Kina sitter i samma båt, om Donald 
Trumps verbala angrepp på frihandeln om-
sätts i praktiken. En kil är på väg att drivas 
in mellan Eu och usa, en kil som delvis 
har skapats av Trumps till synes irrationella 
beteende genom att det skapat misstroende 
och ilska hos usa:s allierade.

att Kina gärna vill se ett enat Europa kan 
illustreras med att Eu-motståndare numera 
kritiseras i kinesiska medier. En artikel i 
partitidningen Global Times angriper ett 

”manifest” av ett antal anti-EU-profiler på 
högerkanten om att ”ett falskt Europa hotar 
oss”. i stället lovordar den kinesiska parti-
ledningen de starka band som unionen har 
skapat mellan de europeiska länderna på de 
institutionella, lagstiftnings- och kulturella 
områdena. ”Detta bör fortsätta vara vägen 
framåt”.10

Pandakramen har en besvärande 
sida

”Panda-omfamningen” är en del av större 
utrikespolitiska ambitioner, som framför-
des och ständigt upprepades i det officiella 
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nyhetsflödet från partikongressen.” One Belt 
One Road” (förkortat till OBOR)”, eller 

”Den nya sidenvägen”, som den också kallas, 
är en central del av denna politik. Den om-
nämnes numera nästan alltid under beteck-
ningen ”Belt and road initiative” eller Bri. 
Den innebär att man ska skapa transportleder 
från Kina till Europa och nordafrika både till 
lands och till sjöss. Enorma investeringar ska 
göras i infrastruktur på vägen till lands och 
i hamnar längs leden till sjöss. De tidigare 
nämnda Europa-investeringarna är delvis 
ett led i detta projekt. Europa ska vara en 
integrerad del av ett ekonomiskt nätverk, 
där Kina ska spela en central roll och där 
man också vill utöva politiskt inflytande.11 
sverige är inte något undantag.

Två transportleder

Till lands ska sidenvägen bestå av järnvä-
gar, landsvägar och gasledningar genom 
Centralasien och fram till Polen och ungern 
med förlängning till Frankrike respektive 
Grekland. En helt ny järnväg ska byggas 
mellan Budapest i ungern och Belgrad i 
serbien. Den anknyter till en redan exis-
terande järnväg mellan Belgrad och Pireus 
i Grekland, där Kina redan har övertagit 
driften av stadens hamn. Den avses bli en 
knutpunkt för sjöfarten på medelhavet och 
vidare till nordeuropas och afrikas kuster. 
Från Pireus ska varor också kunna transpor-
teras på järnväg till hela övriga Europa.12

På telekom-området planerar man ett 
150 000 kilometer stort nätverk för optiska 
fibrer i 46 länder i afrika. Ett statligt kinesiskt 
bolag, Beidou, vill bygga ett GPs-liknande 
system för hela den eurasiska kontinenten.

Till sjöss innebär sidenvägen redan pågå-
ende och redan gjorda investeringar i en stor 
importhamn i Gwadar i Pakistan för olja 
från mellanöstern. investeringar förbereds 
också i en järnväg, en landsväg och en ol-

jeledning från Gwadar till Kashgar i västra 
Kina. På detta sätt minskar Kina sitt bero-
ende av transporter genom malacka-sundet 
som kan störas av indiska och amerikanska 
militära operationer.

En annan parallell led ska gå via malacka-
sundet och hamnar i malaysia som Kina 
bygger eller investerar i, nämligen Tanjung 
Pelepas, Port Klang och Penang. Den leden 
går sedan vidare ut mot Indiska Oceanen till 
Hambantota i sri lanka, där Kina har köpt 
en hamn. Det rör sig väsentligen om contai-
nerhamnar, och Kina ser ut att vara på väg 
att bygga upp ett nät av containertransporter 
i hela sydostasien. (investeringar har t ex 
också gjorts i hamnar i indonesien.)

Därefter slås de båda delarna samman, och 
den maritima sidenvägen går via Gwadar till 
Djibouti i somalia, där Kina både har anlagt 
en ny hamn och byggt en örlogsstation. Den 
senare invigdes i juli 2017 under ivriga för-
säkringar om att den bara ska användas för 

”defensiva ändamål”. Kina har också byggt 
en järnväg från Djibouti till addis abeba 
i Etiopien. Från Djibouti går leden genom 
suez-kanalen till sin europeiska slutdestina-
tion i Pireus, och därmed knyts den samman 
med sidenvägen till lands.13

Motkrafter och kritik av 
projektet

Kritik

Bri framställs i Kina regelmässigt som Xi 
jinpings personliga initiativ, och trots kri-
tik och motåtgärder har det fått mycket 
lovord av internationella finansinstitut och 
biståndsorgan. Det har samtidigt kritiserats 
av afrikanska länder med dåliga erfarenheter 
av kinesiska investeringar i form av dålig 
lönsamhet, bristande respekt för lokala be-
hov och uteslutande användning av kinesisk 
arbetskraft.
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andra berörda länder som indien, japan 
och australien har uttalat betänkligheter 
inför kinesisk kontroll över strategiska an-
läggningar inom transportsektorn och även 
energisektorn, som därnäst tar emot mest 
kinesiska investeringar i Bri-projektet. Dessa 
tre länder känner sig hotade av Kinas aggres-
siva uttalanden, växande militära förmåga 
och kinesisk expansion i sydkinesiska havet 
samt för indiens del av en pågående gräns-
konflikt, där Kina hotar med att använda 
vapenmakt.

Konkurrerande projekt

Kinas hårda satsning på Bri och dess hård-
hänta uppträdande mot grannländerna i 
det Sydkinesiska havet har fått flera länder 
att tänka över hur det ska vara möjligt att 
kunna erbjuda bistånd till berörda länder, 
som inte gör mottagarlandet beroende av 
den kinesiska statens välvilja. resultatet har 
redan gjort att man kan skönja konturerna 
till flera konkurrerande projekt. Japan har 
initierat två och deltar i ett tredje.

Expanded Partnership for Quality 
Infrastructure (EPQ1)

redan under 2015 lanserade det japan-
ska utrikesministeriet ett ”Partnership for 
Quality infrastructure – investment for asia’s 
Future”. Det utvidgades 2016 till ”Expanded 
Partnership for Quality infrastructure 
(EPQ1). Det kapital som japan utfäste sig 
att ställa till förfogande ökade från 100 till 
200 miljarder usD. Projektet utvidgades 
också till att omfatta även länder i afrika 
och mellanöstern. Det ser på ytan ut att i 
pengar räknat vara ungefär hälften så stort 
som Kinas Bri-projekt, men är annorlunda 
strukturerat, vilket gör en rättvis jämförelse 
svår att göra.

