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Kina og Indien – Strategiske aktører

”Der gennemføres en komparativ analyse af Kinas og Indiens
strategiske interesser og strategiske ressourcer med henblik på at
vurdere Kinas og Indiens strategiske muligheder i dag”.
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RESUME
Formålet med specialet er at vurdere Kinas og Indiens strategiske muligheder på
baggrund af en analyse af deres strategiske interesser og strategiske ressourcer.
I kapitel 1 præsenteres titel og problemformulering, emnets relevans og diskussion
vedrørende teori påbegyndes.
I kapitel 2 fastlægges teoriapparatet og teorien operationaliseres. Kinas og Indiens
strategiske muligheder analyseres i forhold til dimensionerne politik, information, militær og
økonomi. Hver dimension analyseres i forhold til Lykke’s model ”den trebenede stol”, der
består af formål, ressourcer og måder. Teorien operationaliseres i forhold til Colin S.
Gray's Modern Strategy samt David Jablonsky og Harry Richard Yarger fra Strategic
Studies of US Army War College.
I kapitel 3 gennemføres en komparativ analyse af Kina og Indien i forhold til den politiske
dimension. Analysen viser, at der er god balance mellem Kinas og Indiens politiske
målsætninger, ressourcer og måder, hvorpå de agerer. Men den viser også, at Indien og
Kina har forskellige muligheder for at agere i det internationale samfund, idet specielt
Kinas medlemskab af FN's sikkerhedsråd giver Kina nogle helt særlige muligheder.
Analysen viser tillige, hvordan Indien gennem indgåelse af strategiske partnerskaber
forsøger at vinde støtte til et permanent medlemskab.
I kapitel 4 gennemføres en komparativ analyse af Kina og Indien i forhold til den
informative dimension. Analysen viser, at Indien lægger mere vægt på samarbejde med
demokratier end ikke-demokratier, mens Kinas valg af Sudan og Angola peger på, at Kina
sigter mod en dækning af deres ressourcebehov. Analysen påpeger tillige, at Indiens og
Kinas manglende krav til god regeringsførelse og overholdelse af basale
menneskerettigheder vækker harme i vesten.
I kapitel 5 gennemføres en komparativ analyse af Kina og Indien i forhold til den militære
dimension. Analysen viser, at både Indien og Kina ser militære midler indsat til beskyttelse
af strategiske interesser. Men analysen viser også, at særlig Kina har meget vanskeligt
ved at gennemføre strategiske indsættelser primært grundet manglende hangarskibe,
flytankerkapacitet samt moderne overfladeskibe. Indien kan i begrænset omfang
gennemføre globale strategiske indsættelser med militære midler.
I kapitel 6 gennemføres en komparativ analyse af Kina og Indien i forhold til den
økonomiske dimension. Analysen viser, at årsagen til, at Kina og Indien interesserer sig
for Afrika er på grund af deres ressourcebehov. Men analysen viser også, at Kina grundet
deres store overskud på valutabalancen har meget store fordele sammenlignet med
Indien. Valutaoverskuddet kan ligeledes anvendes som strategisk våben overfor USA, idet
Kina hver måned køber for 20 milliarder dollars statsobligationer i USA. Hvis det stopper
vil det få alvorlige konsekvenser for amerikansk økonomi.
I kapitel 7 gennemføres en analyse af Kinas og Indiens muligheder på baggrund af
analyserne i kapitel 3 til 6. Analysen viser, at særligt Kinas økonomi og valutaoverskud
giver store fordele i forhold til Indien, hvorimod Indien har mulighed for strategiske
indsættelser af militære midler.
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I kapitel 8 gennemføres en konklusion. Det konkluderes, at Kinas store økonomi og i
særlig grad deres store valutaoverskud giver dem mulighed for at understøtte politiske og
militære interesser. Særligt valutaoverskuddet giver Kina mulighed for at udkonkurrere
andre stater eksempelvis fra det afrikanske kontinent, og det giver tillige Kina mulighed for
at lægge pres på USA. Kinas medlemskab af FN's sikkerhedsråd giver Kina magt og
indflydelse i verdenssamfundet, hvilket er en mulighed Indien ikke har. Indiens mulighed
for strategiske militære indsættelser fremhæves i forhold til Kinas muligheder. Men Kinas
og Indiens fremfærd i Afrika viser, at det kan hæmme deres muligheder, idet vesten ikke
bifalder deres manglende etik.
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1. INDLEDNING
Formålet med kapitlet er at præsentere titel og problemformulering. Derudover diskuteres
emnet og emnets relevans samt rammer og fokus i specialet. Herudover indledes
diskussion af teori som indledning til kapitel 2.
1.1. Motivation.
USA fremstår som eneste supermagt, og det er spørgsmålet om andre stater har viljen og
interessen i at udfordre USA’s position som supermagt. Inden murens fald i 1989 var det
vanskeligt at forestille sig, at forholdet mellem staterne kunne ændre sig væsentligt. Men
ikke mindst Sovjetunionens sammenbrud viste, at verdenen er foranderlig. Denne
foranderlighed på det systemiske niveau, betyder at USA’s status som eneste supermagt i
verden måske også kan udfordres. Under den kolde krig blev militær magt anvendt rundt
om i verden med henblik på at opretholde magtbalancen i verden. Murens fald har
medført, at stater igen anvender magt for at opnå politiske mål. Derved har stater
mulighed for at forfølge strategiske interesser med alle midler, og derved måske på sigt
kunne udfordre USA's rolle som eneste supermagt.
Kina og Indien er stater i meget stor økonomisk vækst og nævnes i mange forskellige
sammenhænge som mulige udfordrere til USA. Det er derfor overordentlig interessant at
undersøge, hvilke strategiske interesser Kina og Indien har samt, hvilke muligheder de har
for at nå deres strategiske mål. Det gør det spændende at undersøge, hvorfor de
involverer sig rundt om i verden. Er det behov for adgangen til ressourcer? Er det af
ideologiske årsager? Eller er der en helt anden årsag til deres globale engagement?
Hvilke ressourcer besidder de for at nå strategiske mål og hvilke ressourcer ønskes
opbygget i fremtiden?
1.2. Titel og problemformulering.
Titel for specialet er ”Kina og Indien – strategiske aktører”
Følgende problemformulering ligger til grund for specialet:
”Der gennemføres en komparativ analyse af Kinas og Indiens strategiske interesser og
strategiske ressourcer med henblik på at vurdere Kinas og Indiens strategiske muligheder
i dag”.
1.3. Problemdiskussion.
1.3.1 Relevans af emnet.
Hvad er det der gør, at Kina og Indien udråbes til udfordrere til USA’s position som eneste
supermagt? En af forklaringerne er naturligvis deres territoriale størrelse og størrelsen på
deres befolkning. En anden forklaring deres økonomier. Kinas økonomi er den 4. største i
verden og er dermed større end Frankrigs og Storbritanniens økonomier 1 . Indiens
økonomi er den 12. største i verden 2 . Men det, der er interessant, er Kinas og Indiens
store økonomiske vækst. Siden 1994 har de haft en økonomisk vækst i BNP 3 på ca. 7-9
% 4 , hvilket gør Kinas og Indiens til de hurtigst voksende økonomier i verden. I
Euroområdet var BNP-væksten 1,7 % i perioden 2004-2006 5 . I 2007 forventes en BNPvækst i Kina på 10 % og i Indien på lidt over 9 %. Til sammenligning forventer USA's
1

International Monetary Fund. Data & Statistics, september 2006
Ibid.
3
BNP angives i procent eller i milliarder dollars (US) med mindre andet er anført.
4
http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/Landefakta
5
http://www.di.dk/NR/rdonlyres/76C28D48-2290-426E-85E34BEE1DBF32BE/0/BRIKlandenestormerfrem.pdf
2
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regering en BNP-vækst i USA på 2,7 % 6 . Kinas og Indiens involvering i Afrika har
ligeledes bidraget til, at verdens opmærksomhed er rettet mod dem. Kina og Indien har
store interesser i Afrika og er ved at blive Afrikas største samarbejdspartnere 7 . Et andet
aspekt er Kinas og Indiens militære kapaciteter. Kina har gennem de seneste år officielt
øget deres forsvarsbudget med mere end 10 % pr. år og er i gang med en modernisering
af deres forsvar 8 . Indien har ligeledes øget deres forsvarsbudget de senere år, og i forhold
til budgettet for 2006 er budgettet for 2007 øget med 8 % 9 . Derved er både Kina og Indien
ved at modernisere og tilpasse deres militære kapabiliteter i forhold til kommende trusler
og opgaver, hvilket følges med interesse i andre stater.
1.3.2 Diskussion vedrørende emne.
Kinas og Indiens voksende økonomi og modernisering af militære kapabilitet peger på at
undersøge deres strategiske ressourcer og strategiske muligheder. I en analyse af
økonomiske faktorer bør adgang til ressourcer samt ressourcebehov indgå, idet både Kina
og Indien har et enormt ressourcebehov, som ikke kan dækkes ved egen produktion.
Kinas og Indiens markante militære oprustning medfører, at de militære ressourcer må
analyseres nærmere. Analysen af militære ressourcer skal klarlægge, om de planlægges
anvendt til beskyttelse af eget territorium eller, om de ses anvendt til beskyttelse af
strategiske interesser. Men de strategiske ressourcer ses ikke udelukkende at begrænse
sig til økonomi og militære kapabiliteter. De strategiske ressourcer skal ses bredere, idet
fastsatte mål kan nås på mange andre måder, hvorfor en bredere tilgang til kapabiliteter
anvendes i specialet.
En analyse af strategiske ressourcer og strategiske muligheder skal ses i sammenhæng
med Kinas og Indiens strategiske interesser. Herved kobles Kinas og Indiens interesser
sammen med strategiske ressourcer, der leder frem til de strategiske muligheder.
1.3.3 Diskussion vedrørende anvendelse af teori og teoretisk perspektiv.
Der er skrevet mange og gode analyser af både Kina og Indien indenfor disciplinen
international politik. Det ses derfor interessant at anvende et strategisk perspektiv i
analysen af Kina og Indien. Tidligere blev strategi associeret med militær magt grundet de
tidlige teoretikere tilhørende den klassiske skole. Jomini adskilte skarpt politik og militær
magt og skrev ”Strategy is the art of maneuvering armies in theater of operations”.
Clausewitz har samme opfattelse og definerer strategi således ”strategi er den brug, man
gør af fægtningen for at opnå krigens formål” 10 . Forskellen mellem de to klassiske
strateger ses at være sammenhængen mellem militære midler og politiske mål.
Clausewitz’s tilgang til strategi var utrolig fremsynet, og han har uden tvivl inspireret
mange andre teoretikere heriblandt mange moderne teoretikere. Blandt disse strateger er
Sir Basil Liddell Hart 11 og André Beaufré 12 , der begge beskriver, at den nationale
sikkerhedsstrategi udarbejdes på det politiske niveau samt, at den nationale
sikkerhedsstrategi består af mere end kun den militære strategi. Liddell Harts teorier om
Grand Strategy 13 indeholder foruden militær strategi tillige en finansiel, diplomatisk,
kommerciel samt en økonomisk dimension. Grand strategy er altså et lands samlede
strategi for anvendelsen af alle rådige midler for at opnå landets overordnede mål. Det
overordnede mål kan enten være et spørgsmål om at bevare en given tilstand eller at
forbedre denne. Beaufré opdeler den nationale sikkerhedsstrategi i tre strategier, idet den
6

http://borsen.dk/nyhed/103581/
Randrup Nielsen, Jes. Kina rykker ind i Afrika.
8
Crane, Keith m.fl. Modernizing China’s Military. Kap. 4.
9
http://www.indiadaily.com/editorial/1767.asp
10
Clausewitz, Carl von. Om krig I. p. 173.
11
Liddell Hart, B. (1967) Strategy: the indirect approach., 2nd rev. ed., pp. 334-337.
12
Beaufré, André. Strategy for Tomorrow.
13
Benævnes tillige Higher Strategy
7
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består af en holdningsstrategi, en økonomisk strategi samt en militær strategi. Beaufré
beskriver tillige sammenhængen mellem national sikkerhedspolitik og national
sikkerhedsstrategi, hvilket bl.a. fremgår af figur 1.
André Beaufré’s totalstrategi.
Figur 1.

Kilde: Beaufré, André. Strategy for Tomorrow.

Liddell Hart og Beaufré vil kunne anvendes i analysen af Kina og Indien som strategiske
aktører. Der er naturligvis forskel på deres opfattelse af strategi, men deres opdeling i
dimensioner i det strategiske miljø er meget lig hinanden. Liddell Hart og Beufré peger på,
at en fokusering udelukkende på indsættelse af militære midler for at opnå mål er en
snæver og ufuldstædig måde at anskue national strategi på. Der er andre dimensioner end
militær strategi, og dimensioner skal ses i sammenhæng med hinanden. Dette er i tråd
med strategiopfattelsen i det amerikanske forsvarsministerium 14 og på det amerikanske
Army War College, hvor dimensionerne politik, information, militær og økonomi
anvendes 15 16 . Netop på US Army War College introducerede general Taylor i 1981 en
anden måde at forstå strategi på. Taylor argumenterede for, at strategi består af
sluttilstand eller mål (ends), måder (ways) og ressourcer (means) jf. figur 2.
US Army War College forståelse af strategi
Figur 2.

Kilde: Lykke, Arthur F. 2001 p. 179.

14

Jablonsky, David. Why is Strategy diffucult? p. 75.
DOD. JP 1. p. 263. I forhold til D. Jablonskys artikel har DOD ændret Psychological til Informational.
16
Armitage, Richard L. Allies, Friends, and Partners on Every Page: International Cooperation in the
National Security Strategy. Kulturel dimension ses også anvendt i stedet for Informational.
15
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På Army War College 17 har man videreudviklet denne opfattelse af strategi. Mål, måder og
ressourcer er fortsat grundpillerne i forståelse og udvikling af strategier, hvilket fremgår af
figur 3, der illustrerer modellen ”den trebenede stol”. ”Den trebenede stol” viser, at der i
strategien skal være balance mellem mål, måder og ressourcer.
Arthur F. Lykke’s model ”Den trebenede stol”
Figur 3.

Kilde: Lykke, Arthur F. 2001 p. 182 18 .

Arthur F. Lykke fra Army War College skriver i ”Towards an understading of military
strategy” 19 , at modellen skal ses som et generelt koncept og er ikke kun begrænset til
udvikling eller forståelse af militær strategi. Konceptet ses ligeledes anvendt til forståelse
eller udarbejdelse af politiske/diplomatiske, økonomiske og informationsstrategier.
Modellen er derfor meget anvendelig til en analyse af Kina og Indien som strategiske
aktører. Den sammenholder de strategiske interesser (mål) med de strategiske ressourcer
og tilføjer handlinger (måder) til analysen. Herved vil analysen kunne vise, hvordan
(måder) Kina og Indien vil anvende deres strategiske ressourcer til at nå deres strategiske
interesser (mål). Denne analyse vil lede frem til Kinas og Indiens strategiske muligheder.
På Army War College ses en tydelig inspiration fra Colin S. Gray, der har en anden
indgangsvinkel til forståelse af national strategi 20 . I særlig grad ses Gray's dimensioner for
forståelse af strategi anvendt i formulering af Lykke’s model 21 . Gray opstiller 17
dimensioner i det strategiske miljø, der inddeles i tre grupper: befolkning og politik,
forberedelse til krig samt krig. I gruppen befolkning og politik indgår humane, politiske,
sociale, kulturelle og etiske dimensioner. I gruppen forberedelse til krig indgår økonomi og
logistik, organisation, militærforvaltning, information og efterretning, strategisk teori og
doktrin samt teknologi. I den sidste gruppe indgår dimensionerne militære operationer,
føring, geografi, friktion, modstanderen og tid 22 . Ifølge Gray skal de 17 dimensioner ses
holistisk og kan generelt ikke prioriteres i forhold til hinanden. Der vil dog altid være
dimensioner, som er mere eller mindre essentielle i forhold til den case der undersøges 23 .
Gray lægger dog meget vægt på opstilling og indsættelse af militære enheder i formulering
17

