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TIDSKRIFT

Kina och USA – 
vänner eller fiender?

Tidskriften TIME har ställt frågan: 
”Will the US come to think of China 
as a friend or a foe?” Hade det inte 

funnits större anledning att låta kontrahen-
terna byta motpol och fråga om Kina ser på 
USA som en vän eller en fiende?

Det kommunistiska partiets huvudin-
riktning är enligt president Hu Jintao att 
värna om ”de tre representationerna”: den 
produktiva makten, den kinesiska kulturen 
och det kinesiska folket. Den produktiva 
makten ska omforma Kina från u-land till 
i-land, i ett längre perspektiv till en politisk, 
ekonomisk och militär stormakt.

Kinas ekonomi tillväxer med en års-
takt strax under 10 %. Kinesiska företag 
exporterar stålprodukter och textilier i 
överflödande mängder. En del experter 
bedömer att Kina är världens största eko-
nomi om 25 à 30 år. Andra tror sig skönja 
en vikande trend.

Ty utvecklingshinder finns: bl a risken 
för överhettning, en omfattande och svår-
bekämpad korruption, naturkatastrofer. 
Kina är starkt beroende av omvärlden. 
Stål, olja, kol och spannmål krävs fortlö-
pande i avsevärda kvantiteter. Därutöver, 
av utslagsgivande betydelse är tillgång 
till västs marknader och västkapital för 
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investeringar i fabriker, kraftverk, broar 
etc. Liksom västteknologi: årligen utbildas 
150 000 kineser i USA, hemvändande har 
ledande roller i företagsamheten.

Kanske viktigast är importen av olja. 
Världen förbrukar f n dagligen bortåt 84 
miljoner fat, därav svarar USA för drygt 
20 miljoner och Kina för ca 7 miljoner. 
Världens dagliga oljeförbrukning beräk-
nas 2010 uppgå till bortåt 90 miljoner fat 
– USA:s och Kinas andelar därav torde 
avsevärt öka. Kampen om den sinande, allt 
dyrare oljan på marknaderna i Mellanös-
tern, Afrika, Latinamerika, Centralasien, 
Ryssland etc är hård. President Hu Jintao 
har vid en resa sommaren 2005 i Afrika 
och Latinamerika utlovat betydande in-
vesteringar i utbyte mot olja. Kina har 
förvärvat ägarandelar i ryska oljeföretag, 
däremot verkar försöken att få pipelines 
utbyggda från Sibirien kräva ökade ki-
nesiska ansträngningar – bl a därför att 
projektet ekonomiskt är ytterst krävande 
för Ryssland. För att säkra oljeimporten 
har den kinesiska regeringen skaffat sig ett 
nätverk av hamnar i Pakistan, Bangladesh, 
Burma och Kambodja och planerar att 
bygga en stor egen tankerflotta. 

En incident sommaren 2005 ger en 
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tydlig signal. Kinas största, statligt ägda 
oljeföretag CNOOC sökte i konkurrens 
med CHEVRON, USA:s näst största 
oljeföretag, förvärva UNOCAL, USA:s 
nionde största oljeföretag med intressen 
i bl a Indien och Azerbajdzjan men med 
obetydlig egen produktion. Den ameri-
kanska kongressen protesterade högljutt 
åberopande säkerhetshot. Varpå CNOOC, 
hänvisande till ”den politiska miljön i 
USA”, återtog budet.

”Säkerhetshot”, ”den politiska miljön i 
USA...” Hur kan det komma sig att denna 
jämförelsevis obetydliga affär väckte 
sådana reaktioner – för övrigt inte bara i 
Kina? Den underliggande orsaken har ett 
namn: George W Bush.

Bush uppmärksammades från kinesisk 
sida redan under presidentvalskampanjen 
2000: blev han president skulle the Natio-
nal Missile Defense System införas vilket 
kineserna tvärt uppfattade som ett hot riktat 
mot Kina. När den nytillträdde presidenten 
Bush småhätskt ersatte president Clintons 
benämning på Kina (”strategic partner”)  
med ”strategic competitor” började måttet 
att rågas. Flygplanincidenten vid Hainan 
2001 betecknades på kinesisk sida som ”an 
increasingly assertative and militaristic” 
utmaning.