Kina finansierar huvudsakligen investe-
ringar via statliga fonder och statsägda fö-

retag. internationella banker har beräknat 
att projekten, som i många fall ännu bara är 
löst skisserade och som omtalas som delar 
av Bri kommer att kosta Kina omkring 500 
miljarder usD under fem år. internationella 
banker och utländska företag förmodas bidra 
med en lika stor summa.14

japan avser för sin del att kanalisera stödet 
till EPQ1 i samarbete med den asiatiska ut-
vecklingsbanken aDB och genom förmånliga 
lån från japanska institut och biståndsmyn-
digheter. Det tänks i högre utsträckning ske 
i direkt samverkan med privata företag, som 
redan från början är delaktiga i initieringen 
av projekten och i varierande grad svarar för 
delfinansiering.15 EPQ1 deltar i asien i byg-
gen av järnvägar och hamnar samt frihandels-
zoner i Filippinerna, indonesien, malaysia, 
sri lanka, Thailand och myanmar. i afrika 
och mellanöstern utförs eller/och påbörjas 
hamnprojekt i iran, Östafrika (mombasa) 
och ett digitalt nätverk i Tanzania. De största 
investeringarna sker i indien, där man bland 
annat utvecklar industrizoner i new Delhi 
och Chennai/Bangalore samt en sträcka för 
höghastighetståg från new Delhi via mumbai 
till ahmedabad.16

Asia-Africa Growth Corridor

Det nära samarbetet med indien, som själv 
ger utvecklingsbistånd till u-länder i viss 
utsträckning, har lett till en ”Vision” för 
utveckling av en löst skisserad ”asia-africa 
Growth Corridor”, som presenterades vid 
den afrikanska utvecklingsbankens möte i 
ahmedabad 2017. Visionen är utarbetad av 
ett indiskt och ett japanskt institut i samar-
bete med det japanska exportkreditorga-
net JETRO. Den syftar till att förstärka de 
sjövägar som förbinder indien med afrika 
och länder i Asien och Oceanien. Hamnar 
i Gujarat i indien, såsom Kolkata, och i 
Djibouti, mombasa, Zanzibar, madurai, 
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samt sittwe i myanmar nämns särskilt. 
Dokumentet är tänkt att bli underlag för 
samarbete mellan främst indien, japan och 
den afrikanska utvecklingsbanken och sker 
i öppen konkurrens med Bri-projektet. Det 
är ännu för tidigt att spekulera i hur mycket 
av Visionen som kommer att omsättas i 
praktiken.17

Det kan tilläggas att även om japans 
satsningar i pengar räknat bara är omkring 
hälften av vad Kina säger sig satsa i Bri, så 
fokuserar japan starkt på att göra indien 
till en mera lättillgänglig handelspartner. 
Detta ger i sin tur hög utdelning i form av 
närmare samarbete, politiskt förtroende och 
good-will i indien, som är det näst största 
landet i asien.

japan stärker också sina möjligheter att ge 
maritimt stöd till sin egen handelsflotta vid 
de aktuella sjövägarna genom att ingå avtal 
om örlogsbaser i singapore och Djibouti, det 
senare omedelbart efter det att Kina förvär-
vat en militär bas där. (usa har för övrigt 
redan en örlogsbas i Djibouti).18

Indo-Pacific

Ett tredje projekt, som konkurrerar med 
Kinas ambitioner med Bri – och där japan 
deltar – är säkerhetspolitiskt och avser 
samarbete mellan usa, japan, indien och 
australien rörande en ”fri och öppen indo-
stillahavsregion”, redan förkortat till ”indo-
Pacific”. Parterna ska bland annat diskutera 

”en regelbaserad ordning i asien, sjöfartsfrihet 
och frihet till överflygning”.

Indo-Pacific-begreppet lanserades första 
gången av den dåvarande japanske premi-
ärministern shinzo abe 2007, men sedan 
Kina visat sitt misshag avstod parterna från 
att mötas formellt. i oktober 2017 använde 
usa:s utrikesminister Tillerson för första 
gången offentligen uttrycket ”Indo-Pacific”. 
En månad senare samlades seniora företrä-

dare för de deltagande länderna till ett möte 
i manilla. Förutom det ständigt aktuella 
ämnet nordkoreas kärnvapen diskutera-
des ”havens frihet, maritim säkerhet i indo-
Pacific-området samt terrorbekämpning”. 
Tillerson har sagt att ”i konkreta termer 
kommer detta att leda till nära samarbete 
mellan indisk, japansk och amerikansk mi-
litär, inklusive maritimt domäntänkande, 
ubåtsbekämpning, amfibiekrigföring och 
räddningsarbete”. särskilt mot bakgrund av 
hur Kina lagt sig till med öar i sydkinesiska 
havet och byggt konstgjorda öar uppfattas 
Indo-Pacific i medier som ett uttryck för ett 
nytt försök att hålla tillbaka Kinas militära 
och politiska ambitioner och dess avsikter 
med Bri.19

Ryssland och Kina

Ekonomisk samverkan

Kina står inte ensamt i sin utmaning av väst. 
sedan 2012, då Xi jingpin tillträdde sitt 
ämbete som president, har ryssland närmat 
sig Kina, särskilt under de senaste två åren. 
Det inleddes i och med att ryssland 2014 
började utsättas för kännbara ekonomiska 
sanktioner från västländerna samt effekten 
av sjunkande oljepriser och samtidigt möta 
en europeisk ovilja mot fortsatt beroende 
av ryska gasleveranser. Den ryska utrikes-
politiken förde sedan landet närmare Kina, 
bland annat med avsikt att få Kina att ersätta 
Europa som avnämare av den ryska gasen. 
med en travestering av talet under Barack 
Obama’s tid om USA:s ”omfokusering” av 
strategiska resurser till asien talar man både 
i ryssland och Kina om ”Putin’s Pivoting to 
China”. mängder av ekonomiska och poli-
tiska överenskommelser har ingåtts.

som exempel kan nämnas ett projekt, som 
fått stor publicitet som symbol för det växan-
de samarbetet. Det är lnG-hamnen i sabetta. 
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Den ligger på yamal-halvön, som sticker ut 
i norra ishavet från sibirien. Halvön är rik 
på olja, men särskilt på gas, och ryssland 
har länge planerat utvinning av naturgas 
där. För några år sedan startades ett pro-
jekt för export av flytande naturgas (LNG) 
i samarbete med franska Total, som äger 20 
procent av projektet, kinesiska CnPC, som 
äger 20 procent och Kinas ”silk road Fund” 
som äger 9,9 procent. (50,1 procent ägs av 
ryska novatek.)