Yarger, Harry Richard. Towards A Theory of Strategy: Art Lykke and the Army War College Strategy
Model.
18
På Army War College anvendes modellen til forståelse og udvikling af militære strategier på taktisk,
operativt og strategisk niveau, hvorfor figuren viser militærstrategi.
19
Lykke, Arthur F. Lykke. 2001 p. 179.
20
Yarger, Harry Richard. Towards A Theory of Strategy: Art Lykke and the Army War College Strategy
Model. Kap. 4.
21
Yarger, Harry Richard. Strategic Theory for the 21st Century: The Little book on big Strategy. Kap. 4.
22
Gray, Colin S. Modern Strategy. pp. 17-47.
23
Gray, Colin S. Dimensions of Strategy.
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af strategi. Det betyder, at Gray lægger meget vægt på at opstille strategier, hvor der
fokuseres mod at nå et fastsat mål via indsættelse af militære midler.
I en sammenligning af de to modeller ses anvendelsen af dimensioner politik, informativ,
militær og økonomi at give en bedre balance i analysen set i forhold til Gray's' 17
dimensioner. Derfor anvendes modellen fra US Army War College i analysen af Kinas og
Indiens strategiske interesser og strategiske muligheder. De fire dimensioner skal i lighed
med Gray's dimensioner ses holistisk og kan ikke prioriteres i forhold til hinanden. Men
Gray's dimensioner og strategiopfattelse ses dog meget anvendeligt i forbindelse med
operationalisering af dimensionerne.
1.4. Teori.
Arthur F. Lykkes model ”den tre benede stol” anvendes til analyse af den militære-,
økonomiske-, informations- samt den politiske dimension. Colin S. Gray's 17 dimensioner
anvendes i forbindelse med operationaliseringen af dimensioner i kapitel 2.
1.5. Afgrænsninger.
Specialet skrives med henblik på at vurdere Kinas og Indiens strategiske muligheder i dag.
Det medfører, at specialet giver et øjebliksbillede af nutiden. Analysen vil derfor ikke
munde ud i en konklusion, der beskriver fremtidige strategiske muligheder. Resultatet af
analysen vil derimod beskrive Kinas og Indiens strategiske muligheder i dag.
Kinas og Indiens fremtidige dispositioner vil dog indgå enkelte steder i analysen, idet det
beskriver deres strategiske handlinger lige her og nu. Dette betyder at eksempelvis
planlagte materielanskaffelser indgår i analysen af måder i den militære dimension, idet
det viser hvilken form for kapabilitet Kina og Indien ønsker at anskaffe.
Formålet med specialet er at fremkomme med en vurdering af Kinas og Indiens
strategiske muligheder. Fokus i specialet lægges på formål/målsætninger, rådige
ressourcer samt måder hvorpå Kina og Indien som stater handler i forhold til det
strategiske niveau.
1.6. Metode og formalia.
Den deskriptive skrivemetode anvendes, hvilket betyder at redegørelse og analyse
gennemføres i samme kapitler.
1.6.1 Kildeindhentning.
Kildeindhentning er afsluttet den 02. april 2007.
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2. TEORI OG METODE
Formålet med kapitel 2 er at fastlægge teoriapparat og metode samt at operationalisere
dimensionerne i forhold til formål, måder og ressourcer.
2.1. Teori.
Som beskrevet i kapitel 1 tages der udgangspunkt i den militære, økonomiske, politiske og
informative dimension i udarbejdelse af den nationale sikkerhedsstrategi. Dimensionerne
analyseres i forhold til Lykkes model ”den trebenede stol”, hvor ”benene” udgør formål,
mål og ressourcer.
Det første ”ben” er formålet. Det defineres som, hvad en stat ønsker opnået 24 . Formålet
ses oftest udtrykt i nationale strategier, målsætninger, taler, udtalelser, visioner mv.
Det næste ”ben” er måder. Det defineres som handlemåder, der viser, hvordan staten
agerer 25 . Det kan eksempelvis være doktriner, økonomisk støtte, militære indsættelser,
anvendelse af organisationer, handlinger i sikkerhedsrådet eller andre fora,
mødevirksomhed med statsledere mv.
Sidste ”ben” i modellen er ressourcer 26 . Det defineres som personer, organisationer,
materiel, penge og faciliteter. Det indbefatter tillige ikke målelige aspekter som vilje,
anseelse og legitimitet.
Det er essentielt, at der er balance mellem de enkelte ”ben” jf. figur 5. Figuren illustrerer en
strategi, hvor formål, ressourcer og måder ikke er afstemt i forhold til hinanden. Balance
mellem ”benene” giver synergi i strategien, idet rådige ressourcer er sammensat i forhold
til, hvordan strategien udføres for at nå et givet mål. Derfor gennemføres der en analyse af
balancen mellem formål, måder og ressourcer efter analysen af de enkelte ”ben”.
Ubalance mellem formål, måder og ressourcer
Figur 4.

Kilde: Lykke, Arthur F. 2001 p. 183.

24

Yarger, Harry Richard. Towards A Theory of Strategy: Art Lykke and the Army War College Strategy
Model.
25
Ibid.
26
Ibid.
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2.2. Metode.
De strategiske dimensioner analyseres i forhold til formål, måder og ressourcer. Herefter
analyseres forholdet mellem ”benene” i Lykkes model 27 med henblik at vurdere, om der er
balance i strategien. I analysen af ”benene” analyseres Kina og Indien samtidig således, at
de umiddelbart kan sammenlignes. Der sammenfattes så vidt muligt efter hvert ”ben” i
analysen. Efterfølgende analyseres dimensionerne i forhold til hinanden med henblik på at
vurdere de strategiske muligheder.
Skematisk metode
Figur 5.

Der gennemføres en komparativ analyse af Kinas og Indiens
strategiske interesser og strategiske ressourcer med henblik på at
vurdere Kinas og Indiens strategiske muligheder i dag

Kapitel 3.
Den militære
dimension.
•Komparativ
analyse af Kina og
Indien i forhold til
formål, måder og
ressourcer.
•Analyse af
balancen mellem
”benene”

Kapitel 4.
Den økonomiske
dimension.
•Komparativ
analyse af Kina og
Indien i forhold til
formål, måder og
ressourcer.
•Analyse af
balancen mellem
”benene”

Kapitel 5.
Den politiske
dimension.
•Komparativ
analyse af Kina og
Indien i forhold til
formål, måder og
ressourcer.
•Analyse af
balancen mellem
”benene”

Kapitel 6.
Den informative
dimension.
•Komparativ
analyse af Kina og
Indien i forhold til
formål, måder og
ressourcer.
•Analyse af
balancen mellem
”benene”

Kapitel 7
Analyse af de strategiske
muligheder

Kapitel 8
Konklusion

2.3. Operationalisering af strategiske dimensioner.
Formålet med operationalisering af dimensionerne er at fastlægge, hvordan de enkelte
dimensioner skal forstås samt fastlægge, hvilke parametre de kan måles i forhold til.
Dimensioner udarbejdes i forhold til Kina og Indien som strategiske aktører. Det medfører,
at operationaliseringen af dimensionerne fokuseres mod strategiske interesser, strategisk
ressourcer, strategiske handlinger og handlemåder samt strategiske muligheder.
27

Formål, måder og ressourcer.
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Gray anvendes som tidligere skrevet til operationalisering af de strategiske dimensioner.
Gray's 17 dimensioner er rettet mod at opnå et givet mål primært gennem indsættelse af
militære midler, hvorfor fokusen i dimensioner er præget klargøring og indsættelse af
militære kapaciteter. Derfor anvendes David Jablonsky 28 og Harry Richard Yarger 29 fra
Strategic Studies of US Army War College ligeledes til operationalisering af de strategiske
dimensioner, idet de har en bredere tilgang til udarbejdelse af strategier end Gray.
2.3.1 Den politiske dimension.
Analysen af dimensionen vil vise, om Kinas og Indiens ønske om at være strategiske
aktører er politisk betonet 30 . Analysen vil fokusere på, hvorfor Kina og Indien er strategiske
aktører samt, om der eventuelt er et politisk ønske om at være regional stormagt eller
supermagt.
2.3.1.1 Formål.
Kinas og Indiens strategiske interesser på det politiske niveau analyseres. Nationale
sikkerhedsstrategier og udenrigspolitiske målsætninger analyseres. Det er ligeledes
interessant at undersøge, hvorvidt styreformen i henholdsvis Kina og Indien er styrende for
valget af strategiske samarbejdspartnere 31 . Der fokuseres desuden på FN og FN's
sikkerhedsråd i analysen af Kinas og Indiens politiske målsætninger.
2.3.1.2 Ressourcer.
Medlemskab af organisation samt repræsentationer analyseres med henblik på at se,
hvilke ressourcer Kina og Indien har til at opnå deres strategiske mål. I denne kontekst er
det relevant at undersøge Kinas og Indiens udenlandske repræsentationer med henblik på
at undersøge udenrigsministeriers fokusering af ressourcer. Kvantitet er dog kun ét
parameter i denne analyse, idet det ligeledes er relevant at undersøge, om der er forskel i
deres professionelle niveau. Anvendes der kun professionelle diplomater eller anvendes
der medarbejdere, der ikke har den rette uddannelse.
2.3.1.3 Måder.
Kinas og Indiens forhold til andre stater analyseres med henblik på at undersøge, hvordan
de opnår strategiske mål 32 . Samarbejde med andre stater samt anvendelse af
internationale organisationer undersøges for at se, hvordan Kina og Indien agerer i det
internationale system. I analysen af organisationer fokuseres der på FN og FN’s
sikkerhedsråd, idet Indien og Kina har forskellige muligheder i sikkerhedsrådet.
2.3.2 Den informative dimension.
Den informative dimension indeholder de aspekter, der ikke naturligt hører hjemme i den
militære, politiske og økonomiske dimension. I dimensionen indgår ideologi, religion,
kultur, etik, kommunikation, etnicitet samt befolkning og samfundsstruktur 33 . Alle aspekter
er centrale elementer i udarbejdelse af en national sikkerhedsstrategi. Men i forhold til den
specifikke case ses alle aspekter ikke lige relevante. Kultur, kommunikation, etnicitet og
befolkning relaterer sig til interne forhold, der ikke viser Kina og Indien som strategiske
aktører. Derimod ses etik 34 , ideologi samt samfundsstruktur 35 interessant, hvorfor disse
28