I linjetal inför den andra presidentperio-
den har George W Bush ställt upp centrala 
mål för sin politik: att främja demokra-
tisering och frihet inklusive mänskliga 
rättigheter, att bringa tyranniet i världen 
”to an end”. Den kinesiska reaktionen 
har inte låtit vänta på sig, den är klar och 
tydlig. I nr 3/05 av International Strategic 
Studies, engelskspråkig fyranummers-

tidskrift utgiven av China Institute for 
International Strategic Studies i Peking, 
återfinns artikeln ”On Neo-Bushism” varur 
följande citeras: ”Having launched the Iraq 
War without any justifiable reason, the 
US has thoroughly exposed its true colors 
of seeking hegemony under the pretext 
of counterterrorism. --- Neo-Bushism is 
seemingly wrapping US expansionist and 
powerchanging policy in an anti-tyranny 
garb that provides itself with maximal 
freedom to take actions unrestrictedly 
either in whatever form or at whichever 
place. --- Neo-Bushism has come out as 
an indication that the US gives itself the 
air of a liberator of the world and shows 
stronger tints of unilateralism. --- Neo-
Bushism has certain fraudulent nature”. På 
annan plats sammanfattas den amerikanska 
målsättningen: ”In refining its geopolitical 
strategy and undertaking military rede-
ployments in Asia, the United States pin-
points  China as a major target for strategic 
prevention and containment.”

USA ingriper, sägs det i tidskriften, fort-
löpande obehörigt i andra staters affärer. Så 
vad gäller Taiwan, så genom medverkan i 
de senaste årens Color Revolutions i Ge-
orgien, Ukraina och Kirgizistan.

Den amerikanska politiken har, hävdas 
det vidare, successivt ändrat tyngdpunkt 
och huvudinriktning – till och mot Asia/
Pacific region. Japan och Sydkorea tjänar 
som operations- och utfallsbaser för USA. 
Japan anses vara en o- eller svårpåverkbar 
bundsförvant till USA. Sydkorea däremot 
inger förhoppningar eftersom tecken 
tyder på att Sydkorea vill frigöra sig från 
amerikanskt inflytande. Bland det värsta 
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som kan inträffa är om USA lyckas korka 
igen Malackasundet, då skulle väsentlig 
tillförsel hindras.

Inför Afghanistankriget 2001 förvärvade 
USA tio baser i Centralasien: Kazakstan, 
Uzbekistan, Tadzjikistan och Kirgizistan. 
Kina har sett och ser basförvärven som ett 
led i USA:s strävanden att nå hegemoni i 
Ostasien, ett hot mot kinesiskt territorium. 
År 2001 tillkom på kinesiskt initiativ med 
rysk medverkan the Shanghai Coopera-
tion Organization (SCO), nyssnämnda 
centralasiatiska stater ingår. Som fram-
hålls i A wider Middle East, den svenska 
Försvarshögskolans brett informativa 
Strategic Yearbook 2005, har SCO till syfte 
att vara ”main instrument in the struggle 
against terrorism”. Men det ger, framhål-
ler ambassadör Ingolf Kiesow, möjlighet 
för Kina ”to undermine the legitimacy of 
the United States military presence in the 
region”. Att kinesiska påtryckningar lig-
ger bakom berörda centralasiatiska staters 
nu framförda begäran om att USA ska 
utrymma baserna är uppenbart.

SCO genomför ett toppmöte i decem-
ber 2005. I detta möte deltar även Japan, 
Sydkorea, Indien, Nya Zeeland och Aus-
tralien. För första gången har USA icke 
inbjudits. Att Kina-Ryssland kompletterat 
denna manifestation genom att för första 
gången genomföra en militär samövning 
(”Fredsuppdrag 2005”,100 000 deltagare 
under åtta dagar i augusti 2005) är nog så 
uppseendeväckande.

Kina har inte försummat att förbereda 
sig inför befarad utveckling. Vad Taiwan 
beträffar: i mars 2005 antogs en lag som 
tillåter militärt angrepp om utbrytarpro-

vinsen förklarar sig självständig. Mer än 
700 robotar på det kinesiska fastlandet är 
inriktade mot mål på Taiwan.