År 2014 drabbades yamal-projektet av 
de internationella sanktioner som infördes 
av västländerna mot ryssland för dess age-
rande i ukraina. Det stoppade den tilltänkta 
finansieringen från västerländska källor, men 
efter hemliga förhandlingar tillsköt två ki-
nesiska statsägda banker 12 miljarder av 
de 27 miljarder usD som planerna kostade. 
Det räddade projektet. i december 2017 
kunde det första lnG-fartyget lämna den 
nya lnG-hamnen i sabetta med den första 
gaslasten. Kina ska ta emot omkring hälften 
av produktionen, vilket motsvarar en dryg 
tredjedel av Kinas import av lnG.

under sommarhalvåret ska gastranspor-
terna gå via den norra ishavsrutten, alltså 
norr om sibirien till Kina och övriga asien. 
Det förkortar transportsträckan till hälften 
jämfört med den traditionella vägen runt 
Europa och via suezkanalen. Det blir den 
första större satsningen på kommersiell an-
vändning av den nya rutten via norra ishavet. 
Den har blivit möjlig att utnyttja genom att 
den globala uppvärmningen fått havsisen 
att dra sig tillbaka under sommarhalvåret. 
Trots uppvärmningen har specialfartyg fått 
konstrueras för att klara uppgiften. att man 
lyckades uppbåda resurser och vilja att ge-
nomföra detta jätteprojekt har kommit som 
något av en överraskning för de länder som 
deltar i sanktionerna mot ryssland och en 
prestigeseger för Putin.20

Militär samverkan

Ett militärt samarbete har intensifierats. Man 
utvecklar gemensamt framtida vapensystem 
och bedriver militära samövningar till lands, 
till sjöss och i luften.21 Enligt en amerikansk 
underrättelserapport i mars 2017 har en lång 
rad överenskommelser ingåtts, som kommer 
att stärka Kinas militära förmåga och för 
ryssland närmare Kina.22

• Ryssland började 2016 att sälja sin allra 
senaste version av stridsflygplanet SU-35 
till Kina. Det bedöms tillföra teknik så att 
Kinas flygvapen utvecklas avsevärt.

• Kinas förvärv av det ryska luftförsvars-
systemet s-400, som ska förbandsläggas 
under 2018, bedöms ge Kina näst intill 
luftherravälde över Taiwan-sundet och 
avsevärt försvåra för usa och dess allie-
rade att hävda sig över det sydkinesiska 
havet.

• Kina och Ryssland kommer att produ-
cera nästa generation tunga stridsheli-
koptrar gemensamt med början i Kina 
under 2019. Omkring 200 helikoptrar 
ska byggas.

• Kina och Ryssland ska gemensamt 
bygga fyra nya dieseldrivna ubåtar av 
LADA-klass åt den kinesiska flottan och 
gemensamt utveckla en ny generation 
avancerade ubåtar, baserad på tekni-
ken i den senaste versionen av nämnda 
laDa.

• Kinas flygforskningsinstitut ska bedriva 
gemensam forskning med sina ryska 
motsvarigheter i utveckling av nya mo-
torer för stridsflygplan.

• Kinesiska och ryska rymdforsknings-
institut ska gemensamt utveckla nya 
satellitnavigeringssystem och nya avan-
cerade materialsorter för användning i 
rymden.
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Strategi och handelsfrågor

Handelsmotsättningar kan 
förmodligen inte undvikas

Den nya vänskap som Kina vill etablera 
med Eu blir inte lätt att konsolidera – bl a 
därför att Eu och usa har gemensamma 
problem med Kinas handels- och industri-
politik. Donald Trump har i sina utspel på 
handelsområdet hävdat att Kina stjäl teknik 
från usa, ger statsstöd till sina egna före-
tag och gynnar på flera andra sätt de egna 
företagen på de amerikanska företagens 
bekostnad. Tyvärr måste sägas att Trumps 
kritik av Kina är berättigad på många sätt 
och har sin motsvarighet i Kinas relationer 
med Eu.

att Kinas statsägda företag ofta är starkt 
subsidierade och att de kinesiska privata fö-
retagen har närmare kontakt med, är mera 
övervakade av och får mera stöd av sina 
myndigheter, är ägnat att snedvrida konkur-
rensen och utnyttjas flitigt av företagen

De amerikanska problemen har en uppen-
bar motsvarighet i Europa. Den europeiska 
handelskammaren i Beijing har publicerat en 
rapport med en lista på klagomål och påtalat 
risker för global överproduktion av en rad 
varor som en följd av Kinas industri- och 
handelspolitik. Eu-kommissionen har för 
närvarande 20 pågående undersökningar 
rörande tredje länders uppträdande, som 
skadar Eu i strid med världshandelsorga-
nisationen WTO:s regler. Av dessa berör 12 
Kina och fem av dem enbart Kina. Eu har 
antagit en ny strategi för Kina, som under de 
närmaste fem åren ska leda till ”ömsesidighet, 
en jämn spelplan och rättvis konkurrens på 
alla områden”. stark fokusering ska läggas 
på att ”förbättra tillgången till marknaden” 
i Kina.23 Den europeiska tänk-tanken ECFr 
publicerade i december 2017 en omfattande 

rapport om ”China at the gates; a new power 
audit of Eu-China relations”.24

Världshandelsorganisationen hotas 
av USA:s och Kinas omedgörlighet

WTO-anslutningen 2001 markerade bör-
jan av Kinas liberalisering och öppning av 
marknaden. Idag är WTO spelplan för en 
motsättning mellan å ena sidan Eu, japan  
och usa och å andra sidan Kina, en mot-
sättning som kan mynna ut i en konflikt som 
hotar WTO:s existens – och därmed världs-
handelssystemet som vi känner till det.

när Kina anslöt sig till världshandelsorga-
nisationen angavs i anslutningsprotokollet att 
landet inte till alla delar skulle ha status som 
marknadsekonomi utan får slippa följderna 
av vissa åligganden om dumpingregler m m, 
men i gengäld inte åtnjuta vissa rättigheter 
som fullvärdig marknadsekonomi. Efter 15 
år av medlemskap skulle denna specialbe-
handling i princip upphöra. Kina har nu tagit 
upp frågan genom att anmäla klagan mot 
EU inför WTO:s så kallade appellationspanel 
och begära att få behandlas som fullvärdig 
marknadsekonomi med hänvisning till att 
tiden har gått ut. usa, japan och Eu anser 
att Kina fortsätter att ha så starka drag av 
kommandoekonomi att det kravet inte är 
berättigat. usa har lämnat en inlaga till 
panelen där man utförligt anger sina skäl 
och stöder Eu:s vägran.25

Till saken hör också att usa sedan Trump 
kom till makten har kritiserat appellations-
panelen för att gå utanför sitt mandat i andra 
mål, där usa varit inblandat, och fattat 
beslut som – enligt usa felaktigt – gått usa 
emot. nu fruktar många, även i amerikan-
ska affärskretsar, att Trump kommer att 
använda frågan om Kinas ställning som 
marknadsekonomi som en förevändning för 
att dra USA ut ur WTO helt och hållet. Han 
har nämligen kritiserat hela WTO-avtalet 
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som ofördelaktigt för usa i sin polemik om 
”america First”. usa:s handelsrepresentant 
lightizer har vägrat att godkänna förslag 
till nya medlemmar av appellationspanelen 
att ersätta sådana som har avgått. Panelen 
håller därmed på att få för få medlemmar 
för att vara beslutsför.26

Kinas fortsatta uppträdande i handels-
frågor har fått Eu att tillsammans med usa 
och japan kräva en ändring. De hävdar i 
ett gemensamt uttalande vid WTO-mötet 
2017 att Kinas agerande leder till snedvrid-
ning och permanenta handelsöverskott i 
betalningsbalansen med andra länder. Detta, 
sägs det, äventyrar hela det internationella 
betalningssystemet.27

Nationalistisk agenda för kinesiska 
företag.