Jablonsky, David. National Power.
Yarger, Harry Richard. Strategic Theory for the 21st Century: The Little book on big Strategy.
30
Gray, Colin S. Modern Strategy. p. 29.
31
Jablonsky, David. National Power.
32
Yarger, Harry Richard. Strategic Theory for the 21st Century: The Little book on big Strategy. pp. 60-62.
33
Gray, Colin S. Modern Strategy. pp. 26-37, Yarger, Harry Richard. Strategic Theory for the 21st Century:
The Little book on big Strategy. pp. 40-47 samt Jablonsky, David. National Power.
34
Gray, Colin S. Modern Strategy. pp. 30-31 samt 68-74.
35
Yarger, Harry Richard. Strategic Theory for the 21st Century: The Little book on big Strategy. pp. 40-41.
29
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analyseres i den informative dimension. Analysen fokuseres på Afrika, idet det giver en
god indikation på Kina og Indien som strategiske aktører, idet både etik, ideologi samt
opbygning af samfundsstrukturer er i spil overfor samarbejdspartnere på det afrikanske
kontinent.
2.3.2.1 Formål.
Kinas og Indiens strategiske interesser indenfor etik, ideologi og samfundsstruktur
analyseres. Nationale sikkerhedsstrategier og udenrigspolitiske målsætninger samt
officielle udtalelser vedrørende etik, ideologi og samfundsstruktur analyseres med henblik
på at finde eksempler på målsætninger indenfor den informative dimension. Derfor
undersøges Kinas og Indiens holdning til menneskerettigheder samt udvikling af samfund
og strukturer i den 3. verden. Det undersøges tillige om Kina og Indien har en målsætning
om udvikling af Afrika i forhold til styreform og demokratiske værdier.
2.3.2.2 Ressourcer.
Det analyseres, hvilke etiske forhold der gør sig gældende i forhold til aftaler med
afrikanske stater. I analysen lægges vægt på Indiens og Kinas forhold til
menneskerettigheder samt, hvilke krav der stilles til nationsopbygning. I den forbindelse
undersøges det, om Kinas og Indiens handlinger opfattes som legitime af det
internationale samfund 36 . Endelig undersøges det, om Kina og Indien har samme
ressourcer til rådighed i forbindelse med opbygning af samfundsstrukturer.
2.3.2.3 Måder.
Det undersøges, hvordan Kina og Indien optræder i forbindelse med samarbejde med
andre stater. Det undersøges om Kina og Indien søger at fremme livsbetingelser,
samfundsstrukturer, fred og sikkerhed i de stater, som de arbejder sammen med eller, om
de udelukkende fokuserer på tilvejebringelse af råstoffer. Det undersøges, hvordan Kina
og Indien optræder i samarbejde med andre stater med henblik på en analyse af de
ideologiske og samfundsstrukturelle aspekter. Herunder undersøges det, om styreformen i
henholdsvis Kina og Indien har indflydelse på, hvilke stater de ønsker at arbejde sammen
med.
2.3.3 Den militære dimension.
Som tidligere beskrevet opruster både Kina og Indien. Derfor bør analysen af den militære
dimension dække nuværende kapabiliteter samt planlagte nyanskaffelser. Herunder skal
det undersøges, om investeringer i nye kapabiliteter ændrer staternes indsættelse af
militære kapabiliteter.
2.3.3.1 Formål.
Kinas og Indiens militær strategiske interesser analyseres. Nationale sikkerhedsstrategier
og forsvarspolitiske målsætninger samt udtalelser vedrørende formål opstilling, indkøb
eller indsættelse af militære styrker analyseres for derigennem at finde indikationer på,
hvordan Kina og Indien planlægger at sikre strategiske interesser med militær
magtanvendelse 37 .
Gray peger på, at eventuelle modstandere ofte ikke medtages i strategiske analyser 38 . I
forhold til den militære dimension betyder det, at det undersøges, om Kinas og Indiens
militære kapaciteter er målrettet til imødegåelse af specifikke stater/koalitioner eller i
forhold til specifikke scenarier/indsættelsesforhold. I forhold til indsættelsesmiljø er det
36
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interessant at medtage det geografiske aspekt 39 . Derved kan analysen påvise, om Kinas
og Indiens militære ressourcer planlægges indsat i særlige geografiske områder.
2.3.3.2 Ressourcer.
Kinas og Indiens ressourcer analyseres overordnet for at kunne afgøre, hvilke militære
strategiske kapabiliteter de har eller planlægger anskaffet.
For at kunne agere som strategisk aktør må de militære styrker være afbalancerede 40 . Det
betyder, at alle værn 41 skal kunne operere på strategisk niveau.
Kina og Indien besidder begge atomvåben, hvilket indikerer at andre stater vil afholde sig
fra et angreb på deres territorier 42 . Besiddelse af atomvåben uanset rækkevidde ses dog
ikke som afgørende for, at en stat kan betegnes som en strategisk aktør. En strategisk
aktør må ligeledes kunne beskytte sine globale interesser med andre midler 43 . Det peger
på at fokusere på Kinas og Indiens muligheder for at opstille konventionelle styrker, der
kan indsættes og føres udenfor eget territorium, hvilket tillige beskrives af Gray i
dimensionerne Militær administration 44 og Føring 45 .
Kapaciteten til at deployere 46 og indsætte landstyrker, der kan føres udenfor eget
territorium, analyseres. Herunder ses tillige på evnen til at gennemføre
amfibiumoperationer og luftbårne operationer. Kinas og Indiens sømilitære kapabiliteter
analyseres med henblik på at undersøge muligheden for strategiske indsættelse af
flådeenheder 47 . Kinas og Indiens luftvåben analyseres med henblik på at undersøge, om
det er deployerbart samt, om de besidder kapacitet til at ramme strategiske mål 48 .
2.3.3.3 Måder.
Doktriner og strategiske militære handlinger analyseres for at fastlægge, hvordan Kina og
Indien indsætter eller planlægger indsættelse af militære midler 49 . Både tidligere,
nuværende og planlagte strategiske indsættelser analyseres, idet det vil give et billede af
deres muligheder for strategiske indsættelse af militære midler 50 . Såfremt der foreligger
doktringrundlag for strategiske indsættelser, analyseres dette med henblik på at bidrage til
analysen af staternes interesser samt, for at afgøre om doktrinen er tilpasset rådige
ressourcer.
Indkøb eller planlagte indkøb af strategiske kapabiliteter ses ligeledes at bidrage til
analysen af, hvordan Kina og Indien optræder som strategiske aktører. Her er det
essentielt at sammenholde oprustningen i militære kapabiliteter med, hvordan de militære
kapabiliteter planlægges anvendt. Ses de anvendt til forsvar af staten, eller planlægges de
anvendt til strategiske indsættelser.
39
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2.3.4 Den økonomiske dimension.
I den økonomiske dimension indgår både staternes økonomi samt ressourcebehov 51 . Den
økonomiske dimension danner på sin vis grundlag for mulighederne i den politiske,
informative og militære dimension 52 . En stærk økonomi giver eksempelvis mulighed for
oprustning eller modernisering af den militære kapacitet. Den giver tillige mulighed for at
give økonomisk støtte til 3. verdenslande for herigennem at få indflydelse i disse stater.
Derfor tillægges den økonomiske dimension vægt i analysen. Derudover analyseres Kinas
og Indiens medlemskab af økonomiske organisationer samt deres anvendelse og
handlinger gennem disse organisationer 53 .
2.3.4.1 Formål.
Kinas og Indiens økonomiske målsætninger og udtalelser vedrørende økonomi eller
ressourcer på det strategiske niveau analyseres for at finde indikationer på strategiske
interesser indenfor den økonomiske dimension. Økonomiske målsætninger i forhold til
samarbejdspartnere analyseres ligeledes med henblik på at undersøge, hvorfor Kina og
Indien søger strategiske samarbejdspartnere.
2.3.4.2 Ressourcer.
Det er ikke ideen, at gennemføre en økonomisk analyse af Kina og Indien. Det er derimod
hensigten at fokusere på de strategiske aspekter, der giver Kina og Indien strategiske
muligheder. Derfor undersøges BNP og udviklingen i BNP, idet jo større en økonomi er, jo
større muligheder har en stat for at agere strategisk. Derudover analyseres
udviklingsbistand og økonomisk assistance til andre stater. Dette ses relevant, idet
forskellige former for økonomisk støtte kan anvendes i forhold til de andre strategiske
dimensioner. Her ses det relevant at undersøge, hvilken størrelse og hvilken form støtten
har samt undersøge, hvilke stater der modtager støtte. Herudover analyseres eksport og
import for herigennem at undersøge Kinas og Indiens ressourceafhængighed 54 . Adgangen
til ressourcer er essentiel for en moderne stat 55 . Derfor analyseres Kinas og Indiens behov
for adgang til ressourcer. Det er tillige interessant at undersøge, om Kina og Indien
konkurrerer om adgang til samme strategiske ressourcer og her inddrage det
geografiske 56 aspekt i analysen. I denne analyse vil afhængigheden af bestemte
ressourcer eller økonomiske markeder indgå. Analysen skal vise, hvilke ressourcer Kina
og Indien efterspørger samt, om de konkurrerer om samme ressourcer.
Derudover er det interessant at undersøge medlemskaber af økonomiske organisationer
samt økonomiske samarbejdspartnere.
2.3.4.3 Måder.
Kinas og Indiens økonomiske handlinger i forhold til andre stater analyseres med henblik
på at undersøge, hvordan de opnår deres økonomiske målsætninger. Det analyseres,
hvordan Kina og Indien skaffer sig adgang til strategiske ressourcer og, om deres adfærd
adskiller sig fra hinanden. Her ses økonomisk støtte til regeringer, projekter, firmaer
væsentligt at undersøge. Kinas og Indiens udbytte af denne støtte analyseres tillige. I
denne del af analysen er det relevant tillige at fokusere på private kinesiske og indiske
firmaer, der får adgang til ressourcer grundet Kinas og Indiens involvering i andre stater.
Udvælgelse af partnere, økonomiske begrænsninger, handelshindringer eller sanktioner
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overfor andre stater er også relevante at inddrage i analysen for herigennem at
undersøge, hvordan Kina og Indien optræder overfor andre stater for at nå et fastsat mål.
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3. DEN POLITISKE DIMENSION.
Formålet med kapitlet er at gennemføre en komparativ analyse af Kina og Indien i forhold
til den politiske dimension. Kina og Indiens nationale sikkerhedsstrategi og udenrigspolitik
analyseres med henblik på at undersøge deres målsætning. Kinas og Indiens handlinger i
forhold til FN's sikkerhedsråd analyseres med henblik på at undersøge deres forskellige
muligheder som medlem og ikke-medlem af sikkerhedsrådet.
Formål, ressourcer og måde sammenlignes for at undersøge, om der er balance mellem
”benene”.
Kinas og Indiens deltagelse i FN missioner analyseres i forhold til en politisk vinkel med
henblik på at undersøge, hvordan Kina og Indien arbejder for opretholdelse af fred og
sikkerhed.
3.1. Formål.
Indiens og Kinas nationale sikkerhedsstrategier er overordentlig interessante. Indien har
inddelt deres nationale strategi i tre koncentriske cirkler 57 . Den første cirkel omfatter de
nærmeste nabostater. I forhold til disse stater vil Indien søge at være overlegen og kunne
imødegå beslutninger truffet af disse stater. Den næste cirkel omfatter hele det asiatiske
område. Her vil Indien søge opretholde en magtbalance med andre magtfulde stater, og
undgå at de yder indflydelse på Indiens interesser. Den sidste cirkel omfatter resten af
verden, hvor Indien vil have en plads i det internationale system på lige fod med andre
stormagter. Indien vil i den kontekst have en nøgleposition i forhold til international fred og
sikkerhed i verden.
Kina offentliggør ikke deres nationale sikkerhedsstrategi, men vurderes at omfatte fire
principper 58 . Den består af: 1) At vinde støtte fra USA og andre stormagter til Kinas
ekspansion. Fokus lægges på udvikling og opretholdelse af fredelige relationer med andre
betydende stater og herigennem overbevise dem om, at Kina vil være en stabiliserende
faktor i Asien. 2) Modernisering af militæret med henblik på at reducere Kinas sårbarhed,
samt styrke militærets evne til at kunne anvendes politisk og diplomatisk. 3) Hævdelse af
egen suverænitet. Princippet ses anvendt uden anvendelse af magt, men med en godnabo politik. Magtanvendelse er ikke en mulighed før den regionale magtbalance er til
fordel for Kina. 4) Samarbejde med det internationale samfund med henblik på at sikre
fordele uden at lide tab.
Sammenlignes Kinas og Indiens nationale sikkerhedsstrategier ses store forskelle 59 .
Indiens sikkerhedsstrategi peger på, at Indien ønsker at være ”regional supermagt” og
”global stormagt”. Dermed ser Indien ændringer i magtforholdene mellem staterne, hvilket
indikerer at Indien ønsker en multipolær verden. Dette underbygges af officielle udtalelser
fra regeringen, hvor det eksplicit nævnes, at Indien arbejder for at det internationale
system udvikler sig mod en multipolær verden 60 . Hvor Indien ønsker at opnå en betydende
plads i det internationale samfund med henblik på at fremme fred og sikkerhed, så ses
Kina at have en helt anden dagsorden. Kinas strategi peger på, at de målrettet arbejder for
at blive så magtfulde som muligt. Af den kinesiske regerings hjemmeside fremgår det, at
Kina i lighed med Indien ønsker en multipolær verden 61 . Men set i forhold til
sikkerhedsstrategien kan der godt stilles spørgsmål ved, om Kina i virkelighed ønsker at
57
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standse der, eller om de ønsker at udvikle sig til hegemon, hvilket understøttes af
analysen gennemført af Michael D. Swaine og Ashley J. Tellis 62 .
Det er dog vigtigt at fremhæve, at både Kinas og Indiens sikkerhedsstrategier peger på, at
de begge ser USA’s position som alt for dominerende, hvorfor de ønsker at udfordre den.
Kina 63 og Indien 64 har åbne udenrigspolitikker, der fremgår af respektive
udenrigsministeriers hjemmesider. Kinas udenrigspolitik baserer sig på fem principper, der
kaldes ”fem principper for fredelig sameksistens” 65 . De består af: 1) Gensidig respekt for
suverænitet og territorial ukrænkelighed. 2) Gensidig ikke-angrebslinie. 3) Ikke-indblanding
i hinandens indre anliggender. 4) Lighed og gensidig fordel i forbindelserne mellem stater.
5) Fredelig sameksistens. Som det ses af principperne lægger Kina overordentlig meget
vægt på, at stater er selvbestemmende på eget territorium.
Indiens udenrigspolitik er ikke så skarpt formuleret som Kinas og omfatter primært
etablering af fredeligt samarbejde og fredelig sameksistens med andre stater 66 .
Kina prioriterer FN højt, og i 2005 udgav regeringen et policy papir, der omhandler FN’s
reformering 67 . Policy papiret omhandler områderne udvikling, sikkerhed, krigens love,
menneskerettigheder og demokrati samt et afsnit om udvikling af FN. Papiret tegner et
billede af et Kina, der ønsker et langt mere aktivt FN. Det beskriver, at Kina ønsker en
udvikling af verden, hvor fattigdom, sygdom, forurening mindskes. I forhold til sikkerhed
lægger Kina meget vægt på staternes suverænitet og, at konflikter skal løses i
overensstemmelse med FN’s charter og international lov. Derudover ønsker Kina, at FN
arbejder for en mere sikker verden, der blandt andet omfatter imødegåelse af spredning af
masseødelæggelsesvåben. I forhold til krigens love, menneskerettigheder og demokrati
beskriver policy papiret, at Kina vil arbejde for en udvikling af disse områder. Dog
fremhæves staternes suverænitet og FN’s charter flere steder. I forhold til de første tre
områder i policy papiret tegner der sig et billede af et Kina, der gerne ser, at FN spiller en
mere aktiv rolle i verdenssamfundet. I forlængelse af policy papiret ses det naturligt, at
Kina også på egen hånd vil lægge vægt på disse punkter i de samarbejdsrelationer, de har
med andre stater. I forhold til staternes suverænitet som vægtes højt i policy papiret, så er
dette på linie med de fem principper, der ligger til grund for Kinas udenrigspolitik.
Kinas holdning til reformering af sikkerhedsrådet er tvetydig. Kina har samme opfattelse
som Indien i forhold til, at fordeling af pladser i sikkerhedsrådet ikke afspejler nutiden 68 ,
hvilket peger på at Kina gerne ser reformer gennemført i sikkerhedsrådet. Men Kina vil
ikke gå med til at sikkerhedsrådet fastsætter en deadline for gennemførelse af reformering
af sikkerhedsrådet, og Kina vil kun gå med til at reformer gennemføres som
konsensusbeslutninger i sikkerhedsrådet. Det peger på, at Kina ikke arbejder helhjertet
med reformeringen af sikkerhedsrådet 69 , hvilket også mødet mellem udenrigsministrene
fra Kina, Rusland og Indien i februar 2007 indikerede 70 . Af den kinesiske regerings
hjemmeside 71 fremgår det således kun, at Kina og Rusland støtter Indien i, at Indien skal
spille en større rolle i FN sikkerhedsråd. Der nævnes ikke hvilken rolle Indien kunne
varetage eller, at Indien fremadrettet skal være fast medlem af sikkerhedsrådet. Det
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indikerer, at Kina ikke ønsker at miste indflydelse i sikkerhedsrådet og, at Kina ønsker at
fastholde deres nuværende position i verdenssamfundet.
Indien prioriter FN meget højt, og FN er den internationale organisation, som Indien
tillægger mest værdi 72 . Indien ønsker at spille en langt større rolle i rammen af FN og ser
gerne FN bliver reformeret. Dette gælder i særlig grad FN’s sikkerhedsråd, hvor Indien vil
have en fast plads 73 . Kina støtter reformer i FN, men er meget tilbageholdende i
forbindelse med tildeling flere faste pladser i sikkerhedsrådet 74 . Indien ønsker at
sammensætningen af FN's sikkerhedsråd afspejler nutiden, hvorfor både geografiske
forhold 75 , økonomiske forhold samt staternes størrelse skal tages i betragtning i reformen
af sikkerhedsrådet 76 . Indiens ønske om en fast plads i sikkerhedsrådet peger på, at Indien
ønsker at spille en langt større rolle i det internationale system. Det betyder også, at de
derved får større indflydelse på udviklingen i verdenssamfundet.
Sammenlignes Kina og Indiens muligheder for at påvirke verdenssamfundet gennem FN,
så har Kina fortsat langt større muligheder, idet de har en fast plads i sikkerhedsrådet.
I lighed med møderne mellem Indien, Rusland og Kina, har Indien i nyere tid indgået
mange strategiske partnerskaber af forskellig art. Indiens ”Look East” politik 77 har naturligt
medført en fokusering på de asiatiske lande og en fokusering på det regionale område.
Indien prioriterer medlemskabet af South Asian Association for Regional Coorperation 78
(SAARC) højt 79 , hvilket også viser deres regionale prioritering. I ”Look East” politikken
tillægges forholdet til Kina meget stor betydning 80 . Indien og Kina indgik i 2006 et
strategisk partnerskab, hvor hensigten er, at de to staters samarbejde skal styrkes 81 . Det
viser, at både Kina og Indien ser en fordel i, at staterne har gode relationer til hinanden og
indikerer, at både Kina og Indien ser en fordel i at have regionale samarbejdspartnere.
Indien kigger dog også til andre sider og har derfor indgået samarbejdsaftaler med EU 82
og USA 83 . Det peger på, at Indien ikke kun er fokuseret mod det asiatiske område, men at
de også har globale interesser. Det er samarbejdet med Sydafrika og Brasilien et godt
eksempel på. De tre stater indgik i 2006 en aftale om etablering af dialogforummet The
India-Brazil-South African Dialogue Forum (IBSA) med henblik på at fremme fred og
sikkerhed samt fortsat økonomisk og social udvikling i verden 84 . I dette arbejde indgår
tillige et fælles ønske om reformering af FN’s sikkerhedsråd 85 .
Kina prioriterer ikke indgåelse af strategiske partnerskaber på samme måde og på samme
niveau som Indien. Kina er ikke medlem af SAARC eller IBSA eller andre fora på niveau
med dette. Kina indgår bilaterale samarbejdsaftaler med udvalgte stater i stedet for, hvilket
er i overensstemmelse med deres fem principper for udenrigspolitik. Det har Kina
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eksempelvis gjort med mange stater i Afrika 86 samt med USA 87 , EU 88 , Rusland 89 og
Pakistan 90 . Det peger på, at både Kina og Indien ønsker at indgå partnerskaber, hvilket
ses i overensstemmelse både deres udenrigspolitik og deres nationale sikkerhedsstrategi.
3.2. Ressourcer.
Som det ses af ovenstående analyse, er FN den organisation, som både Kina og Indien
prioriterer højst. Det skal tillige bemærkes, at begge stater ikke indgår i nogen
sikkerhedspolitiske organisationer og er derfor alliance fri. Kina og Indien er ikke
medlemmer af ASEAN, men begge stater har været dialogpartnere siden 1996 91 . Begge
stater er dog medlemmer af The ASEAN Regional Forum (ARF), der er et regionalt
sikkerhedsforum. Det peger på, at både Indien og Kina prioriterer det asiatiske område
højt. Men det, at de ikke selv har været med til at oprette disse organisationer og fora,
indikerer også, at både Indien og Kina er reaktive i forhold til andre stater i det asiatiske
område. Dette kan skyldes, at de stater der oprettede ASEAN ikke var interessante for
hverken Kina eller Indien eller, at de ikke blev inviteret med. De senere roller som
dialogpartnere og som deltagere i ARF kan både skyldes en regional fokusering eller
skyldes rivalisering mellem stormagterne i Asien. Indien har været medlem af WTO fra
organisationens oprettelse i 1995, mens Kina først blev medlem i 2001 92 . Medlemskabet
af WTO har haft meget stor betydning for Kina i forbindelse med deres økonomiske
udvikling 93 .
Det er interessant at undersøge Kinas og Indiens repræsentationer i udlandet, idet de
både indikerer staternes fokusering på kontinenterne samt viser, hvor gode muligheder
staterne har for at understøtte politiske mål. Det ville være relevant at undersøge
repræsentationernes størrelse og sammensætning, idet det ville give et nuanceret billede
af Kinas og Indiens muligheder for at understøtte staternes politik. Men disse oplysninger
er ikke offentlige, hvorfor alene en numerisk sammenligning af ambassader og
repræsentationer er mulig. Der ses stor forskel på antallet af ambassader, idet Kina har
etableret ca. dobbelt så mange ambassader som Indien. Hvis Indiens kommissioner
medtages i analysen ses der fortsat stor forskel, idet Kina råder over mere end 40
repræsentationer flere end Indien. Den store forskel ses i Afrika, hvor Indien kun har
etableret repræsentationer i 18 stater, hvorimod Kina har 40 ambassader. Asien er eneste
område, hvor Indien har flere repræsentationer end Kina, hvilket viser Indiens prioritering
af det asiatiske område.
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Numerisk oversigt over Kinas og Indiens ambassader/kommissioner 94
Tabel 1.
Afrika
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Og Oceanien
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I alt
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Ambassader

6

10

1

12

20

16
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89

Indien
High
Commission

12

0

6

3
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8

3

32

Indien
sammenlagt

18
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121

Kina
ambassader

40

12

12

21

22

21

36

165

Kilde: http://meaindia.nic.in/ samt http://www.fmprc.gov.cn/eng/wjb/zwjg/2490/default.htm