En Senior Adviser i China Institute for 
International Strategic Studies hävdar i 
tidskriften att Kinas militära arsenal är 
”extremely obsolete”. Kinas officiella 
försvarsbudget uppgår till ca 30 miljarder 
US-dollar, i verkligheten måhända två 
à tre gånger mer. Uttalandet förbryllar 
– eller kanske är det anpassat till Deng 
Xiaopings klassiska uppmaning: ”Hide 
your talent and pretend to be weak”. 
Folkets befrielsearmé har reducerats till 
2,3 miljoners styrka, men högteknologin 
är starkt på väg in i leden. En betydande 
marin förstärkning har bl a till syfte att 
tjäna som skydd åt den blivande kinesiska 
tankerflottan. Flygstridskrafter och robotar 
har tillförts: det bedöms att Kina har 20 
kärnvapenförsedda robotar som kan nå 
amerikanskt territorium. Ett rymdprogram 
har igångsatts. ”The mastery of outer space 
will be a requisite for military victory”, 
yttrade nyligen en hög kinesisk militär.

Att Ryssland stått för omfattande vapen-
tillförsel till Kina är känt: mellan 16 och 20 
miljarder svenska kronor per år. 

Andra inslag i bilden: EU har velat 
häva det femtonåriga vapenembargot mot 
Kina, men efter amerikanska påtryck-
ningar – noga registrerade i Kina – har 
så icke skett. Nordkorea? En del förfäk-
tar att Nordkorea ingår som part på den 
kinesiska sidan i den sinoamerikanska 
konflikten. Kina och USA har gemensamt 
intresse av att nordkoreanskt inbördeskrig 
icke utbryter som följd av regimkollaps 
– då skulle måhända gemensam insats bli 
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nödvändig. Att handelspartnern Iran fått 
en klart antiamerikansk regim är en klar 
fördel för Kina.

Vänner eller fiender? Vad ett reformerat 
FN kan åstadkomma i form av utjämnande 
av motsättningar kan man tills vidare bara 
ha förhoppningar om. Nya generationer 
med andra inriktningar står beredda att ta 
vid både i öst och väst.

Som den nyzeeländske statsvetaren Ge-
rald Chan påpekade i sin bok Chinese Per-
spectives on International Relations (1999) 
går utvecklingen i Kina ”from sinocentrism 
to some acceptance of Westernisation and 

globalisation, so that the conceptual gap 
between China and the outside world is 
narrower”. Visst kan Kinas syn på USA för 
närvarande beskrivas vara mera fientlig än 
vänlig. Men Kinas ledande strävan är att bli 
i-land och i ett längre perspektiv stormakt 
– Kina vill inte komma i krig. Naturligtvis 
kommer konflikter mellan Kina och USA 
att uppstå även i fortsättningen,”fredlig 
samexistens” är likväl vad båda parter 
behöver och, bekräftat vid president Bushs 
besök i Peking november 2005, eftersträ-
var – ”China rising peacefully” som den 
kinesiske utrikesministern uttryckt det.

Friend or foe – how does China regard 
the US? When still a presidential candi-
date George W Bush incurred Chinese 
displeasure. The central policy goals Bush 
laid down for his second term have been 
examined by Chinese authorities. A sharp-
ly critical article in the English-language 
Chinese journal “International Strategic 
Studies” summarizes: “In refining its geo-
political strategy and undertaking military 
redeployments in Asia, the United States 
pinpoints China as a major target for stra-
tegic prevention and containment”.

In 2001 during the war in Afghanistan 
the US acquired bases in Central Asia. 
China has regarded and still regards these 
bases as a threat to Chinese-held terri-
tory. In 2001, on Chinese initiative, the 
Shanghai Cooperation Organization was 

established with the Central Asia states as 
its members. Obviously Chinese pressure 
is behind the demand now from these states 
for the US to evacuate the bases. The SCO 
will have a summit meeting in December 
2005. For the first time the US has not 
been invited.

China has not neglected to militarily 
prepare itself. Rearmament is in progress.  
China’s view of the US may be described 
as more hostile than friendly. Still, China’s 
guiding aim is to be a great power. For this 
development China needs, among other 
things, Western markets, Western capital, 
and Western technology. Therefore: we 
can see “China rising peacefully” as the 
Chinese Foreign Secretary has expressed 
it.  Peaceful coexistence is what both parts 
need and aim at.

Summary

China and the US - Friends or Foes?

by Major General Kjell Nordström