”state Council” (ungefär Kinas regering) 
utfärdade 2017 tillsammans med kommu-
nistpartiets centralkommitté nya riktlinjer att 
följas av Kinas företagare. Deras första plikt 
ska vara att agera i patriotisk anda samtidigt 
som myndigheterna ska skapa bra villkor för 
företagande. Det innebär att vid verksamhet 
utomlands ska de kinesiska företagen se till 
att Kinas intressen sätts främst, vilket också 
innebär att utländska intressen ges en lägre 
dignitet. samtidigt som man säger att banden 
ska stärkas mellan företagarna och myndig-
heterna förstärker man övervakningen av 
medborgarna, inklusive företagarna.28 De 
flesta av de omkring 400 miljoner kineser 
som använder mobiltelefon eller datorer för 
att göra sina betalningar får sina data regist-
rerade av en landsomfattande databank, där 
sociala kontakter också registreras.

Propagandan vittnar om illa dold 
ambition att påverka

medier i Kina är alla statsstyrda och de 
finns representerade i ett vittförgrenat nät 

av tidningar, filmer, TV-sändningar och pro-
pagandainstitut såsom Konfucius-institut 
och institut för studier av sun Tzus skrifter 
runtom i världen. alla TV-program, som 
berör militära eller internationella frågor 
måste inlämnas till censuren en månad i 
förväg. Filmbolag och tidningar köps upp 
utomlands. De hävdar att de inte vill åstad-
komma politisk påverkan, men de förklenar 
demokratiska västerländska system och talar 
väl om det egna auktoritära systemet.29

Den officiella nyhetsbyrån Xinhua rappor-
terar till exempel om att ”när kriser och kaos 
översvämmar västerländsk liberal demokrati 
är det instruktivt att studera den ’kinesiska 
demokratin’ och fråga hur det system som sät-
ter upp de gällande normerna för utveckling 
och framsteg framstår... CPC rådgjorde med 
åtta icke-kommunistiska partier och framstå-
ende personer utan partianknytning i augusti, 
när åsikter och råd inhämtades rörande ett 
utkast till partikongressen. Denna väletable-
rade praxis för institutionell konsultation är 
bara en av de vägar varmed CPC säkrar det 
demokratiska draget i beslutsfattandet”.

CPC är förkortningen för det kinesiska 
kommunistpartiet. Den partiledningen när-
stående tidningen Global Times förtydligar 
budskapet i en artikel med rubriken ”Väst 
måste korrekt förstå CPC” med följande:

jämfört med västerländska politiska partier 
har CPC distinkta kännetecken. För det 
första är CPC välstrukturerat, synnerligen 
disciplinerat och framhäver enighet och är 
följaktligen snabbt i sitt agerande... För det 
andra är CPC flitigt och offervilligt... För 
det tredje är CPC inte dogmatiskt och söker 
sanningen i fakta... För det fjärde har CPC 
en stark känsla för sitt uppdrag.30

Disciplin, flit och offervilja är alltså vad som 
gör att CPC kan fatta snabbare beslut än sina 
västerländska motsvarigheter. Det framstår 
som klart att den kinesiska propagandan 
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gör anspråk på att kunna ersätta västerländ-
ska demokratier med mera ändamålsenliga 
auktoritära system. Detta tema återkommer 
nästan alltid i förening med att man framför 
Bri som ett grundläggande begrepp för en 
ny världsordning. ”Den nya sidenvägen” ska 
bana vägen för en värld, som har Kina som 
förebild och där Kina har ett motsvarande 
inflytande på länderna längs Sidenvägen.

Tankar som diskuteras i både 
Kina och väst

En tävling i hundra år

Det är inte någon tillfällighet att mitten av 
det tjugonde århundradet nämns i rapporten 
från partikongressen 2017 som riktmärke 
för att Kina ska uppnå full militär styrka. 
Det finns ett gammalt kinesiskt strategiskt 
begrepp, som fortfarande och med förnyad 
frekvens används i medier för att förklara 
varför Kina ska gå fram försiktigt. Det hand-
lar om en ”hundraårstävling”.

Det beskrivs av en känd Kina-specialist 
och tillika amerikansk underrättelseofficer 
(michael Pillsbury) på ungefär följande sätt 
i Hundraårstävlingen, en väldokumenterad 
bok: Kina uppfattar världen som en spelplan 
för ett antal stora, medelstora och små länder, 
som alla strävar efter att vinna hegemoni 
över de övriga. spelplanen är begränsad, 
precis som Kinas centrala delar under de 
tre kungadömenas krig på 200-talet före 
Kristus. De större spelarna försöker skaffa 
sig övertag över de andra genom allianser 
med de medelstora och små spelarna. Det 
rör sig om ett slags nollsummespel, där bara 
en kan vinna, och kampen gäller vem som 
först kan försvaga sina motspelare genom 
att omringa, ingå allianser med mindre sta-
ter, spela ut övriga större konkurrenter mot 
varandra och till sist betvinga och vinna 
kontroll över alla övriga spelare. Det kan 

bara finnas en kejsare/hegemon, och det 
ska vara Kina i dagens värld. spelet tros 
kunna ta hundra år och började med att mao 
Zedong kom till makten 1949. År 2049 är 
alltså slutåret.31

Enligt kinesiskt strategiskt tänkande är 
att ”vinna” inte detsamma som att besegra 
en motståndare med militära medel. Detta 
brukar förklaras i kinesisk strategisk lit-
teratur med begreppet ”shi”, som ungefär 
kan sägas innebära ”sammanfallande av 
styrkor”. Den kände strategiske tänkaren 
sun Tzu från 600-talet illustrerar begrep-
pet ”shi” med att ”De som är duktiga på att 
förmå fienden att röra sig gör det genom att 
skapa en situation som han måste anpassa 
sig efter.” Detta ska ske med alla tillgängliga 
metoder förutom de militära, ekonomiska, 
politiska och psykologiska.32

En intressant studie har gjorts över hur 
Kinas strategiska institut använder sofisti-
kerade modeller för att jämföra stormakters 
relativa styrka med såväl hårda element (t 
ex militär styrka) som mjuka element (t ex 
popularitet hos andra länders befolkning). 
De olika elementen ges olika tyngd och re-
sultatet sammanvägs. På så sätt följer man 
utvecklingen i omvärlden för att bedöma 
var Kina står.33