I forhold til antal repræsentationer peger det på, at Kina har bedre ressourcer til rådighed
til at understøtte politiske mål. I særlig grad ses Kinas muligheder i Afrika signifikant større
end Indiens muligheder.
Det er ligeledes relevant at undersøge kvaliteten af Kinas og Indiens diplomater med
henblik på at påvise, om der er forskel på den måde, som de kan understøtte staternes
politik. Det fremgår ikke af hverken Kinas eller Indiens officielle politikker, hvorledes
diplomater udvælges. Men ambassadørers uddannelse og karrierer fremgår af officielle
kilder, hvilket giver mulighed for at undersøge deres baggrund 95 . Dette vil give et fingerpeg
om deres diplomater har arbejdet sig op gennem systemet i udenrigsministeriet eller om
deres udnævnelse kan karakteriseres som politiske udnævnelser. Kinas og Indiens
ambassadører i København og Washington har en lang diplomatisk karriere bag sig 96 ,
bortset fra Kinas ambassadør i Danmark der har en kort karriere bag sig 97 . Det kunne
indikere, at Kina anvender diplomater med begrænset erfaring indenfor udenrigstjenesten.
Kinas ambassadør i Norge 98 har dog samme baggrund som ambassadøren i Washington.
Det peger på, at Kina i lighed med Indien anvender professionelle diplomater, der har
gode muligheder for at understøtte de politiske målsætninger. Derfor ses der ikke
betydende forskel på kvaliteten af Kinas og Indiens diplomatkorps.
3.3. Måder.
Indien arbejder målrettet på, at blive fast medlem af sikkerhedsrådet. Dette er en meget
væsentlig grund til, at Indien indgår strategiske partnerskaber. Samarbejdet i IBSA er et
godt eksempel på dette. Det kan umiddelbart undre, at Sydafrika, Brasilien og Indien
94
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indgår et strategisk partnerskab, men de har sammenfaldende interesser. Sydafrika er en
væsentlig handelspartner 99 , og Brasilien ønsker i lighed med Indien et fast medlemskab af
FN's sikkerhedsråd 100 . Brasilien og Indien støtter hinandens kandidatur gensidigt, og de
støttes begge af Sydafrika 101 . IBSA er ikke eneste eksempel, idet Indien tillige har indgået
et strategisk partnerskab med Japan, hvor begge stater på samme måde støtter
hinandens kandidatur 102 . Men det er essentielt, at Indien støttes af faste medlemmer FN's
sikkerhedsråd. Storbritannien 103 og Frankrig 104 støtter kandidaturet, og Indiens og Kinas
forbedrede forhold har ført til, at Kina ikke vil stille sig i vejen for et fast indisk sæde i
sikkerhedsrådet 105 . Forholdet mellem USA og Indien har udviklet sig positivt, og USA og
Indien har ligeledes indgået et strategisk partnerskab 106 . Men USA har endnu ikke meldt
ud, hvorvidt de støtter Indiens kandidatur til sikkerhedsrådet. USA's’ position i verden og
dets vilje til at anvende sin vetoret i sikkerhedsrådet peger på, at Indiens forhold til USA vil
være afgørende for optagelse i sikkerhedsrådet. Det indikerer, at Indien er meget
afhængige af forholdet til USA, idet alle anstrengelser de har ydet i de senere år vil være
spildte, såfremt USA ikke støtter deres kandidatur. I forhold til Kina synes Indien mere
sårbar overfor USA, Rusland, Frankrig og Storbritannien, idet de er nødt til at have deres
støtte for at få et fast sæde i sikkerhedsrådet.
Kinas opfører sig som en status quo-magt i FN's sikkerhedsrådet. Sådan betegner
udenrigsminister Per Stig Møller Kina i den erfaringsopsamlingsrapport, der er udarbejdet
af udenrigsministeriet på baggrund af Danmarks medlemskab i sikkerhedsrådet 107 . Med
det mener han, at Kina var reaktiv og, at de sjældent tog initiativer i sikkerhedsrådet.
Rapporten beskriver endvidere, at Kina principielt ikke ville blande sig i andre staters indre
anliggender. Dette ses tillige af afstemningerne i sikkerhedsrådet i 2005 og 2006, hvor
Kina var den stat, der undlod at stemme flest gange. Men det skal også fremhæves at
Kina ikke stemte imod nogen af forslagene i sikkerhedsrådet, hvilket eksempelvis USA
gjorde to gange i 2006 108 . Kina har derved ikke blokeret for sikkerhedsrådets arbejde. Det
peger på, at de ønsker at markere deres holdninger til FN's involvering i konflikter, men at
de ikke ønsker, at FN fremstår som en handlingslammet og ineffektiv organisation.
Rapporten viser desuden, at fire ud af fem gange Kina har undladt at stemme har været i
forbindelse med krisen i Sudan.
Men rapporten fra udenrigsministeriet viser ikke det fulde billede af Kina virkes i FN. Kina
har hjulpet USA i forbindelse med Irak krigen og i forbindelse med USA’s problemer med
Nordkorea. Forud for krigen mod Irak forsøgte USA at få vedtaget en resolution i
sikkerhedsrådet. Her var det Frankrig, der modarbejdede USA, mens Kina forblev tavs 109 .
I 2003 kunne USA ikke via diplomatiske midler få Nordkorea til at samarbejde, og derfor
henvendte den amerikanske regering sig til Kina. Kina lukkede for olieleverancen til
Nordkorea, hvilket kun efter få dage tvang Nordkorea til forhandlingsbordet 110 . Begge
situationer peger på, at Kina ikke fastholder sin holdning i forhold til staternes
ukrænkelighed, som udenrigsministeriets rapport indikerer. I forhold til Irak krigen kunne
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det pege på, at Kina ønsker et godt forhold til USA. I forhold til krisen med Nordkorea kan
samme forhold i princippet gøre sig gældende. Det kan dog i lige så høj grad være på
grund af det Nordkoreanske styre, der skaber ustabilitet i regionen. Kina viste sig som en
magtfuld stat, idet de hurtigt fik styr på Nordkorea samtidigt med at USA nu ”skylder” Kina
en tjeneste.
Kina har også bidraget økonomisk til genopbygningen i både Irak og Afghanistan 111 . Det
bidrager til billedet af, at der er et godt forhold mellem primært USA og Kina. Men det giver
også et billede af, at Kina ikke for alvor vægte staternes ukrænkelighed og suverænintet.
Kinas og Indiens økonomiske bidrag til FN og de styrker, der stilles til rådighed for FN er
meget forskellige. Indien bidrager med 9608 mand, hvorimod Kina kun bidrager med 1814
soldater og politifolk 112 . Indien er derved den stat, der stiller 3. flest soldater til rådighed for
FN 113 . På trods af det lave antal soldater har Kina gennem de sidste 16 år været største
bidragsyder blandt de faste medlemmer i sikkerhedsrådet 114 . Kina og Indien er indsat i
henholdsvis 12 og 11 missioner. Indien støtter blandt andet med 4671 soldater til MONUC
i Congo og 2650 soldater til UNMIS i Sudan. Kinas største bidrag er 589 soldater til UNMIL
i Liberia. Både Indien og Kina stiller politifolk til rådighed til UNMIK i Kosovo og soldater til
UNIFIL i Libanon 115 . Indien bidrager med mere end fem gange så mange soldater og
politifolk som Kina, hvilket viser, at Indien er villig til at arbejde for fred og sikkerhed i
verden. Samtidig viser tallene også, at Indien bidrager substantielt til opgavernes løsning
forstået på den måde, at store styrkebidrag er mere effektive end små bidrag. Fordelingen
af Kinas 1814 politifolk og soldater på 12 missioner peger på, at Kina er mere interesseret
i at få placeret et ”flag på kortet” end reelt at arbejde for at løse opgaverne i missionerne.
Det tegner dog også et billede af to stater, der kan indsætte soldater globalt. Det er
kinesiske og indiske politifolk i Kosovo et godt bevis på. Samtidigt viser det også både
Kinas og Indiens velvilje til støtte op om resolutioner fra sikkerhedsrådet.
Kinas og Indiens økonomiske bidrag til FN er ligeledes interessant.
Økonomiske bidrag til FN i 2006 i millioner US dollars 116 .
Tabel 2
USA