Thukydides fälla

”Det var atens uppgång och den rädsla som 
den framkallade i sparta som gjorde krig 
oundvikligt.” meningen är ett citat av den 
grekiske historikern Thukydides, som ver-
kade på 400-talet före Kristus. Det står i 
inledningen till en uppmärksammad bok 
av den amerikanske historikern Graham 
allison med titeln Destined for War; Can 
America and China Escape Thudydide’s Trap? 
Boken läses även av kinesiska intellektuella, 
och ”Thukydides-fällan” citeras ibland i 
kinesiska medier.
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allison menar att Kinas uppgång och 
usa:s relativa tillbakagång som stormakt 
skapar en situation, som liknar läget mel-
lan aten och sparta för 2400 år sedan. Han 
redovisar ett stort forskningsprojekt vid 
Harvard-universitetet, som syftade till att 
jämföra situationen mellan Kina och usa 
med sexton tillfällen i historien, då en upp-
åtgående stormakt utmanade ett annat land 
så att förhållanden som tidigare hade varit 
hanterbara kunde eskalera på ett oförutsäg-
bart sätt och leda till oanade konsekvenser. 
slutsatsen av forskningsprojektet blev att 
i tolv av dessa fall ledde utvecklingen till 
krig.

allison går sedan över till att granska si-
tuationen idag. Han visar hur usa:s relativa 
försprång minskar på nästan alla områden 
och hur svårt det tycks vara för amerikanska 
statsvetare och politiker att ta till sig detta 
faktum, samtidigt som man i Kina ofta drab-
bas av hybris över de egna framgångarna. 
Trots det anser han inte att situationen är 
obotlig. Han analyserar vad som gjorde att 
krig kunde undvikas i de fyra framgångs-
rika fallen och analyserar vad som gjorde 
att ledarna kunde undvika en storkonflikt. 
Till exempel finner han att det haft avgö-
rande effekt, när det uppåtgående landet 
har hunnit bli så starkt att den utmanade 
parten inte har lämnats något annat val än 
att erkänna motpartens intressen och insett 
att det måste ges tillbörlig respekt. Han me-
nar å andra sidan att den utmanade parten 
under spelets gång inte får låta sig styras av 
rädsla, prestige och önsketänkande.

Han anser att Kina är väl rustat för att 
hantera situationen och gå fram lagom försik-
tigt. Han pekar liksom den tidigare citerade 
Pillsbury i boken om ”Hundraårstävlingen” 
på sun Tzu:s ord om att ”Den högsta segern 
är att besegra fienden utan att någonsin slåss.” 
liksom Pillsbury anser han att Kina idag lever 
efter denna maxim och bedriver en tävlan 

om makten i världen som sträcker sig över 
mycket lång tid och vill undvika att använda 
vapen så långt som det är möjligt.

allison tar i sin bok upp ett annat tema, 
som behandlas av flera tunga statsvetare och 
debattörer i usa, nämligen att förhållandet 
mellan väst och Kina börjar få karaktär av 
den kamp mellan civilisationer som samuel 
Huntington varnar för i sin berömda bok 
med samma titel. Det är svårt att värja sig för 
denna obehagliga påminnelse, men allison 
antyder också att det inte är en konstruktiv 
åtgärd att framställa händelseförloppet som 
en slutkamp. Det skulle vara detsamma som 
att fastna i Thukydide’s fälla och öka benä-
genheten att välja optionen krig.

Kina en hegemon?

Marin strategi för PLA

Kina publicerade redan 2015 en vitbok om 
försvaret, som angav en ny inriktning. Den 
fokuserade på strategiska frågor, och den 
innehöll två kapitel, som väckte särskild 
uppmärksamhet utomlands. Ett kapitel hand-
lade om förberedelser för väpnad konflikt 
och bestod inte av de traditionella formule-
ringarna om ett Pla enbart för försvar utan 
talade om ”aktivt försvar” med flottan som 
en ”sjömakt i världens alla hörn”. Ett sär-
skilt kapitel om aktivt försvar behandlade 
omvandling av maritim strategi från försvar 
av kringliggande vatten till djuphavsförsvar 
samt strategisk (både nukleär och konven-
tionell) avskräckning och motattack.34 En 
analys av vitboken och den nya politiken 
har gjorts av Bernard D Cole i en bok med 
titeln China’s Quest for Great Power, Ships, 
Oil and Foreign Policy.

Nya vapen

Efter den nittonde partikongressen har Kinas 
militära planering fått en tydligare inriktning. 
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man vill vara en militär stormakt, som kan 
stå upp mot andra spelare. idag är Kina i 
färd med en omfattande ”modernisering” 
med marin inriktning. Det tar sig bl a ut-
tryck i byggandet av en ny generation robot-
jagare,35 flera och modernare ubåtar,36 en 
ny typ av tungt amfibieflygplan (”världens 
största”)37 samt ett nytt hangarfartygsbaserat 
radarspaningsflygplan med ”Early Warning-
radar”.38

Det rör sig om flera offensiva vapen. Ett 
hangarfartyg är redan operativt, ett annat är 
under utrustning på varv och ett tredje plane-
ras.39 En ny typ av tungt transportflygplan,40 
tunga helikoptrar, lufttankningsflygplan, 
landstigningsfartyg41 och försörjningsfar-
tyg är också under produktion. Örlogsbaser 
byggs utomlands i myanmar, Pakistan, 
Djibouti och sudan. Kina visar med dessa 
åtgärder en ambition att kunna utmana usa 
längs de sjövägar som trafikeras av kinesiska 
handelsfartyg.

spetsteknik utvecklas och ger forsknings-
resultat som redan provas i form av kryss-
ningsmissiler för sjömål och laservapen för 
att skjuta ned fientliga satelliter.

Kina fäster stor vikt vid cyberkrigföring och 
tros ha en betydande kapacitet. amerikanska 
militära bedömare följer uppmärksamt Kinas 
utveckling av hypersoniska interkontinentala 

”glidmissiler.” Det är kulbanemissiler, som 
kan återinträda på förhållandevis låg höjd i 
atmosfären och glidflyga med så hög hastighet 
att de inte kan nås med motvapen. någon 
motsvarighet finns det ännu inte i Väst, och 
detta kan potentiellt rubba kärnvapenbalan-
sen mellan stormakterna.42

Principen om icke-inblandning i 
inre angelägenheter

när Kina och indien avslutade sina gräns-
krig med varandra på 1950-talet enades de 
om flera gemensamma initiativ som bidrog 

till skapandet av den alliansfria rörelsen i 
Bandung1955. Bland dessa initiativ var fem 
grundprinciper för fredlig samlevnad. De 
formulerades ursprungligen av ordförande 
mao Zedong i samband med folkrepublikens 
grundande 1949. De gäller ömsesidig respekt 
för varandras suveränitet och territoriella 
integritet, ömsesidig icke-aggression, icke-
inblandning i varandras inre angelägenheter, 
jämlikhet och ömsesidig nytta.

Dessa principer har varit och fortsätter 
att vara vägledande för Kinas utrikespolitik. 
stolt förklarar Kinas utrikesministerium på 
sin hemsida att de även har blivit grund-
läggande för ”utvecklingen av stat-till-stat-
förbindelser som överskrider sociala system 
och ideologier”----(och)---”har accepterats 
av en överväldigande majoritet av världens 
länder”.43

Den mest omdiskuterade av dessa principer 
är den om icke-inblandning. Den kom till 
användning av kommunistländerna i deras 
propaganda för att motarbeta kritik av till-
ståndet bakom järnridån. Det hindrar inte 
att den också har använts framgångsrikt av 
Kina till att undvika att dras in i konflikter 
på andra håll i världen, t ex i ukraina och 
mellanöstern. under senare år har undantag 
skett i samband med deltagande i Fn:s freds-
bevarande insatser och skyddande av kinesisk 
arbetskraft i oroliga stater som sudan, men 
på det hela taget fortsätter Kina att leva efter 
principen om icke-inblandning.44

nordkorea-frågan har blivit ett problem, 
eftersom Kina har sett sig tvingat av usa 
och övriga länder att delta i sanktioner för 
att få nordkorea att överge sina kärnva-
penambitioner. Förmodligen hör detta till 
bakgrunden till att Xi jinping använde sin 
rapport till den nittonde partikongressen 
till att försäkra att Kina aldrig kommer att 
eftersträva hegemoni eller bedriva expan-
sionspolitik ”vilket stadium av utveckling 
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som det än kan uppnå”. Detta tema upprepas 
numera flitigt i kinesiska medier.45

Principen om icke-inblandning 
hindrar inte att misstankar 
kvarstår

mot dessa försäkringar om att aldrig ef-
tersträva hegemoni kan man ställa Kinas 
attityd i gränstvister med sina grannländer 
och dess agerande i sydkinesiska havet, som 
utgör klassisk militär expansion i strid med 
gällande folkrätt. Å andra sidan sker inga 
synbara förberedelser för expansion utanför 
det omedelbara grannskapet.

Dock kan man fråga sig vad anläggandet 
av örlogsbaser i myanmar, Pakistan, Djibouti 
och sudan syftar till – och varför man har 
beslutat att göra den nyanlagda djuphavs-
hamnen i pakistanska Gwadar till en örlogs-
bas. man kan också fråga varför Kina satsar 
så stora resurser på avancerade och dyrbara 
offensiva och strategiska vapen.

I Nordeuropa fick världen veta att Kina 
har intressen att skydda i samband med 
Bri-projektet och att detta var bland skä-
len till deltagande i en rysk-kinesisk marin 
samövning i Östersjön 2017.46 Deltagandet 
syftade till att öva skydd av kinesiska intres-
sen, hette det.

man kan fråga sig hur säkerställd den idag 
avslappnade inställningen till väst egentligen 
är. Hur kommer den inställningen att gestalta 
sig om Kinas ekonomi stannar i sin tillväxt 
och kanske till och med vänds till en negativ 
kurva. upplevs hoten från demokratiska el-
ler/och pseudo-demokratiska tendenser då 
som en större fara? Kommer kritik av Kina 
att behöva tystas ned även utomlands – och 
med vilka medel?

redan nu har Xi jinping ansett att fol-
karmén Pla behöver reformeras och i hö-
gre grad ställas under partiets kontroll. Det 
tyder på att militärens växande inflytande 

bedömdes som en fara. Om missnöje med 
den ekonomiska utvecklingen eller/och det 
växande politiska förtrycket i landet skulle 
förvärras skulle inte detta då kunna resul-
tera i att militärens inflytande ökar och Kina 
börjar uppträda mera aggressivt?

samtidigt som Xi jinping begränsar mili-
tärens inflytande uppmanar han de militära 
ledarna att utbilda och öva Pla så att man 
ska vara beredd att ”föra ett riktigt krig”.

i brist på konkret information om avsik-
terna med den pågående ”moderniseringen” 
av Pla frodas denna typ av spekulationer. 
De stimuleras av de talrika avslöjanden som 
under senare år har gjorts av stolta kinesiska 
militärer om tekniska landvinningar och 
nya vapen som det måste ha tagit många år 
av hemliga ansträngningar för att få fram 
och bygga.

sammanfattningsvis är det svårt att tol-
ka Kinas militära avsikter på lång sikt. Xi 
jinping kommer förmodligen inte att ha 
kvar makten efter 2022, utan en ny grupp 
kommer att ta vid och leda landet. (sedan 
mao Zedongs bortgång har ingen kinesisk 
partiledare fått behålla sin position i mera 
än två femårsperioder). att Kinas fortsatta 
tillväxt kan komma att hota Västs demokra-
tiska samhällssystem kan inte uteslutas.

Perspektiv på Kina och 
Europa

Gruppering inom EU ifrågasätts 
som en Kina-vänlig femte-kolonn

inom Eu förekommer särskild kritik mot 
att elva medlemmar, som samtliga har va-
rit sovjetiska satellitstater, deltar i det så 
kallade 16+1-samarbetet med Kina inom 
ramen för Bri. Kina får enligt kritikerna 
möjlighet till ett splittrande politiskt infly-
tande. De elvas inflytande sägs ha kommit 
till uttryck i utformandet av EU:s officiella 
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uttalande om utslaget av skiljedomstolen 
i Haag 2016 om det sydkinesiska havet. 
Det kom att helt sakna kritik av Kina eller 
ens nämna domstolens ställningstagande. 
Deklarationerna från 16+1-mötena saknar 
vidare referenser till Eu:s krav på Kina rö-
rande ömsesidighet, transparens samt lika 
och rättvisa konkurrensvillkor. Kritik rik-
tas mot utförandet av 16+1-projekten, bl a 
järnvägsbygget mellan Budapest och Belgrad, 
som kritiseras för att kringgå Eu:s regler för 
offentlig upphandling.

De fyra medlemmarna av den så kallade 
Visegradgruppen av länder inom Eu (Polen, 
ungern, Tjeckien och slovakien) spelar en 
ledande roll bland de 16+1. Visegradländerna 
är mest kända för att driva sina gemensamma 
kulturella och politiska särintressen inom 
Eu samt sin vägran att efterkomma Eu-
kommissionens direktiv om mottagande av 
flyktingar. Inom 16+1 finns alltså flera splitt-
ringstendenser inom unionen, som Kina kan 
utnyttja för sina egna syften. Detta ämne är 
kontroversiellt och komplicerat, och kan här 
bara nämnas överskådligt. Den intresserade 
hänvisas till de publikationer som finns lis-
tade under följande fotnot.47

ur svensk synvinkel är det intressant att 
de tre baltiska länderna både deltar i 16+1 
och samtidigt accepterat en japansk inbju-
dan att ingå ett avtal med japan om öka-
de ekonomiska och politiska förbindelser, 
som ska omfatta ”försvar, ekonomi och 
cybersäkerhet”.48 japan ska bli en bidrag-
ande medlem i natos ”Cooperative Cyber 
Defence Center of Excellence”, som ska 
ligga i Tallinn (även sverige är represen-
terat vid centret). japans deltagande sägs 
i japanska medier ske för att höja japans 
profil i en region, där Kina är särskilt aktivt. 
nordeuropa involveras på detta sätt redan i 
konkurrensen mellan länderna i Indo-Pacific-
samarbetet å ena sidan och Kinas ambitioner 
med Bri å den andra. Det börjar redan bli 

svårt att undvika ställningstagande och det 
lär bli svårare i framtiden. Dagens Nyheter 
berättade i en artikel rörande omfattande 
it-angrepp mot sverige, som myndigheten 
för samhällsskydd och beredskap spårade 
till Kina.49 