England

Frankrig

Rusland

Kina

Indien

Japan

Brasilien

Tyskland

384

104

102

19

35

7

348

26

148

Kilder: http://www.globalpolicy.org/finance/tables/reg-budget/large06.htm
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Kina bidrager økonomisk med fem gange så mange penge som Indien, og i forhold til faste
medlemmer i sikkerhedsrådet er Kina næstmindste bidragsyder. Tallene peger på, at Kina
ydet et væsentligt bidrag til FN budget. Indiens bidrag på 7 millioner dollars er ikke meget
sammenlignet med Tyskland, Japan og Brasilien, der også ønsker et fast sæde i
sikkerhedsrådet. Det kunne pege på, at Indien prioriterer støtte i form af personel højere
end økonomiske bidrag til FN.
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Ovenstående analyse indikerer, at Indien og Kina kun agerer i forhold til FN, hvilket ikke er
korrekt. Indien arbejder målrettet på at få en fast plads i sikkerhedsrådet, men har mange
andre samarbejdsrelationer. Indien arbejder målrettet på at forbedre forholdet til Pakistan,
og de to stater har efter en spændt periode i 2002 nærmet sig hinanden 117 . Indien
prioriterer samarbejde i det asiatiske område, hvilket den indiske premierminister slog fast
under det femte Indien-ASEAN møde i januar 2007 118 . Både Kina 119 og Indien 120 er blevet
dialogpartnere i The Pacific Islands Forum, hvilket viser at begge stater interesserer sig for
området, der grænser op til Asien. Indien har indgået bilaterale partnerskaber i Afrika og
har iværksat flere projekter på det afrikanske kontinent 121 . Også Kinas interesser i Afrika
tiltrækker sig opmærksomhed, idet Kina meget tydeligt prioriterer det afrikanske kontinent.
Kina har iværksat mange projekter i Afrika og etableret en lang række strategiske
partnerskaber med henblik på at få adgang til strategiske ressourcer 122 . Det peger på, at
både Kina og Indien har globale interesser. Det indikerer også, at Kina og Indien har
interesser i samme områder, hvilket kan betyde, at de er konkurrenter.
3.4. Balancen mellem formål, ressourcer og måder.
Indiens mange strategiske partnerskaber giver rigtig god mening, når de sættes i relation
med den nationale sikkerhedsstrategi. I forhold til den første cirkel ses medlemskabet af
SAARG centralt, idet medlemskredsen omfatter de fleste af Indiens naboer. Bortset fra
Kina er resten af Indiens naboer medlemmer af ARF eller ASEAN, hvor Indien er
dialogpartner. I forhold til den næste cirkel ses forholdet til Kina væsentligt 123 . Indien vil
søge at opretholde en magtbalance i forhold til andre magtfulde stater i Asien. I forhold til
den politiske dimension søger Indien at have et godt forhold til netop Kina og Pakistan
gennem indgåelse af partnerskaber. Indiens fokusering på det asiatiske område ses tillige
gennem deres ”Look East” politik, der virker hensigtsmæssig i forhold til deres nationale
sikkerhedsstrategi. Indiens fokusering i Asien understøttes af deres 24 ambassader og
kommissioner, som bortset fra Europa er det område, hvor Indien har flest
repræsentationer. I forhold til den sidste cirkel ses Indiens ønske om en fast plads i FN's
sikkerhedsråd som det helt centrale element. Som fast medlem af sikkerhedsrådet vil
Indien kunne agere på lige fod med andre stormagter. Derfor ses indgåelse af strategiske
partnerskaber meget relevant og i særlig grad med de faste medlemmer af
sikkerhedsrådet. Storbritannien og Frankrig har givet tilsagn om støtte, hvorimod Rusland,
Kina og USA er mere tilbageholdende. Kina vil dog sandsynligvis ikke stille sig i vejen for
et medlemskab. Men også IBSA samarbejdet og indgåelse af strategiske partnerskaber
peger på, at Indien arbejder målrettet på at få opfyldt deres målsætning. I forhold til
sikkerhedsstrategien ses der en meget god balance mellem målsætning, ressourcer i form
af repræsentationer, bilaterale partnerskaber og medlemskaber af organisationer samt
måder, hvorpå Indien handler i forhold til andre stater.
Af Indiens udenrigspolitik fremgår det, at Indien vil arbejde for fred og sikkerhed i verden.
Indien stiller mange ressourcer til rådighed for FN i forskellige missioner rundt om i verden,
hvilket peger på, at det ikke kun er tomme ord. Det medfører, at der er balance mellem
”benene”, idet målsætningen følges op af en substantiel styrkeindsættelse. Det skal dog
bemærkes, at Indien ikke bidrager væsentligt til FN's budget.
I forhold til Kinas nationale sikkerhedsstrategi ses målsætningen vedrørende et godt
forhold til USA og andre stormagter væsentligt i forhold til den politiske dimension. I den
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kontekst ses Kinas handlinger i forhold til Nordkorea og Irak-krigen, økonomisk støtte til
både Afghanistan og Irak samt ingen anvendelse af veto-ret i sikkerhedsrådet lige
pludseligt meget forståelige og rationelle. Det viser, at der er meget god
overensstemmelse mellem målsætningen og den måde, hvorpå Kina agerer i det
internationale samfund. Kina viste ligeledes i forbindelse med krisen med Nordkorea, at de
er i stand til virke som en stabiliserende faktor i Asien. Men det betyder også, at Kina ikke
altid lægger vægt staternes suverænitet og ukrænkelighed på trods af, at det fremgår
eksplicit af deres udenrigspolitik. Billedet er dog tvetydigt, idet Kina undlod at stemme i
forbindelse med krisen i Sudan. Kinas målsætninger i FN policy Papiret har mindre god
sammenhæng med det begrænsede antal soldater, som de stiller til rådighed i FNmissioner. Kina arbejder for et multipolært samfund og for en reformering af FN og FN's
sikkerhedsråd, hvilket fremgår af deres policy Papir. De uklare udmeldinger til Indien
vedrørende en fast plads i sikkerhedsrådet, uvilje mod at sætte tidsfrist for reformering
samt manglende handlinger i forhold til reformering peger på, at Kina ikke ønsker en
reformering på nuværende tidspunkt. Der er altså dårlig sammenhæng mellem
målsætning og måder, hvorpå Kina handler i det internationale samfund. I den
sammenhæng kan der stilles spørgsmålstegn ved, om Kina i virkeligheden ønsker
multipolaritet eller, om de ønsker USA’s magt minimeret og egen magt maksimeret.
I forhold til indgåelse af strategisk bilaterale partnerskaber ses det afrikanske kontinent
som overordentlig interessant. Kinas mange ambassader i Afrika ses meget relevante i
forhold til Kinas behov for adgang til strategiske ressourcer. Der ses derfor en
hensigtsmæssig sammenhæng i forhold til indgåelse af partnerskaber, behov for
ressourcer samt antal repræsentationer i Afrika.
3.5. Sammenfatning.
Indien og Kina har forskellige muligheder for at agere i det internationale samfund. Kinas
medlemskab af FN's sikkerhedsråd giver dem nogle helt særlige muligheder i forhold til at
bevare den nuværende magtbase samt muligheder for at påvirke USA’s og andre staters
handlinger. Det giver naturligvis også mulighed for at arbejde for fred og sikkerhed i
verden men det er ikke det, der prioriteres. Kina støtter kun FN-missioner i begrænset
grad, hvorimod Indien stiller mange soldater til rådighed. Til gengæld er Indiens
økonomiske bidrag til FN begrænset. Kinas og Indiens nationale sikkerhedsstrategier giver
en indikation på, hvorfor de ønsker at være strategiske aktører. Analysen indikerede, at
Kina ønsker at være strategisk aktør for at opnå så meget magt som muligt. Indiens
sikkerhedsstrategi peger derimod på, at Indien arbejder hen mod at blive regional
supermagt og global stormagt. Dermed ses der en forskel på deres ambitionsniveau.
Analyse af ”benene” viste, at der er god balance mellem Indiens nationale strategi, rådige
ressourcer samt den måde de agerer på. Samme forhold gjorde sig gældende i forhold til
Indiens udenrigspolitiske målsætning, hvor de ønsker at komme til at spille en central rolle
for fred og sikkerhed i verden.
Analysen af Kinas sikkerhedsstrategi har vist, at der er god balance mellem ”benene” i
forhold til at vinde støtte fra USA og andre stormagter. Samme forhold gjorde sig
gældende i forbindelse med at vise sig som en stabiliserende faktor i Asien. Derimod viste
analysen, at der ikke er en god sammenhæng mellem Kinas fokus på staternes
suverænitet og ukrænkelighed og deres handlinger i forhold til Irak og Nordkorea. Det
kunne indikere, at Kina kun finder suverænitetsbegrebet væsentligt, når det er i deres
interesse.
Kina og Indien har interesser i samme områder, og derfor ses også en lang række
strategiske partnerskaber indgået med samme stater. I lighed med dette ses Kina og
Indien stort set også som medlemmer af samme organisationer. Men dette til trods ses
alligevel en forskel i den vægt Indien og Kina lægger i forskellige områder. Analysen
indikerer at Kina har flere interesser i Afrika i forhold til Indien, hvorimod Indien prioriterer
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Asien højere end Kina. Indiens medlemskab af SAARG og prioritering af ASEAN er
eksempler på denne prioritering. Forskelligheden i prioriteringen af regionerne ses
afspejlet i Kinas og Indiens repræsentationer, hvor Kina har over dobbelt så mange
repræsentationer i Afrika. Indien har til gengæld flere repræsentationer i Asien end Kina. I
øvrigt det eneste område, hvor Indien har flere repræsentationer end Kina. Det skal også
fremhæves, at Kina har langt flere repræsentationer end Indien.
Der ses ikke forskelle på Indiens og Kinas diplomaters evne til at understøtte den politiske
målsætning. Det er derfor ikke en faktor, der har indflydelse på Kina og Indien som
strategiske aktører.
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4. DEN INFORMATIVE DIMENSION.
Formålet med kapitlet er at gennemføre en komparativ analyse af Kina og Indien i forhold
til den informative dimension. Parametrene etik, ideologi og samfundsstruktur analyseres i
forhold til formål, ressourcer og måde. Efterfølgende sammenlignes formål, ressourcer og
måde med henblik på at undersøge, om der er balance mellem ”benene”. Analysen
fokuseres mod Kinas og Indiens handlinger i Afrika, idet det giver et godt billede af deres
virke som strategiske aktører i forhold til alle tre parametre.
4.1. Formål.
Etiske, ideologiske eller samfundsstrukturelle aspekter, i forhold til udvikling i de stater der
samarbejdes med, fremgår ikke af Kinas eller Indiens nationale sikkerhedsstrategier eller
deres udenrigspolitiske mål. I forhold til Kinas udenrigspolitiske mål ses det væsentligt at
bemærke, at samarbejde mellem stater skal være til gavn for begge stater 124 . Det peger
på, at hverken Kina eller Indien har et overordnet ønske om at påvirke udviklingen internt i
andre stater. Særligt Kina lægger meget vægt på en ikke-indblanding i andre staters
anliggender. Derfor sætter Kina ikke politiske krav i forbindelse med samhandel med
andre stater bortset fra, at staterne anerkender Kinas ret til Taiwan 125 .
Kina har udarbejdet et policy papir, der omhandler Afrika 126 . Kinas Afrika politik bygger på
venskab og lighed, gensidigt udbytte og støtte til Afrikas udvikling, styrkelse af samarbejde
bl.a. gennem FN samt udnyttelse af erfaringer indenfor uddannelse, teknologi, kultur og
sundhed 127 . Policy papiret peger på, at Kina vil støtte og hjælpe udvalgte afrikanske stater
indenfor en lang række områder. Men det skal bemærkes, at Kina også skal have et
udbytte ud af et samarbejde. Det peger på, at Kina kun samarbejder med de stater, hvor
Kina kan få dækket et ressourcebehov. Kina ønsker ikke at blande sig i
samarbejdspartneres interne forhold, hvilket naturligt medfører, at de ikke opstiller
betingelser om udvikling af borgernes muligheder og liv i pågældende stater.
Gennemførelse af støtteprojekter i Afrika etableres derfor på baggrund af en frivillig aftale
mellem Kina og den pågældende stat, uden at der medfølger krav om forbedring af
menneskerettigheder, mindre korruption eller lignende. Dermed har samarbejdet og
udviklingen af Afrika et andet udgangspunkt set i forhold til vestlige stater. Dette er da
også, hvad der bekymrer skeptikere af specielt Kinas fremfærd i Afrika, idet de frygter, at
samhandlen vil ske på bekostning af politiske, miljømæssige, humanitære og sociale
problemer 128 .
Til sammenligning stilles der i Danmarks udviklingsbistand ikke krav om et udbytte for
Danmark i samarbejdet. Derimod stilles der høje krav til god regeringsførelse,
menneskerettigheder, forurening og kvinders rettigheder 129 . Særligt et manglende krav om
god regeringsførelse kan undre, idet kinesiske og i øvrigt også indiske firmaer netop
betegner dette forhold som et af de største problemer i samarbejdet med afrikanske
stater 130 .
Indiens regering har ikke udarbejdet en politik i forhold til Afrika, men har udarbejdet et
policy papir vedrørende menneskerettigheder og udvikling 131 . Af dette fremgår det, at
Indien støtter basale menneskerettigheder, demokratisk, social og økonomisk udvikling
samt kulturelle rettigheder i verden. Men det fremgår også, at Indien ser staters udvikling
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som et internt anliggende, som andre stater ikke har ret til at blande sig i. Anderledes ser
det ud i forhold til overtrædelse af basale menneskerettigheder og fundamentale
rettigheder. Der ønsker Indien, at det internationale samfund støtter svagere stater med
teknisk hjælp, samarbejde samt støtter med kapacitetsopbygning til opbygning af
samfundsstrukturer. Indiens tilgang til svage stater er dialog, styrkelse af institutioner samt
intensiveret økonomiske udvikling 132 . Indiens demokratiske traditioner afspejles i policy
papiret, men det fremgår ikke, at Indien foretrækker at samarbejde med andre demokratier
i forhold til samarbejde med ikke-demokratier. Det kunne antages, at det demokratiske
Indien i forhold til det ikke-demokratiske Kina havde et politisk ønske om at samarbejde
med demokratier. Dette ses ikke at være tilfældet.
4.2. Ressourcer.
Både Kina og Indien er medlemmer af UN Human Rights Council 133 , hvilket indikerer, at
de prioriterer dette område. Etiske betragtninger, i forhold til samhandel og interaktion med
stater der ikke overholder basale menneskerettigheder, fremgår hverken af indisk eller
kinesisk udenrigspolitik eller policy papirer. Det fremgår dog af det indiske policy papir, at
demokratiske stater med god regeringsførelse der overholder menneskerettigheder er
mere effektive og bedre samarbejdspartnere. Det indikerer, at Indien foretrækker
samarbejde med demokratiske stater med god regeringsførelse, og det kunne også
betyde, at Indien vil arbejde målrettet med nationsopbygning i de stater, som de
samarbejder med.
I forhold til det etiske aspekt ses de vestlige demokratier at have vanskeligt ved at
acceptere Kinas og Indiens involvering i Afrika. Støtte fra vestlige demokratier er
sædvanligvis nøje forbundet med krav som god regeringsførelse og overholdelse af
basale menneskerettigheder 134 . OECD påpeger, at Kina og Indien ikke stiller nogen krav
til afrikanske stater i forbindelse med lån, projekter o. lign, hvilket den vestlige verden
gør 135 . Kina og Indien respekterer de afrikanske staters suverænitet og blander sig
dermed ikke samarbejdspartneres interne anliggende, med mindre der foreligger en aftale
herom. Derfor er både Kina og Indien populære samarbejdspartnere hos de afrikanske
regeringer.
Dette bliver opfattet meget negativt også i Danmark, hvor man ser en stor risiko for, at
Indiens og Kinas involvering i Afrika ikke vil medfører forbedringer for den enkelte
afrikaner 136 . Det er ikke kun vestlige regeringer, der har denne opfattelse. Den tidligere
chef i Verdensbanken Robert Calderisi er enig i kritikken. Han mener, at kravene til de
afrikanske stater skal øges markant 137 , hvis forholdene for afrikanerne skal forbedres. Den
forskel, der ses i kravene til staterne i Afrika, er et problem for de vestlige demokratier, idet
det undergraver deres måde at udvikle de afrikanske stater på. Tidligere havde afrikanske
stater, der ikke ønskede at gå ind på krav fra eksempelvis EU, næsten ingen muligheder
for at få støtte. Nu har afrikanske stater mulighed for at lave aftale med både Kina og
Indien uden at skulle indgå aftaler, der gavner borgerne i staten. Det kræver blot, at det
kan betale sig for Kina eller Indien. En udvælgelse af afrikanske stater, der vækker
bekymring i vesten 138 . Kinas ”olie for våben” aftaler med eksempelvis Sudan opfattes som
dybt problematisk i vesten 139 . Det er med til at give et negativt billede af Kinas interesser i
Afrika. Den kinesiske viceudenrigsminister Zhai Jun afviste kritikken i starten af 2007, idet
han udtalte ”Hvis vi udnytter Afrika ligesom de tidligere koloniregeringer, så kan jeg
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garantere for, at de vil slutte sig sammen og smide Kina ud, ligesom de smed koloniundertrykkerne ud” 140 . Det er dog vigtigt at fremhæve, at Kina støtter de siddende
magthavere, hvorfor der sandsynligvis ikke er nogen magthavere i Afrika, som ønsker at
Kina skal forlade det afrikanske kontinent. Dermed kommer viceudenrigsministerens
udtalelse til at lyde noget tomt. Det er dog nødvendigt også at have vestens dårlige
resultater i tankerne i forbindelse med støtte til det afrikanske kontinent. Calderisi
argumenterer for, at Afrika i mange tilfælde havde klaret sig bedre uden vestens hjælp.
I forhold til opbygning af samfundsstrukturer ses der ikke forskel på Indiens og Kinas
kapaciteter, idet begge stater har en relativt veludbygget samfundsstruktur 141 . Men
derimod ses Indiens ressourcer i forhold til opbygning af demokratiske stater at være langt
bedre end Kinas. Indiens lange demokratiske traditioner giver dem en god forståelse for,
hvad det kræver at opbygge en moderne demokratisk stat 142 . Indiens demokratiske
erfaringer og værdier peger også på, at Indiens holdninger til nationsopbygning i Afrika
ligger tættere på de vestlige demokratiers opfattelse heraf end Kinas. Det kunne pege på,
at de vestlige demokratier har lettere ved at acceptere Indiens involvering i Afrika.
4.3. Måder.
Kina samarbejder med både demokratier og ikke-demokratier i Afrika. Kina største
handelspartnere i Afrika er Angola, Sydafrika, Sudan, Etiopien, Ækvatorial Guinea, Nigeria
og Gabon 143 . Angola og Sudan er gode eksempel på stater som Kina arbejder sammen i
Afrika. Angola er et af verdens fattigste lande på trods af et enormt potentiale. Der er ikke
afholdt valg siden 1992, og regeringen gennemfører en lukket og centralistisk ledelse af
landet 144 . Sudan kan ligeledes ikke betegnes som et demokratisk land. Præsident Omar
Hassan Ahmad Al-Bashir tog efter et militærkup i 1989 magten i landet. I år 2000 vandt
han et valg som det internationale samfund aldrig har godkendt. I 2003 opstod konflikten i
Dafur. Det har medført overordentlige store menneskelige lidelser, og
menneskerettighedssituationen betegnes som stærk kritisabel 145 . Samarbejdet med
Sudan og Angola peger på, at Kina ikke afstår fra samarbejde med udemokratiske stater
eller stater, der ikke overholder basale menneskerettigheder. Dette bekræftes blandt andet
af Sudans Energiminister Awad Ahmed Jaz, der i et interview udtaler ”The Chinese are
very nice"; "They don't have anything to do with any politics or problems. Things move
smoothly, successfully. They are very hard workers looking for business, not politics" 146 .
Indien største handelspartnere er Sydafrika, Ækvatorial Guinea, Tanzania,
Elfenbenskysten, Guinea-Bissau, Nigeria og Ghana 147 . Som sammenligningsgrundlag i
forhold til Sudan og Angola er Tanzania, Elfenbenskysten og Ghana velegnede. Ghana
kan betragtes som en moderne demokratisk afrikansk stat 148 . Det kan Tanzania ikke, men
landet et inde i en positiv udvikling og modtager blandt andet for ca. 400 millioner kroner i
støtte fra Danmark i 2007 149 . I modsætning hertil har Elfenbenskysten massive problemer i
forhold til demokrati og basale menneskerettigheder, men ikke på niveau med
eksempelvis Sudan. Sikkerhedsrådet har indsat en FN-styrke på ca. 5000 soldater, der
skal stabiliserer landet 150 . I forhold til de valgte eksempler ses en forskel på de stater Kina
og Indien samarbejder med. Det kunne pege på, at Indien lægger mere vægt på, at deres
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samarbejdspartnere arbejder målrettet på at udvikle demokratiet samt forholdene for
befolkningen. Det skal dog bemærkes, at Indien har en mindre samhandel med Sudan og
Angola. Den indiske udenrigsminister har gennemført møder med henholdsvis den
angolanske 151 og sudanesiske 152 udenrigsminister. De fælles udtalelser efter møderne er
uden megen substans og er ukonkrete, hvilket også peger i retning af, at staterne ikke har
megen samhandel. Men det ses interessant, at der i dokumenterne indgår en udtalelse
om, at henholdsvis Sudan og Angola støtter Indiens kandidatur til sikkerhedsrådet. Det
kan derfor ikke afvises, at Indien søger at ”købe” sig afrikanske støtter.
Selvom Kina og Indien ikke sætter politiske krav til handelspartnere, så støtter de
opbygningen af samfundsstrukturerne i de stater de samarbejder med.
Den indiske regering anvender ca. 1 milliard dollars i økonomisk støtte til et teknisk og
økonomisk uddannelsesprogram. Det indeholder blandt andet uddannelse af 1000
afrikanske embedsmænd om året i Indien. Dette støttes op af uddannelse i hjemlandene,
hvor der tillige indgår uddannelse af diplomater. Desuden er der årligt 15000 afrikanere,
der studerer på indiske universiteter 153 . Derudover gennemfører Indien et stort antal
projekter i Afrika, hvoraf følgende skal fremhæves: Gandhi Memorial Hospital i Etiopien,
Water Supply System i Malawi og India Farmers Project i Burkina Faso 154 . Indiens støtte til
det afrikanske kontinent tegner et mere positivt og nuanceret billede af Indien som
strategisk aktør, idet Indien yder en markant indsats i nationsopbygningen i Afrika.
Årsagen til at netop ovenstående projekter er fremhævet er, at de pågår i stater, hvor
Indien ikke har betydende økonomiske interesser. Det peger på, at Indien ikke kun støtter
stater, hvori de har økonomiske interesser. Det indikerer, at det etiske aspekt indgår i den
indiske udenrigspolitik.
Den kinesiske støtte til opbygning af samfundsstrukturer er anderledes. Kina lægger vægt
på udvikling af landbrug, let industri, konstruktion af infrastruktur og
informationsteknologi 155 . I november 2006 gennemførte Kina et topmøde med 1500
afrikanske deltagere. Den kinesiske præsident lovede, at Kina i perioden indtil 2009 vil
anvende op mod 100 milliarder dollars til eftergivelse af gæld, støtte til kinesiske firmaers
arbejde i Afrika samt til direkte økonomisk støtte 156 . Herunder lovede præsidenten, at han
ville uddanne 15.000 afrikanere samt bygge skoler, sygehuse og malariaklinikker 157 . I
lighed med Indien giver det et mere nuanceret billede af den kinesiske støtte til Afrika og
tegner også et billede af en stat, der også søger at forbedre levestandarden i Afrika.
Sammenlignet med Indien er den kinesiske støtte langt større, hvilket kunne pege på at
Kina optræder mere ansvarligt end Indien. Men det skal bemærkes, at mange af pengene
enten går til kinesiske firmaer eller går til infrastrukturer, som de kinesiske firmaer har
behov for. Derfor ses der mange kinesiske entreprenørfirmer, der arbejder på det
afrikanske kontinent for kinesiske penge med kinesisk arbejdskraft 158 . Den form for støtte
giver ingen eller meget lidt udvikling i Afrika. Verdensbanken skønner, at der arbejder
mere end 80.000 kinesere i Afrika, hvilket ses som et stigende problem 159 .
4.4. Balancen mellem formål, ressourcer og måder.
Kinas udenrigspolitiske mål ses i meget god balance med den måde, de agerer på i Afrika.
Kinas ikke-indblanding i andre staters interne forhold ses meget tydelig, idet Kina blandt
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andet ikke stiller krav til god regeringsførelse eller overholdelse af menneskerettigheder.
Men dette ses dog ikke at være i balance med deres medlemskab af UN Human Rights
Council. Som medlem af rådet burde Kina arbejde målrettet og kritisk på at forbedre
basale menneskerettigheder i verden, men samarbejdet med Sudan og Angola viser et
andet billede. Dette samarbejde og Kinas ikke-indblanding i andre staters interne forhold
bidrager til vestens negative holdning til Kinas involvering i Afrika.
Kina ønsker, at samarbejdet skal være til gavn for begge parter i samarbejdet, hvilket
generelt afspejles i den måde Kina agerer i Afrika. Kina får adgang til nødvendige
strategiske ressourcer, og de stater de, arbejder sammen med, får en stor eksport.
Derudover støtter Kina med opbygning af infrastruktur, sygehuse, skoler mv. og uddanner
afrikanere i Kina. Dermed ses en meget god balance mellem formål og måde. Men i
stigende omfang ses det, at kinesiske firmaer henter arbejdskraft i Kina og i øvrigt
gennemfører projekter, der primært gavner Kinas muligheder for at få ressourcer ud af
landene. Dette er også et forhold der bidrager negativt til vestens opfattelse af Kina som
strategisk aktør i Afrika.
I forhold til Kinas Afrika politik og den måde de agerer på i Afrika ses en rigtig god balance
mellem formål og måde. De udvalgte områder, der prioriteres i policy papiret ses dækket i
forbindelse med økonomisk støtte og udvikling i Afrika, og Kina bidrager massivt til
udvikling og genopbygningsprojekter Afrika.
Indiens politik vedrørende menneskerettigheder og udvikling ses i fornuftig balance med
den måde de agerer i Afrika. Indien ønsker ikke at stille krav til staters interne udvikling,
hvilket tillige ses af den måde, som de agerer på i Afrika. Derfor stilles ingen krav om god
regeringsførelse i forbindelse med samarbejde eller støtte af afrikanske stater. Indien ser
udviklingen gennemført gennem frivillige aftaler, hvilket ses gennem Indiens indgåede
aftaler i Afrika. Indien bidrager markant til opbygningen af samfundsstrukturer i Afrika,
hvilket er i overensstemmelse med deres formål. Deres økonomiske bidrag samt
uddannelse af afrikanske embedsmænd og studerende ses i balance med policy papiret.
I forhold til de ressourcer, som de har til rådighed i forbindelse med opbygning af
demokratiske stater, ses den uddannelsesmæssige fokusering hensigtsmæssig.
Overensstemmelse mellem formål og måde underbygges også af, at Indien gennemfører
opbygningsprojekter i stater, hvori de ikke har betydende samarbejdsrelationer. Indiens
medlemskab af Human Rigths Council burde medføre strenge krav til
samarbejdspartneres overholdelse af basale menneskerettigheder. Indien stiller ikke
sådanne krav, hvorfor der ikke ses overensstemmelse med deres eget policy papir og
deres manglende krav til de stater, de samarbejder med. I den kontekst skal det dog
bemærkes, at Indien ikke har tætte samarbejdsrelationer til de mindst demokratiske stater
i Afrika eller stater, hvor basale menneskerettigheder næsten er ikke-eksisterende.
4.5. Sammenfatning.
Kina og Indien lægger ikke lige meget vægt på, om deres samarbejdspartnere er
demokratier eller ikke-demokratier. Kinas valg af Sudan og Angola som nære
samarbejdspartnere peger på, at de fokuserer på den ressource de mangler, og ikke på
om staten er demokratisk. Dermed ses en forskel i forhold til Indien, idet deres tætte
samarbejdspartnere generelt har et rimeligt velfungerende demokrati. Dette ses ikke
udtrykt eksplicit i deres udenrigspolitik, idet det kun fremgår, at demokratier anses for mere
effektive end ikke-demokratier. Billedet af Indiens samarbejdspartnere er dog ikke helt
entydigt, idet Elfenbenskysten har et stykke vej endnu i forhold til at nå et rimeligt niveau. I
forhold til nationsopbygning ses Kina og Indien at have lige gode ressourcer i form af viden
til rådighed. Dog ses Indiens demokratiske traditioner at give dem bedre forudsætninger til
opbygning af moderne demokratiske stater. I forhold til ambitionsniveau og midler til
rådighed ses Kina at anvende langt flere penge på projekter og støtte i Afrika end Indien.
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Der ses en forskellig fokusering i forhold til Kinas og Indiens måde at gennemføre
projekter på i Afrika. Indien prioriterer uddannelse af afrikanere meget højt, hvorimod
Kinas fokus er på udvikling af landbrug, let industri, konstruktion af infrastruktur og
informationsteknologi.
Kinas eneste politiske krav i forhold til de samarbejdende stater er, at de anerkender Kinas
overherredømme over Taiwan. Analysen har endvidere indikeret, at Indien måske kræver,
at samarbejdspartnere støtter Indiens bestræbelser på at blive fast medlem af
sikkerhedsrådet.
I forhold til etiske aspekter ses både ligheder og forskelle på, hvordan Kina og Indien
agerer i Afrika. Hverken Kina eller Indien stiller politiske krav til de afrikanske ledere, som
de samarbejder med i forhold til interne forhold til staterne. Derfor ses ingen krav til
nationsopbygning eller krav til overholdelse af menneskerettigheder som betingelse for
støtte eller samhandel. Dette opleves som dybt problematisk i de vestlige demokratier, der
ikke mener, at det er en legitim måde at samarbejde på. Kinas valg af Sudan og Angola
som nære samarbejdspartnere ses i forhold til dette at være meget uheldigt, og i særlig
grad Kinas ”våben for olie” aftale med Sudan ses uetisk. Dette bidrager til et meget
negativt billede af Kinas involvering i Afrika.
Indiens valg af samarbejdspartner i forhold til Kina tegner et billede af, at Indien i langt
højere grad vægter demokratiske værdier og overholdelse af basale menneskerettigheder.
Dette må nødvendigvis også have en betydning i forhold til, hvordan Indien opfattes af de
vestlige demokratier. Indiens valg af partnere samt støtte indikerer, at Indiens involvering i
Afrika opfattes som mere legitim sammenlignet med Kina. Endelig ses der forskel på,
hvordan Indien og Kina opfatter involveringen på det afrikanske kontinent. Kinas princip
med ”noget for noget” politik opfattes som uetisk i vesten. Indien har en anden tilgang til
udviklingen i Afrika, idet de tillige gennemfører opbygningsprojekter i stater, hvor de ikke
har betydende interesser.
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5. ANALYSE AF DEN MILITÆRE DIMENSION.
Formålet med kapitlet er at gennemføre en komparativ analyse af Kina og Indien i forhold
til den militære dimension. Kinas og Indiens evne til at anvende militære kapabiliteter til
strategiske indsættelser analyseres i forhold til formål, ressourcer og måde. Efterfølgende
gennemføres en analyse af ”benene” med henblik på at undersøge sammenhængen
mellem formål med opstilling og anvendelse af militære styrker, rådige ressourcer samt
måder, hvorpå de ses eller påtænkes anvendt.
5.1. Formål.
I forhold til Kinas nationale sikkerhedsstrategi ses særligt to punkter interessante i forhold
til den militære dimension. For det første vil Kina modernisere militæret med henblik på at
reducere Kinas sårbarhed samt styrke militærets evne til at kunne anvendes politisk og
diplomatisk 160 . Det interessante i denne målsætning er, at militærets evne skal styrkes
således, at det kan anvendes til andre formål end det traditionelle forsvar af eget
territorium, som ellers har været den kinesiske hærs (PLA) opgave siden Mao Tse-tung
overtog magten i landet 161 . For det andet vil Kina fortsat hævde egen suverænitet, hvor
anvendelse af militære kapaciteter først ses anvendt, når den regionale magtbalance er til
fordel for Kina 162 . Det betyder, at Kina vil opruste med henblik på at blive den stærkeste
militære magt i regionen, men også at de ikke udfordrer USA i rollen som verdens
stærkeste militære magt. Indiens nationale sikkerhedsstrategi giver ligeledes et billede af
en stat, der har et højt militært ambitionsniveau 163 . Første cirkel i sikkerhedsstrategien
viser, at Indien ønsker at have militær overlegenhed i forhold til nærmeste nabostater 164 .
Her ses Indiens forhold til Pakistan relevant at trække frem, idet det peger på, at Indien
ønsker militær overlegenhed i forhold til Pakistans militære styrker. Næste cirkel i
sikkerhedsstrategien omfatter hele det asiatiske område, hvor Indien ønsker at kunne
opretholde en magtbalance med andre magtfulde stater 165 . På trods af naboskabet med
Kina ses forholdet mellem dem, at henhøre til denne cirkel. Her ses deres forskellige
målsætninger at kunne føre til et våbenkapløb. Kina ønsker militær overlegenhed i den
asiatiske region, hvorimod Indien søger at kunne opretholde en magtbalance.
Hverken Kinas eller Indiens militære styrker er officielt opstillet med henblik på
imødegåelse af specifikke modstandere. Men deres militære strategier viser en fokusering
mod imødegåelse af visse typer konflikter og trusler.
Kina har for nylig offentliggjort et papir, der omhandler deres nationale sikkerhed i 2006,
hvoraf forsvarspolitikken fremgår (uddrag) 166 :
•
Opretholdelse af suverænitet og national enhed 167 .
•
Modernisering og udvikling af militære kapaciteter.
•
Implementering af ny militær strategi for aktivt forsvar, hvor fokus er skiftet fra
regionalt forsvar til et forsvar, hvor kapaciteter kan indsættes udenfor Kinas grænser.
Herunder ses følgende krav til de enkelte værn:
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Hæren skal kunne indsættes trans-regionalt og øge evnen til operationer over
lange afstande, til hurtige angreb og gennemførelse af specieloperationer
o
Søværnet skal kunne gennemføre defensive operationer på længere afstande,
øge kapaciteten til strategiske operationer samt kunne gennemføre
amfibiumoperationer.
o
Flyvevåbnet skal kunne gennemføre offensive og defensive operationer og øge
kapaciteten til at gennemføre luftangreb, luft og missilforsvar,
efterretningsindhentning og strategiske indsættelser.
o
Missiltropperne skal udbygge kapaciteter, der giver muligheder for både
strategisk afskrækkelse samt konventionelle angreb.
Fortsat opbygning af atomvåben selvforsvarsstrategi.
o

•

Kina har skiftet fokus fra forsvar af eget territorium til at kunne indsætte militære enheder
globalt. Det peger på, at Kina i højere grad ser trusler udenfor eget territorium i stedet for
trusler mod Kinas eget territorium. Det fremgår ikke, hvilke trusler og scenarier Kina ser
militæret indsat imod. Men forsvarspolitikken indikerer at militæret skal kunne indsættes
Joint 168 udenfor eget territorium i større og mindre konflikter. Fly skal kunne indsættes mod
strategisk mål, og Søværnet skal kunne sikre maritime interesser. Endelig skal
specialoperationsenheder og hærenheder kunne indsættes via havet eller luften. Der ses i
princippet ingen geografiske begrænsninger eller prioriteringer.
Indien har ikke offentliggjort deres forsvarspolitik på samme måde som Kina, men har
derimod opstillet nogle overordnede målsætninger for militæret 169 . Disse er fokuseret mod
hævdelse af egen suverænitet og ikke på strategiske indsættelse, hvilket indikerer en
geografisk prioritering i forhold til det regionale område. Men den indiske premierminister
ser dog også militære enheder indsat mod strategiske mål. I en tale til militærets øverste
ledelse sidste år pointerede han, at det indiske militær skal kunne sikre Indiens
økonomiske interesser i verden 170 . I forhold til Kina ses samme problematikker, og
eksempelvis ses skibstrafikken gennem Malacca strædet som en nødvendighed for
Kina 171 . Dermed ses der mange ligheder i målsætningerne for Kinas og Indiens militære
enheder, idet begge stater prioriterer opbygning, afskrækkelse og strategiske indsættelser.
5.2. Ressourcer.
Kinas og Indiens militær styrker fremgår af tabel 3. Kina har flest soldater i verden, og
bortset fra hangarskibe ses det, at Kinas ressourcer på alle områder overstiger Indiens.
Manglen på hangarskibe betyder at Kina har vanskeligt ved at gennemføre
styrkeprojektion væk fra eget territorium, idet de samtidig har en meget begrænset
kapacitet til at lufttanke fly. Det medfører, at Kina er tvunget til at råde over store
flyvepladser i det område, hvor de ønsker at operere. Enten gennem aftaler med
strategiske partnere eller ved at tage flyvepladser i besiddelse og fastholde dem. Indien
derimod har mulighed for at indsætte en begrænset luftstyrke overalt i verden uafhængigt
af partnere og uden anvendelse af flyvepladser. Indien råder desuden over en god
lufttankerkapacitet, der øger Indiens muligheder for styrkeprojektion med fly 172 .
Indien besidder et meget begrænset antal nukleare våben i forhold til Kina og råder heller
ikke over ubåde, der kan affyre atomvåben. Dermed har Indien ikke den 2. strike kapacitet
som Kina besidder, hvilket peger på at deres afskrækkelsespotentiale er mindre end
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Kinas. Både Indiens og Kinas militære kapaciteter kan indsættes i et Joint miljø, og kan
gennemføre kommando og kontrol af enheder, der er indsat globalt 173 .
Numerisk og kapacitets oversigt over Kinas og Indiens militære ressourcer.
Tabel 3.
Kina

Indien

Flåden
(antal soldater)

255.000

55.000

Hangarskibe

(1)

1 (27 fly) + (1)

Destroyere
Fregatter
Korvetter

74

50

Hurtige angrebsbåde og patruljebåde

96

6

Amfibium skibe

107-300

15

Ubåde

75
Heraf 2 Ballistiske
missilubåde og 6-7 nukleare
angrebsubåde.

16

Hæren
(antal soldater)

1.600.000
Inkl. ukendt antal
specialoperationsstyrker

1.100.000
Inkl. 2500 specialoperationsstyrker

Flyvevåbnet
(antal soldater)

400.000
Heraf 35.000 luftbårne elitesoldater

170.000

Flyvevåben
Strategiske kapabiliteter

Angrebsfly
Radarfly
Lufttankere (begrænset antal)
Kommunikationsfly
Signalopklaringsfly
Rekognosceringsfly
Transportfly
Anti-Luftforsvarsfly
Elektroniskkrigsførelsesfly
Bombefly

Angrebsfly
Radarfly
Lufttankere
Kommunikationsfly
Signalopklaringsfly
Rekognosceringsfly
Transportfly
Anti-Luftforsvarsfly

Nukleare våben

250 – 400, hvoraf 19-23 har global
rækkevidde og 12, der kan affyres fra
Atomubåde.

Antal ukendt. Formodes at være et
meget begrænset antal. Har global
rækkevidde.

Kilde: Jane's Sentinel Security Assessments. India
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og Jane's Sentinel Security Assessments. China
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.