BRI ställer Europa inför besvärliga 
frågor

Det förekommer betänkligheter inom Eu 
inför de kinesiska investeringarna i strategisk 
infrastruktur i unionen. Eu-kommissionens 
hemsida redovisar en hel rad problem rörande 
de ekonomiska relationerna med Kina.50

Kina kräver tillträde till den europeiska 
marknaden men vill inte medge konkurrens 
på lika villkor för europeiska företag i Kina. 
Frankrike, italien och Tyskland lade i februari 
i år fram ett förslag till Eu-kommissionen om 
att införa en särskild granskningsprocedur 
för investeringar från länder utanför unionen. 
Betänkligheterna har bl a föranletts av kine-
siska köp av tyska företag, som producerar 
strategiskt känsliga varor och iT-teknik.51 
Det finns dock ett motstånd mot en sådan 
granskningsmekanism från sydeuropeiska 
länder med svag ekonomi som Grekland och 
Portugal – där Kina satsat särskilt på inves-
teringar i strategisk infrastruktur. Även de 
nordiska länderna, inklusive sverige, ställer 
sig avvisande. Eu-kommissionen bearbetar 
nu förslaget, och dess ordförande väntas 
komma med ett utlåtande inom kort.52

Investeringar och projekt i Sverige

För att inte försitta möjligheten att gynna 
svenska företag beslutade den svenska reger-
ingen att sverige skulle delta som en ”icke-
regional grundande nation” i den internatio-
nella utvecklingsbank, asian infrastructure 
investment Bank (aiiB), som Kina startade 
för att stödja Bri-projekten. Den 25 decem-



143

analys & PErsPEKTiV

ber 2015 – den sista dagen då det var möjligt 
– lämnade sverige in sin anmälan. 

Det har hittills inte lett till att något svenskt 
företag fått finansiering för att delta i något 
större projekt. utrikesdepartementet an-
ser enligt en rapport från utrikespolitiska 
Institutet (UI) att det inte heller finns något 
Bri-projekt i sverige.53 inget svenskt före-
tag deltar såvitt bekant i något större Bri-
projekt i vare sig Centralasien eller Europa. 
intrycket från intervjuer av författarna av 
ui-rapporten bland banker och företag ger 
en bild av att BRI ännu befinner sig på ett 
preliminärt stadium. ”Projekten” är till stor 
del mera idéer än projekt. Åtskilliga är både 
privata och statliga projekt, som redan exis-
terade men har kommit att åsättas en ”Bri-
stämpel”, eftersom de passar in i det större 
sammanhanget och därmed kan påskyndas 
och få tillgång till förmånligare finansiering 
eller till och med statligt stöd.

Kinesiska investeringar i Sverige finns det 
däremot gott om. några har väckt debatt 
om huruvida det är lämpligt att låta Kina 
få kontroll över strategiska företag. Det 
gäller Volvo Cars, som köptes av kinesiska 
Geely. Ett senare försök av Geely att även 
få kontroll över aktiemajoriteten i den kvar-
varande Volvo-koncernen med tillverkning 
av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner, 
marin- och industrimotorer tydliggjorde att 
det finns en risk för att en hel kunskapsdo-
män riskerade att förloras, nämligen for-
donsteknik.54 saaB hade ju redan tidigare 
rekonstruerats och övertagits av det kinesiska 
företaget nEVs.

andra kinesiska investeringar som upp-
märksammats är att Hong Kongbolaget mTr 
driver stockholms tunnelbana och vill bygga 
hela nya stadsdelar. mTr är också intresserat 
av att bygga nya linjer för höghastighetståg 
i sverige.

mot denna bakgrund är det naturligt att 
det väckte uppmärksamhet, när det blev 

bekant att Hong Kong-företaget sunbase 
förhandlat om att bygga en jättelik contai-
nerhamn i lysekil. Den avsågs bli nordens 
största hamn, med nya anslutande vägar 
och järnvägar och en bro över Brofjorden. 
Projektet brådskar enligt sunbase, och 
lysekils kommun ställdes inför valet att 
avstå eller delta i en förstudie med tio dagars 
betänketid – och accepterade. att hantera 
ett så stort projekt med så stor brådska var 
redan i sig en anledning till kritik. Tre andra 
invändningar kom dessutom att omgående 
riktas mot planerna, nämligen att en kinesisk 
hamn på Västkusten skulle äventyra sveriges 
försvar, att det skulle förstöra en unik miljö 
och att det inte finns någon efterfrågan, som 
motiverar insatsen.55

Försvarskritikerna riktade in sig på att 
det inte finns någon enda örlogsstation på 
sveriges västkust och påpekade att försvars-
makten redan tidigare hade sett sig nödsakad 
att köpa tillbaka den gamla ubåtshamnen 
i Fårösund, som hade sålts till ett kinesiskt 
företag.56 samma aspekt måste väl rimligen 
läggas på lysekilsprojektet, hette det i me-
dier. att låta en storhamn med så strategiskt 
läge hamna i händerna på ett statsunderstött 
projekt från ett land som bedriver ett nära 
militärt samarbete med den enda makt som vi 
betraktar som en möjlig angripare, nämligen 
ryssland, ter sig rejält olämpligt.

miljöaspekten neutraliserades i viss mån 
genom att det ansvariga kommunalrådet hän-
visade till att en miljöprövning måste ske.

Efterfrågeaspekten framfördes särskilt från 
Göteborg. En före detta hamndirektör på-
visade att efterfrågan på containertranspor-
ter ut och in i sverige ligger på en nivå av 
knappt 1,5 miljoner 20-fots containers om 
året. stockholm bygger en ny hamn i norvik 
och Göteborg ska utvidga den nuvarande 
containerhamnen, som är sveriges största, 
så att den sammanlagda kapaciteten kom-
mer att ligga på 3 miljoner containers om 
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året. Den påtänkta hamnen i lysekil är be-
räknad att tillföra en ytterligare kapacitet 
på 3 miljoner containers om året, och inga 
uppgifter har framförts om varifrån en ny 
efterfrågan på 4,5 miljoner nya containers 
om året ska komma.57

Den frågeställningen berör ett samman-
hang av vikt för hela landet. Det har inte 
framförts några uppgifter till den svenska 
regeringen och allmänheten om vilken roll 
som den nya – uppenbarligen enormt stora 

– containerhanteringen i lysekil skulle ha i 
Europa eller vilken roll projektet kommer att 
få för den näringsgeografiska utvecklingen i 
Göteborg, Bohuslän och Västergötland.