Kinas og Indiens ressourcer ser imponerende ud, og begge staters ressourcer er betydelig
større end eksempelvis Pakistans ressourcer 176 . Men tabellen giver ikke det fulde billede
af deres militære kapabiliteter. Den kinesiske flåde er gammel, og Kina råder over mindre
end 20 skibe, der kan operere på den moderne kampplads og mod en højteknologisk
modstander 177 . Disse skibe har endvidere begrænset anti-fly systemer, hvilket medfører at
de skal beskyttes af det kinesiske flyvevåben, såfremt de indsættes mod en moderne
modstander. Resten af den kinesiske flåde er designet til at operere op mod 1500
kilometer fra den kinesiske kyst og kan derfor vanskeligt anvendes til strategiske
indsættelser. Det peger på, at den kinesiske flåde kun har en meget begrænset evne til
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strategisk indsættelser, og en begrænset evne til at deployere store landstyrker. Set i
forhold til manglende anti-fly systemer ses den kinesiske flåde bedst egnet til at operere i
et miljø uden trussel fra højteknologiske modstandere. Til sammenligning råder den
indiske flåde over samme antal moderne skibe 178 , men vil have lidt bedre muligheder for
en strategisk indsættelse grundet støtten fra hangarskibet. Den resterende del af den
indiske flåde ses ikke begrænset i forhold til operationer langt væk fra eget territorium og
er derfor anvendelig til strategiske indsættelser mod en ikke-højteknologisk modstander.
Det kinesiske flyvevåben er baseret på egen og russisk produktion. Kina påbegyndte et
ambitiøst moderniseringsprogram i slutningen af 90’erne, og det har medført et noget
uensartet luftvåben, der består af meget moderne fly og mange gamle fly. Kina besidder
dog kapacitet til indsættelse mod en højteknologisk fjende, idet de råder over mange
moderne kampfly samt nødvendige kapaciteter til at understøtte luftoperationer 179 . Indien
råder over det 4. største flyvevåben i verden, og det består også af en blanding af meget
moderne fly og gamle fly.
Kina har i forhold til Indien en meget stor kapacitet til at gennemføre både luftbårne og
amfibiumoperationer 180 . Både Indien og Kina har dog vanskeligt ved at gennemføre store
strategiske amfibiumoperationer 181 , hvorimod Kina i særlig grad har gode muligheder for
at gennemføre store luftbårne operationer. Indsættelse af disse kræver adgang til
flyvepladser omkring nedkastningsstedet, idet Kina råder over begrænset tankerkapacitet.
Ressourcer til strategisk efterretningskapacitet fremgår ikke af åbne kilder, men det
vurderes, at både Kina og Indien råder over forskellige systemer til indhentning og
bearbejdning af strategiske efterretninger.
5.3. Måder.
Hverken Indien eller Kina har tilgængelige doktriner for strategiske indsættelser. Kina og
Indien har de senere år kun gennemført få strategiske indsættelser. Indien indsatte 30
skibe og mange helikoptere i forbindelse med Tsunamien 182 , hvilket peger på, at de er i
stand til på kort tid at indsætte betydelige styrker. Siden 2005 har Indien stillet seks
kamphelikoptere til UMMIS i Sudan og siden 2003 stillet 9 kamphelikoptere og fire
Gunships til rådighed for MONUC i Congo 183 . Det peger på, at Indien er i stand til at
gennemføre strategisk deployering samt indsætte/vedligeholde enheder i længere tid.
Derudover har hæren indsat ca. 8600 soldater som beskrevet i kapitel 3, hvilket også
bidrager til billedet af, at Indien har erfaring i at gennemføre mindre strategiske
indsættelser. Det kinesiske luftvåben og søværn har ikke gennemført strategiske
indsættelser i FN-regi, men hæren er indsat i forskellige missioner som beskrevet i kapitel
3. Sammenlignes Kinas og Indiens indsættelser ses det, at Indien har langt større erfaring
i strategiske indsættelser. Kina 184 og Indien 185 gennemfører øvelser med forskellige
samarbejdspartnere. Derfor får begge stater styrket samarbejdsrelationer med forskellige
partnere samt opnår erfaring i indsættelse på ukendt territorium, hvilket samlet set øger
strategiske indsættelsesmuligheder.
Kina har intensiveret tilstedeværelsen af skibe i det Indiske ocean, Malacca strædet og
den sydlige del af det kinesiske hav med henblik på at sikre egne skibe i området mod
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terror og pirateri, men Kina spiller ikke nogen stor rolle i denne sammenhæng 186 .
Derudover håber Kina at få en aftale med Pakistan og Burma vedrørende samarbejde om
sikring af skibe i området 187 . Det peger på, at Kina ønsker at skabe større sikkerhed for
egne skibe end de selv er i stand til at etablere. Kina søger dog at øge denne kapacitet
idet Kina har ændret prioriteringen mellem enheder således at det kinesiske forsvar
prioriterer søværnet, flyvevåbnet og strategiske missilstyrker i nævnte rækkefølge 188 .
Kina og Indien er i gang med en modernisering af deres forsvar. Begge stater har skiftet
fokus fra opstilling af store hærstyrker til at satse på højteknologiske våben/platforme til
søværnet og flyvevåbnet. Men Kina er i høj grad hæmmet af blandt andet USA's 189 og
EU’s 190 våbenembargo, der betyder at Kina ikke har adgang til moderne vestlige våben 191 .
Kina påbegyndte i år 2000 en ambitiøs moderniseringsplan, hvilket har betydet, at det
kinesiske luftvåben råder over mange højteknologiske fly, der medfører at Kinas luftvåben
kan indsættes mod en højteknologisk modstander 192 . Indien er ligeledes ved at udskifte
fly, hvilket medfører, at Indiens luftvåben kan indsættes mod en højteknologisk
modstander 193 . Indien er ved at indfase 240 nye russiske jagerfly, og er i gang med
typevalg på en ny generation jagerfly, hvor fly fra USA, Rusland, Sverige, Tyskland og
Frankrig overvejes 194 . Indien er i gang med at udbygge og modernisere deres flåde 195 ,
men en rivalisering mellem værnene i det indiske forsvar har medført, at flåden har det
mindste budget i forhold til de andre værn 196 . Dermed ses det indiske forsvar at
nedprioritere flåden i forhold til de andre værn, hvilket har indflydelse på mulighederne for
strategiske indsættelser. Kina har iværksat en meget ambitiøs moderniseringsplan af
deres søværn og vil ved udgangen af 2010 råde over en flåde, der er betydelige stærkere
og mere moderne end nu. Fokus ses dog at være lagt på ubåde og ikke overfladeskibe 197 ,
hvilket medfører, at Kinas evne til eksempelvis at gennemføre eskorte af civil skibstrafik for
at beskytte mod pirateri og terror ikke øges. Kina har desuden iværksat et program, der
moderniserer og opbygger flere nukleare våben 198 , hvilket kan tolkes som en reaktion på
det amerikanske missilforsvar.
5.4. Balancen mellem formål, ressourcer og måder.
Kinas ønske om at være den stærkeste magt i regionen stemmer godt overens med rådige
ressourcer, og Kinas evne til at hævde egen suverænitet ses i god balance med rådige
ressourcer. Kinas ønske om at besidde en nuklear trussel, der kan afskrække
modstandere, ses i balance med rådige midler. Kina råder over mange nukleare våben,
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hvoraf nogle kan indsættes globalt. I særlig grad ses de to ballistiske atomubåbe som en
væsentlig ressource i denne sammenhæng, idet Kina derved besidder 2. strike kapacitet.
Moderniseringen af Kinas forsvar ses i balance med de krav, som det politiske niveau har
opstillet. Dette forhold er dog ikke gældende i forhold til overfladeskibe, hangarskibe og
lufttankningskapacitet, der ikke ses prioriteret indkøbt. Manglen på disse ressourcer ses
som en væsentlig begrænsning i forhold til Kinas strategiske muligheder, idet Kinas
ressourcer ikke er velegnede til strategiske indsættelser mod en højteknologisk
modstander. I forhold til imødegåelse af pirateri er en moderne flåde i princippet ikke
nødvendig, men her ses problemet at være den manglende rækkevidde for størstedelen af
Kinas flåde, hvilket medfører, at de ikke kan indsættes til sikring af skibstrafik længere væk
end 1500 kilometer. Dette betyder også, at Kinas store amfibiumkapacitet er mindre
anvendelig. Dermed ses mindre god overensstemmelse med kravet om, at ressourcerne
skal kunne anvendes politisk og diplomatisk.
Indiens forsvar er overlegent i forhold til Pakistans forsvar. Dermed ses der god balance
mellem Indiens politiske krav til styrkeforholdet til nabostater og rådige ressourcer. Men
Indien ønsker ligeledes at kunne opretholde en magtbalance i det asiatiske område,
hvilket ikke ses i balance med rådige ressourcer, idet Kinas militære ressourcer langt
overstiger Indiens ressourcer.
Indiens fokus ses at være opbygning, afskrækkelse og strategiske indsættelser, hvilket
ses at være i god balance med både rådige ressourcer og den måde, hvorpå de har
opnået erfaringer med indsættelser i FN-regi. Indiens militære kapaciteter er mindre end
Kinas, men ses betydelige nok til at have en afskrækkende effekt. Truslen fra nukleare
våben ses ligeledes betydelig på trods af at Indien ikke råder over 2. strike kapacitet.
5.5. Sammenfatning
Kina og Indien besidder et stort militærapparat, der primært er egnet til forsvar af eget
territorium. Kina og Indien har de senere år været i gang med modernisering af deres
militære ressourcer, og vil skifte tyngde fra territorialforsvar til et deployerbart forsvar.
Kinas modernisering er i høj grad hæmmet af EU’s og USA’s våbenembargo, der
medfører at Kina er tvunget til at basere sig på egne og russiske våben. Kina og Indien
besidder begge nukleare våben, idet dog Kinas beholdning og mulighed for 2. strike
kapacitet betyder, at Kinas afskrækkelsesmuligheder ses større end Indiens. Kinas og
Indiens forskellige sikkerhedsstrategier kan medføre et våbenkapløb i den asiatiske
region.
Kina og Indien ser militære kapaciteter anvendt til sikring af strategiske interesser. Kina
har langt større ressourcer end Indien, men mangel på hangarskibe, moderne overflade
skibe, anti-fly kapacitet og skibe med lang rækkevidde samt mangel på
lufttankningskapacitet hæmmer Kinas mulighed for strategiske indsættelser langt væk fra
eget territorium. Kina og Indien besidder et stort og rimelig moderne flyvevåben, der kan
indsættes mod en højteknologisk modstander. Kinas flyvevåben har dog begrænset
rækkevidde på grund af manglende lufttankningskapacitet, hvilket betyder at de er nødt til
at erobre en flyveplads i forbindelse med en strategisk indsættelse eller lave aftale med en
anden stat vedrørende anvendelse af flyvepladser. Det kan betyde, at Kina vil have
vanskeligt ved at gennemføre overraskende strategiske angreb. Indiens muligheder for
strategiske flyindsættelser ses bedre grundet deres hangarskib. Mod en højteknologisk
modstander råder Indien kun over et begrænset antal overfladeskibe. Den ældre del af
Indiens flåde ses kun begrænset egnet i forhold til indsættelser mod en højteknologisk
modstander, men ikke i forhold til geografisk indsættelse.
Begge stater er i stand til at gennemføre strategiske deployeringer, og gennemføre
kommando og kontrol af enheder, der er indsat langt væk fra eget territorium. Kina har de
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største ressourcer til gennemførelse af luftbårne- og amfibiumoperationer, men har relativt
vanskeligt ved at få kapaciteterne frem til indsættelsesstedet grundet mangel på
overfladeskibe og tankerkapacitet.
Indien har større erfaring end Kina i strategiske indsættelser qua indsættelser i FNmissioner. Det skal dog bemærkes, at Indiens indsættelser har været fokuseret mod
indsættelse af hærenheder og fly/helikoptere.
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6. DEN ØKONOMISKE DIMENSION.
Formålet med kapitlet er at gennemføre en komparativ analyse af Kina og Indien i forhold
til den økonomiske dimension. Kinas og Indiens økonomi samt ressourcebehov
analyseres, hvorefter formål, måde og ressourcer sammenlignes for at undersøge om der
er balance mellem ”benene” i dimensionen.
6.1. Formål.
Indien og Kina har åbne økonomiske politikker, der fremgår af regeringernes hjemmesider.
Indien ønsker en fortsat økonomisk fremgang. Det fastslog den indiske premierminister Dr.
M. Singh i en tale den 13. marts i år, hvor han sagde, at Indien stræber efter en vækst på
over 9 % i 2007 199 . Derved fastholder Indien en ambitiøs tilgang til væksten i deres
økonomi. I forhold til handelsunderskuddet udtalte Dr. M. Singh, at det ikke er hensigten,
at Indien skal have et stort overskud på handelsbalancen 200 . Det kunne indikere, at Indien
ikke ønsker at fremstå som en magtfuld stat med en styrende økonomi. Det kan dog også
indikere, at den indiske premierminister ikke mener, at Indien vil være i stand til at få et
stort overskud på handelsbalancen. I givet fald ønsker han derfor ikke, at den indiske
regering opbygger et urealistisk billede af de økonomiske muligheder i Indien. Indien
ønsker at fremstå som en moderne stat med en åben og gennemskuelig økonomi. Den
indiske premierminister er uenig med kritikere af den indiske økonomiske politik, der
beskylder Indien for fortsat at have en lukket og indadvendt økonomi 201 . Grundlæggende
set betyder det, at udenlandske virksomheder skal kunne investere og handle frit med
Indien. Men det peger også på at undersøge, hvordan Indien agerer i forhold til import af
varer af varer.
Indien og Kina har økonomiske partnere i hele verden. Indien indgik i 2006 en
partnerskabsaftale med Sydafrika og Brasilien, hvor et af hovedformålene var en
bæredygtig økonomisk udvikling 202 . Indien søger derved at skabe strategiske alliancer
med stater i andre verdensdele. Valget af Sydafrika og Brasilien synes fornuftigt, idet
begge stater spiller en meget stor rolle i henholdsvis Afrika og Sydamerika. Indien vil
fortsat anvende medlemskaber af økonomiske sammenslutninger og organisationer aktivt
med henblik på at videreføre reformerne i den indiske økonomi. Indien fastholder
målsætningen i deres ”Look East” politik 203 , der fokuserer på en økonomisk udvikling i den
asiatiske region. Det medfører, at Indien fortsat ønsker at lægge tyngde i samarbejdet med
ASEAN 204 . Indien ser store fordele ved at udvikle regionen, idet der derved åbner sig store
eksportmarkeder. Indien og Kinas handel med Afrika tiltrækker sig opmærksomhed, og her
skal Kinas økonomiske politik i forhold til Afrika fremhæves. Kina har formuleret en
økonomisk politik specifikt i forhold til Afrika grundet de meget store interesser i Afrika.
Premierminister Wen Jiabao sagde i en tale på det kinesiske-afrikanske topmøde i
november 2006, at Kina ønsker en fordobling af samhandlen mellem Kina og Afrika frem til
2010 205 . Det indikerer, at den kinesiske regering fortsat ser et stort behov for adgang til
ressourcer og ønsker at udbygge samarbejdet med afrikanske stater. Kinas involvering i
Afrika ses også af deres politik i forhold til handel med de fattigste stater 206 . Det er Kinas
målsætning, at de mindst udviklede stater i Afrika skal have handelsfordele i forhold til
rigere afrikanske stater. Det peger på, at Kina ønsker at fremtræde som en ansvarlig
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handelspartner, der ikke udnytter det afrikanske kontinent. Kina fokuserer derfor ikke kun
på de stater, hvor de henter ressourcer, men også på stater hvor samhandlen er noget
mindre. Dette får Kina til at fremstå som en seriøs handelspartner. Det har samtidig den
effekt, at det er vanskeligere for andre stater at komme ind på markedet. I modsætning til
Indien ser Kina en fordel i et stort valutaoverskud 207 , hvor handelsoverskuddet kan
anvendes til at nå økonomiske mål. Den kinesiske centralbank er dog meget restriktiv i
sine anbefalinger og anvendelse af valutaoverskuddet. Kina ønsker at fremstå som en
seriøs og troværdig økonomisk samarbejdspartner også i forhold til USA. Kina har et højt
ambitionsniveau, hvad angår den økonomiske udvikling. Kina ønsker derfor også på sigt,
at anvende valutaoverskuddet mere konstruktivt og anvende det i forhold til økonomisk
udvikling. Kina ser i lighed med Indien ASEAN som en mulighed for udvikling snare end en
trussel mod Kinas position 208 . Men Kinas økonomiske fokus er mere rettet mod Afrika end
mod staterne i ASEAN.
6.2. Ressourcer.
Indiens BNP voksede fra 575 milliarder i 2003 til 854 milliarder dollars i 2006 og er
verdens 12. største økonomi 209 . Derved er den på størrelse med Koreas økonomi og cirka
dobbelt så stor som Sveriges og Taiwans økonomier 210 . Det indikerer, at Indiens økonomi
indenfor en relativ kort periode har nået et højt niveau sammenlignet med andre store
økonomier. Indiens økonomi er dog væsentligt mindre end Kinas økonomi. Kinas BNP
voksede i samme periode fra 1640 milliarder til 2550 milliarder dollars 211 . Kinas økonomi
overhalede i samme periode både Frankrigs og Storbritanniens økonomier og er nu den
fjerdestørste i verden. Tyskland har verdens tredjestørste økonomi, men den var kun cirka
300 milliarder dollars større end Kinas økonomi i 2006. I forhold til Japan og USA mangler
Kina dog meget endnu, idet Japans BNP er knap dobbelt så stort og USA’s fire gange så
stort som Kinas BNP. Nedenstående figur viser Kinas og Indiens BNP og valutabalance i
forhold til G7 lande. Som det fremgår af figuren har både Kina og Indien haft en stabil
vækst i forhold til deres BNP. I forhold til valutabalancen har Kina øget overskuddet i
perioden, hvorimod Indien i 2005 og 2006 opnåede et underskud på valutabalancen.
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Kina og Indiens BNP og valutabalance sammenlignet med G7 lande
Tabel 4.
Stat

Værdi
BNP

2003

2004

2005

2006

1,640.966

1,931.642

2,234.133

2,554.200

Kina
Valutabalance
BNP

45.875

68.659

160.818

184.172

575.270

665.584

771.951

854.482

Indien
Valutabalance
BNP

8.773

1.430

-11.900

-17.569

10,960.750

11,712.475

12,455.825

13,262.074

USA
Valutabalance
BNP

-527.523

-665.290

-791.504

-869.129

4,237.073

4,587.146

4,567.441

4,463.590

136.238

172.070

165.690

167.273

2,444.284

2,744.221

2,791.737

2,890.092

45.562

101.858

114.896

120.579

1,814.638

2,155.162

2,229.472

2,357.580

-24.386

-35.405

-48.332

-55.943

1,805.028

2,059.716

2,126.719

2,227.330

7.937

-6.966

-33.577

-38.648

1,510.056

1,726.788

1,765.537

1,841.042

Japan
Valutabalance
BNP
Tyskland
Valutabalance
BNP
Storbritannien
Valutabalance
BNP
Frankrig
Valutabalance
BNP
Italien
Valutabalance

-19.872

-15.639

-28.538

-25.629

BNP

868.485

993.908

1,132.436

1,273.144

10.095

21.277

26.261

25.480

Canada
Valutabalance

Kilde: International Monetary Fund. Data & Statistics, september 2006 212 .

BNP viser kun størrelsen af en stats økonomi, og derfor er det naturligvis vanskeligt at
udlede, om Kinas og Indiens ressourcer svarer til formålet med deres økonomiske politik,
og den måde de handler på. Men ovenstående nøgletal indikerer, at både Indiens og
Kinas økonomier er betydende sammenlignet med andre store stater i verden. Det peger
på, at økonomiske beslutninger, der træffes i Beijing eller i New Delhi, kan få stor
betydning for andre stater. Størrelsen på BNP peger tillige på, at Kinas og Indiens
økonomiske ressourcer har en sådan størrelse, at det vil være muligt at understøtte andre
strategiske dimensioner. I forhold til BNP ses en forskel på Indiens og Kinas strategiske
muligheder, idet Kinas økonomi næsten er tre gange større end Indiens økonomi. I forhold
til udvikling i økonomierne har Kina også haft en større vækst end Indien, hvilket fremgår
af tabel 5.
Kinas og Indiens realvækst i BNP i perioden 2004-2006
Tabel 5

Realvækst i BNP (%)

2004

2005

2006

Brik-landene i alt

8,2

7,5

6,9

•Brasilien

4,9

3,1

3,5

•Rusland

7,2

5,9

5,7

•Indien

6,9

7,3

7,0

•Kina

9,5

9,4

8,4

Euroområdet

1,8

1,3

1,7

Verdensøkonomien

5,1

4,3

4,3

Kilde: Uldall-Poulsen, Hans. BRIK-landene stormer frem.
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Kinas realvækst i BNP var i 2006 på 8,4 %, hvilket var en nedgang på 1 % i forhold til
2005. Indien havde også en mindre nedgang på 0,3 % i 2006. Denne tendens forventes
dog ikke i 2007, idet Kina forventer en BNP-vækst på 10 % og Indien på lidt over 9 % 213 .
Kina og Indien er ene om vækstrater i den størrelsesorden, og begge stater har generelt
formået at have så store vækstrater de sidste mange år 214 . Til sammenligning var væksten
i Euroområdet på 1,7 % i perioden 2004-2006 215 , og i USA forventes en vækst i BNP på
2,7 % 216 . Den økonomiske vækst har medført, at både Kina og Indien i løbet en 5-årig
periode har øget deres andel fra hhv. 3 % til 6 % og ½ til 1% af al handel i verden. Det har
medført en meget stor efterspørgsel på råvarer i både Kina og Indien, hvilket fremgår af
figur 6, der viser udvalgte råvareområder.
Kinas og Indiens andel af det globale varebehov i perioden 2000-2004.
Figur 6.

Kilde: Broadman Harry G.
Kina og Indien har et meget stort behov for råvarer til deres produktion. Kinas og Indiens
behov for råvarer er forskellige, hvilket figur 6 indikerer. Men den indikerer også, at Kina
og Indien konkurrerer om samme råvarer på verdensmarkedet. Indien efterspørger 35 %
af verdens ædelstene, hvorimod Kina kun efterspørger ca. 5 %. Anderledes ser det ud i
forhold til råolie og metaller, hvor Kina aftager en meget stor del af verdensproduktionen. I
forhold til Indien har Kina et stort behov for metaller, og i 2004 aftog Kina 50 % af
verdensproduktionen 217 . Kinas behov for olie er steget i takt med væksten i deres
økonomi, hvilket fremgår af figur 7.
Kinesisk olieimport 218
Figur 7.

Kilde: Broadman Harry G.

I analyser af Kinas jagt på råolie fokuseres der ofte på Afrika, idet de her aftager en meget
stor del af olieproduktionen jf. figur 6. Men importen fra stater udenfor Afrika er steget fra
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14.9 milliarder til 47.7 milliarder dollars på kun 5 år, hvilket ofte glemmes i analyser af
Kinas behov for olie. Det peger på, at Kina er mere afhængige af strategiske
handelspartnere udenfor Afrika end afrikanske samarbejdspartnere. Men årsagen til at
Afrika er overordentlig interessant er, at der er mange uudnyttede muligheder i Afrika og,
at både Kina og Indien bliver mindre afhængige af olie fra mellemøsten.
Kinas behov for import af olie skal findes i deres begrænsede forekomster af olie 219 samt
deres øgede forbrug af olie, hvilket ses af figur 8. Den store forskel i produktion og forbrug
siden 1990’erne peger på, at behovet for adgang til ressourcer fortsat vil være nødvendigt.
Kinesisk olieproduktion og forbrug i perioden 1980-2000.
Figur 8.