Det vore inte första gången, som regeringen 
ställs inför denna typ av frågor, där en kom-
mun kan komma att fatta beslut, som rör hela 
riket och regeringen inte kan påverka förlop-
pet. Det gällde till exempel beslut om lagring 
av gasledningsrör för nordstream-projektet 
i hamnarna i slite och Karlshamn. i de fallen 
var det försvarsaspekter, som bekymrade. i 
lysekil gäller det ett brett spektrum av frå-
gor, som berör såväl andra kommuner som 
länsplanering och hela landets ekonomiska 
utveckling.

Containerhamnen i lysekil uppges vara 
klassad som ett Bri-projekt. Ett annat Bri-
projekt kommer också att beröra den ekono-
miska utvecklingen i hela landet och dessutom 
i norge. Det gäller en höghastighetsjärnväg 
mellan Stockholm och Oslo.58

sådana planer har diskuterats länge i 
sverige och norge, och ett samordningsor-
gan finns hos ”Grensekomitén Värmland-
Östfold”. Genom att flera kinesiska företag 
är intresserade av att delta och Kina har 
funnit projektet intressant har det fått en 
Bri-stämpel. representanter för en under-
avdelning i det kinesiska handelsministeriet 
besökte när detta skrevs myndigheter och 
institutioner i sverige och norge för att visa 
vad Kina kan bidra med till ett projekt som 

kostnadsberäknas till mellan 50 och 170 
miljarder svenska kronor.

Vårt land har inte någon procedur för 
att granska utländska investeringar men är 
motståndare till att det upprättas en sådan 
mekanism på EU-nivå. Det finns anledning 
att ompröva denna inställning i ljuset av de 
problem som sverige ställs inför i samband 
med Bri och den stora påverkan som pro-
jekten kommer att få på vårt land och på 
unionen i dess helhet. Det senaste beskedet 
när det gällde lysekil var dock att de kine-
siska investerarna backat ur projektet.

Slutsatser
Xi jinpings framtidsdröm omfattar ett nät-
verk, som sträcker sig över hela den eurasiska 
kontinenten. Det ska vara ett ekonomiskt 
nätverk, men Kina avser att framställas som 
politisk förebild. ryssland ska vara medhjäl-
pare i detta projekt.

Icke-inblandning icke helt 
trovärdig

Kinas utrikespolitiska doktrin om icke-in-
blandning i inrikes angelägenheter kan vis-
serligen passera som sann i det internationella 
umgänget med Bri-länderna i allmänhet, 
men den ter sig mindre rimlig, när det blir 
tal om ett ekonomiskt nätverk styrt av Kina 

– för att inte tala om när Bri-ambitionerna 
förmodas få politiska undertoner med tal om 
Kina som ett gemensamt föredöme.

EU och Indo-Pacific – en svår länk 
att smida

aktivt motstånd mot Bri-tanken kommer 
från länder, som visserligen ligger utanför 
korridoren men som ändå berörs av den-
samma och skärper draget av ideologiskt 
kontroversiellt projekt. Samtliga Indo-Pacific-
länder är demokratier.
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Det blir naturligt för demokratierna att 
samverka mot trycket från Kina i BRI. Om 
något formellt samarbete har det ännu inte 
varit tal. En sammankoppling mellan Eu och 
Indo-Pacific skulle snarast göra situationen 
mera komplicerad med tanke på Indo-Pacific-
ländernas rätt infekterade relationer med 
Beijing. Det räcker inte att en sammankopp-
ling ter sig naturlig och därmed frestande.

Den transatlantiska länken och 
BRI

För Eu-länderna försvåras situationen för 
närvarande av Donald Trumps brist på en-
gagemang i Europa. innan usa får en ny 
president lär Eu behöva ta ett nytt och fas-
tare gemensamt grepp på sina handels- och 
säkerhetsfrågor – vilket förbundskansler 
angela merkel redan har föreslagit.

Det lär till exempel snarast behövas en kon-
trollmekanism för granskning av strategiska 
investeringar från icke-Eu-medlemmar men 
också en handelspolitisk plattform för att 
bemöta Kinas närmande, som ställer rimliga 
krav på villkor om jämställda marknadstill-
träden. Enbart usa:s handelspolitiska utspel 
mot Kina lär inte tillgodose Eu:s intressen. 
Eu måste kunna hantera relationen med 
Kina på egen hand och i egen regi. Det lär 
också göra det möjligt att nalkas problemen 
på ett mindre konfronterande sätt.

Enad attityd

Eu:s svaga länk är de elva ”16+1 länder” 
som är medlemmar av Eu och redan röstar 
på ett sätt som Kina önskar i vissa politiska 
frågor. Detta problem har också ett sam-
band med deras inställning till demokrati 
och invandring, och det är möjligt att pre-
sident macrons förslag om ett Europa med 
två hastigheter kommer att visa sig bli den 
lösning man får välja. att en lösning behövs 
är ofrånkomligt.

Varje enskilt EU-land måste bära 
ett eget ansvar

Bemötandet av Kinas ”Panda-omfamning” 
kan inte vara avvisande, men måste inne-
hålla viktiga reservationer. Varken Eu eller 
enskilda medlemsländer får uppträda som en 

”nyttiga idioter” för att använda ett begrepp 
som brukar tillskrivas lenin. Kina bör inte 
få köpa in sig till ett avgörande inflytande på 
inre angelägenheter. Det ekonomiska samar-
bete med Kina som erbjuds måste tas tillvara 
och konfrontationsrisker undanröjas, men 
inte till priset av bristande kontroll.

Eu-länderna måste fortsätta att värna om 
sina grundläggande värderingar var för sig 
och på egen hand.

Centrala synpunkter måste kunna 
anläggas redan på ett tidigt 
stadium

sverige ställs redan inför åtskilliga lång-
siktiga frågor i samband med Bri-projekt. 
Den svenska inställningen är splittrad, och 
politiker på central nivå verkar ha beröring-
sångest. Kinesiska planerare arbetar med ett 
perspektiv, som sträcker sig fram till mitten 
av seklet, svenska kommunalpolitiker mes-
tadels med nästa val i sikte. Flera allvarliga 
beslut om kinesiska investeringar kommer 
aldrig högre upp än till den kommunala 
nivån. Det bäddar för framtida problem. 
Frågan om investeringskontroll i någon form 
är central och måste tacklas nu. Både på na-
tionell nivå och på EU-nivå måste det finnas 
möjligheter att anlägga synpunkter redan i 
början av projekten.

Författaren är ambassadör och ledamot av 
KKrVa.
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