Kilde: Cole, Bernard D.

Derfor ses også en stor interesse i afrikanske olieforekomster.
Indiens import af olie er væsentlig mindre end Kinas, hvilket fremgår af figur 9.
Indisk olieimport i perioden 2000-2005 220 .
Figur 9.

Kilde: Broadman Harry G.

I modsætning til Kina importerede Indien halvdelen af deres råolie fra Afrika i perioden
2001-2003. Der er ingen tal, der er tilgængelige i perioden 2004-2006 i forhold til Indien,
men det antages at tendensen er fortsat. Derfor indikerer figuren, at Indien er mere sårbar
overfor destabilitet på det afrikanske kontinent end Kina.
Sammenlignes Kinas og Indiens import af olie fra Afrika ses det, at Kinas import i perioden
2001-2003 kun var dobbelt så stor som Indiens. Såfremt Indiens import af olie er fortsat på
niveauet fra 2003 indikerer det, at både Indien og Kina fortsat har et stort behov for
adgang til olieforekomster på det afrikanske kontinent. Det peger også på, at de
konkurrerer om adgang til de samme ressourcer i Afrika. Kinas import af råolie er cirka 10
gange større end Indiens import af olie 221 . Det peger på,at Kina er langt mere sårbar
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overfor prisstigninger på råolie end Indien er. Det medfører, at Kinas valutaoverskud vil
blive påvirket negativt, såfremt prisen på råolie stiger, hvilket vil betyde at deres
strategiske muligheder tillige vil blive mindre.
Indiens eksport var i 2006 på 112 milliarder dollars, hvoraf 16,7 % var til USA, De
Forenede Arabiske Emirater aftog 8,5 %, Kina 6,6 %, Singapore 5,3 %, Storbritannien 4,9
% og Hong Kong 4,4 % 222 . Indiens eksport består primært af tekstiler, smykker,
højteknologi, kemikalier samt lædervarer. Kinas eksport var i samme periode på 974
milliarder dollars, hvoraf USA importerede 21,4 %, Hong Kong 16,3 %, Syd Korea 4,6 og
Tyskland importerede 4,3 % 223 . Kinas eksport består primært af maskiner,
plastikprodukter, optiske og medicinske produkter samt jern og stål 224 . Kinas og Indiens
samhandel med ASEAN er steget støt over de seneste år. Kinas samhandel med ASEAN
steg i 2006 med mere end 20 % 225 , mens Indiens samhandel i samme periode steg 30
% 226 .
Sammenlignes Kinas og Indiens eksport ses det, at USA er Kinas og Indiens største
handelspartner samt, at deres eksport adskiller sig markant fra hinanden. Det peger på, at
de ikke er direkte konkurrenter indenfor de varer, som de primært eksporterer.
På trods af Kinas store import af ressourcer har de et meget stort overskud på deres
valutabalance, hvilket fremgår af tabel 4. Kina har mere end 1000 milliarder dollars
liggende i valutareserver, hvoraf op mod 70 % er i amerikanske statsobligationer 227 .
Indiens valutaoverskud anslås under 100 milliarder dollars efter et par år med et mindre
underskud på valutabalancen 228 .
6.3. Måder.
Kinas handelsoverskud og det deraf følgende valutaoverskud er overordentlig interessant.
Dette overskud, hvoraf 70 % ligger i amerikanske statsobligationer, kaldes ”den finansielle
terrorbalance” 229 . Det vil få uoverskuelige konsekvenser for det amerikanske
obligationsmarked, hvis Kina ikke fortsat køber for 20 milliarder dollars statsobligationer
om måneden. Derved vil der være en stor risiko for, at markedet kollapser, og renten vil
stige og dollaren vil falde 230 . Risikoen for at dollaren vil falde er sandsynligvis årsagen til,
at Kina fortsat køber amerikanske statsobligationer. Et fald i dollarkursen er problematisk,
når man ligger inde med mere 700 milliarder i dollars. Det giver et godt billede af, hvor tæt
økonomierne i verden er bundet sammen især blandt de største økonomier i verden. I
forhold til Indien, der de seneste år har haft underskud på deres handelsbalance, giver det
Kina helt andre muligheder for, hvordan de handler strategisk. Kina kan i modsætning til
Indien påvirke den amerikanske økonomi direkte, hvis de ønskede det. Det ville naturligvis
også være problematisk for Kina at miste så store værdier, men ikke så problematisk som
konsekvenserne for USA og de amerikanske borgere.
Kina og Indien importerer generelt varer fra forskellige stater. 90 % af Kinas import
stammer fra syv stater i Afrika, hvor de største samarbejdspartnere er Angola (30 %),
Sydafrika (17 %), Sudan (10 %), Etiopien (10 %), Ækvatorial Guinea (6 %) samt Nigeria (3
%) 231 . 90 % af Indiens import stammer fra 9 stater i Afrika, hvoraf de største er Sydafrika
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(68 %), Ækvatorial Guinea (4 %), Tanzania (4 %) og Elfenbenskysten (3 %) 232 . Der ses en
tydelig forskel på, hvor Kina og Indien de skaffer nødvendige ressourcer, idet de bortset
fra Sydafrika og Ækvatorialguinea ikke deler store samarbejdspartnere. Indien er meget
afhængig af eksport fra Sydafrika, hvorfra de både importerer smykker, diamanter og olie.
Det peger på, at Indien bør fokusere mange kræfter på at opretholde et godt forhold
mellem de to stater. Men bortset fra Sydafrika har Indien mange mindre
samarbejdspartnere i Afrika, hvilket betyder, at de spreder deres interesser. Det gør dem
mindre sårbare overfor sikkerhedssituationen eller politiske ændringer i de enkelte stater i
Afrika. Men Indiens mange mindre samarbejdspartnere må nødvendigvis medføre, at de
er afhængige af repræsentationer eller medarbejdere i flere stater end Kina. Kina aftager
olie fra alle store samarbejdspartnere og har derved i stil med Indien mindsket
sårbarheden overfor enkelte stater. På trods af Kinas store ressourcebehov indikerer
antallet af samarbejdspartnere, at de har fokuseret deres interesser i et antal stater,
hvorfra de henter deres hovedparten af deres ressourcer.
I modsætning til USA og EU, der ikke lægger told på varer fra de mindst udviklede stater i
Afrika 233 , så er billedet et andet, når Kina og Indien undersøges. Både Kina og Indien
lægger told på varer, der importeres fra de mindst udviklede stater i Afrika, hvilket fremgår
af figur 10.
Kinesisk og indisk told på varer fra Afrika 234 .
Figur 10.

Kilde: Broadman Harry G.

Generelt lægger Indien mere told på varer fra Afrika end Kina gør, og Indien søger derved
at begrænse deres handelsunderskud. Derudover indikerer figuren, at Indien søger at
holde visse varegrupper ude fra indisk territorium. Mad og levende dyr pålægges mellem
32 og 45 % told, hvilket må have en afgørende effekt på importen af disse varer. Kina har
en meget lavere told på disse varer, og forskellen kunne tilskrives det geografiske aspekt.
Hverken Kina eller Indien kan se fordele i at importere varer, som de selv kan producere
som eksempelvis visse madvarer. Men Indiens placering i forhold til det afrikanske
kontinent kan spille en rolle, idet presset fra importører og afrikanske producenter
sandsynligvis er højere i Indien end i Kina grundet Kinas placering på verdenskortet.
På trods af afstanden mellem Kina og Afrika ses der langt tættere økonomiske bånd
mellem det afrikanske kontinent og Kina end mellem Afrika og Indien. Kina arbejder
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målrettet på at få kinesiske firmaer ind på det afrikanske marked. Dette ses blandt andet af
det topmøde den kinesiske regering afholdte i november 2006, hvor der deltog 1500
afrikanske ledere, politikere, diplomater og erhvervsfolk. Her indgik kinesiske firmaer
aftaler for mere en 10 milliarder kroner, hvoraf de største projekter var byggeri af fabrik en
til aluminiumsproduktion i Egypten (5,5 mia. kr.), udbygning af vejnettet i Nigeria (1,8 mia.
kr.) samt et kobberprojekt i Zambia (1,2 mia. kr.). I forbindelse med topmødet lovede Kinas
præsident Hu Jintao at give udviklingsbistand og lån på i alt 29 milliarder dollars.
Herudover blev der oprettet en fond på 29 milliarder kroner til kinesiske firmaer, der ønsker
at etablere virksomheder i Afrika. Herudover har Kina blandt andet støttet Angola med lån
på 25 milliarder dollars i 2006 235 . Dette viser, hvordan Kina anvender økonomiske og
politiske midler til at opnå adgang til ressourcer i Afrika. Kinas store valutareserve er
essentiel i denne sammenhæng, idet den giver Kina muligheder for at købe sig ind på
markeder i Afrika og her anvende valutareserverne på en konstruktiv måde, der gavner
Kinas interesser på lang sigt, og som ikke påvirker dollarkursen. Derfor oprettede Kina i
starten af marts 2007 en fond, der skal bestyre dele af valutaoverskuddet 236 . Derved har
Kina mulighed for at anvende valutaoverskuddet konstruktivt i forhold til ønsket om
økonomisk udvikling i Kina. Der er ikke offentliggjort officielle tal på, hvor mange milliarder
dollars den kinesiske regering ønsker at allokere i fonden. Men det anslås, at den vil
komme til at bestyre mellem 200 og 400 milliarder dollars 237 . Dette sætter Kina i en unik
position i eksempelvis Afrika, hvor de har mulighed for at udkonkurrere andre stater i
jagten på ressourcer. Den indiske regering har en helt anden tilgang til at støtte private
indiske firmaer. Det ses generelt ikke som regeringens opgave at støtte indiske firmaer,
der er etableret i udlandet 238 . Indiens valutaoverskud begrænser ligeledes Indiens
muligheder for at støtte stater i form af eftergivelse af gæld, etablering af nye lån mv.
Derfor ses der heller ingen indiske initiativer på niveau med Kinas i forhold til økonomisk
støtte i Afrika.
Indien prioriterer indsatsen i det asiatiske område og søger at være en aktiv handels- og
samarbejdspartner primært i forhold til ASEAN og Kina 239 . I 1990 lancerede Indien deres
”Look East” politik, hvori der lægges tyngde i samarbejde og handel i det asiatiske
område. Derfor optræder Indien meget aktivt i mødevirksomhed på det politiske niveau
med både Kina og ASEAN. Samhandlen med ASEAN prioriteres ligeledes, og Indien
støtter import og eksport af varer til Kina og ASEAN.
6.4. Balancen mellem formål, ressourcer og måder i den økonomiske dimension.
Indien har en ambitiøs målsætning i forhold til væksten i BNP, idet den indiske
premierminister forudser en økonomisk vækst på 9% i 2007. Sammenholdt med
realvæksten i BNP de seneste år ser det ud til at være en realistisk målsætning for Indiens
økonomi, hvorfor der ses en god balance mellem formål og ressourcer på det punkt. I
forhold til Indiens handelsunderskud og underskud på valutabalance indikerer Indiens
ressourcebehov, at dette forhold ikke ændres. Men sammenlignes Indiens prioritering af
handel med ASEAN så peger det på, at Indien ønsker at fastholde eller øge eksporten af
varer. Der er ikke fundet nogen målsætninger, der indikerer om Indien blot ønsker at sikre
egen eksport fremover eller, om der ønskes et overskud på deres handelsbalance. Men
sættes det i forhold til tolden på varer fra Afrika, så peger det på, at Indien søger at
maksimere eksporten og minimere importen af varer, som de selv kan producere. Dermed
ses der ikke en klar linie i udmeldingerne fra premierministeren, og måden Indien agerer
på. Tolden på varer fra Afrika peger tillige på, at premierministerens målsætning
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vedrørende en åben og gennemskuelig økonomi endnu ikke er helt opfyldt. Indiens
ressourceafhængig af Afrika og i særlig grad af Sydafrika ses kun til dels understøttet af
den økonomiske politik. Der er ingen tvivl om, at IBSA samarbejdet er vigtigt for Indien i
forhold til det økonomiske samarbejde med Sydafrika. 68 % af Indiens import fra Afrika
stammer fra Sydafrika, hvorfor den økonomiske politik støtter op om behovet for adgang til
ressourcer. I forhold til handlen med resten af Afrika ses ikke politiske initiativer eller
politiske målsætninger indenfor det økonomiske område. Dette stemmer ikke overens med
hverken import af varer fra Afrika eller det ressourcebehov Indien har. Derfor ses balancen
mellem formål, måder og ressourcer ikke hensigtsmæssig i forhold til dette punkt. Det
peger på, at Indiens regering kunne prioritere området højere med henblik på at sikre den
fortsatte import af ressourcer fra Afrika. Herved ville der være større sammenhæng
mellem ressourcebehov, den måde de agerer på i Afrika og regeringens politiske ønsker.
Kinas BNP samt udviklingen i deres økonomi stemmer godt overens med deres
økonomiske målsætninger. Kina har et meget stort ressourcebehov, hvilket medfører at de
har behov for at have adgang til ressourcer udenfor Kina. Her ses Kinas økonomiske
politik overfor Afrika at være et meget væsentligt aspekt i denne sammenhæng. Kinas lån,
eftergivelse af gæld samt økonomisk støtte til stater i Afrika betyder, at Kina og deres
samarbejdspartnere i Afrika har et tæt forhold til hinanden. Det medfører at Kina fortsat har
adgang til strategiske ressourcer, hvorfor der ses en meget god balance mellem ”benene”
på dette punkt. Her ses oprettelsen af en fond, der kan bestyre dele af Kinas meget store
overskud på valutabalancen, som et meget vigtigt skridt for Kina og dets evne til fortsat at
have adgang til strategiske ressourcer. Oprettelsen af fonden skal også ses i forhold til
premierministerens ønske om, at samhandlen mellem Kina og Afrika skulle fordobles i
løbet af år 2010. Derfor ses en god balance mellem politiske ønsker, handlinger samt
behov for adgang til ressourcer.
Kinas politik i forhold til de fattigste stater i Afrika er dog ikke balance med den
afgiftspolitik, der ses fra varer netop disse stater. Der ses ikke en tydelig forskel på den
told Kina pålægger de fattigste stater i Afrika og resten af staterne i Afrika sådan som
deres politik foreskriver. Det indikerer, at Kinas ønske om at fremstå som en reel og
ansvarlig samarbejdspartner måske ikke er det sande billede. Det kunne indikere, at der er
en nøje sammenhæng mellem de stater, som Kina ikke ser interesser i, og den importtold
Kina pålægger netop disse stater. I givet fald ses en høj grad af stringens mellem Kinas
målsætning for deres økonomi, deres handlinger og deres ressourcebehov.
6.5. Sammenfatning.
Kina og Indiens økonomier er i hastig vækst og har udviklet sig til henholdsvis den 4. og
12. største økonomi i verden målt i BNP. Kinas og Indiens realvækst i BNP fremhæves
ofte, idet den procentuelle vækst er meget høj sammenlignet med andre stater. I den
sammenhæng skal det dog bemærkes, at en procentvis vækst altid vil forekomme høj,
hvis man ikke har så meget i forvejen.
Analysen af ”benene” har vist at der er god balance mellem Kinas formål/økonomiske
målsætninger, den måde de agerer på samt de ressourcer de råder over eller
efterspørger. Det undrer dog, at Kina ikke efterlever deres egen politik overfor de fattigste
stater i Afrika. Særligt når politikken ses i forhold til Kinas BNP og overskud på
handelsbalancen. Det indikerer, at Kina ikke altid agerer i forhold til, hvordan de ønsker at
blive opfattet.
Indiens balance mellem ”benene” ses ikke at være på samme niveau som Kina, men
Indien har heller ikke samme økonomiske muligheder som Kina. Vigtigheden af Indiens
adgang til strategiske ressourcer ses generelt ikke afspejlet i deres økonomiske politik,
eller den måde staten agerer på. Derfor ses balancen ikke optimal i forhold til fortsat at få
dækket ressourcebehovet. Indiens samarbejde med Sydafrika i IBSA ses dog som et
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bevis på det modsatte. Her ses en rigtig god balance mellem politisk målsætning, statens
handlinger i forhold til Sydafrika samt behov for adgang til ressourcer. Men den entydige
fokusering på en enkelt samarbejdspartner betyder, at Indien er meget sårbar
sammenlignet med Kina. Kina har mange samarbejdspartnere, som de i øvrigt støtter på
forskellige måder, hvorimod Indien har en enkelt meget stor samarbejdspartner. Derimod
ses der god balance mellem ”benene” i forhold til Indiens samhandel med ASEAN.
I forhold til samhandel ses store forskelle indenfor det politiske område. Politisk set
prioriterer Indien ASEAN, hvorimod Kina gennemfører en meget målrettet indsats i Afrika.
Indien ses som en væsentlig aktør i Afrika, men ikke på niveau med Kina. I denne
sammenhæng ses Kinas valutaoverskud som en væsentlig forskel på Kinas og Indiens
muligheder for at agere strategisk. Kina har gennem deres store overskud på deres
handelsbalance mulighed for at støtte samarbejdspartnere økonomisk gennem lån,
eftergivelse af gæld samt gennem egentlig økonomisk støtte. Det giver Kina nogle helt
særlige strategiske muligheder, idet de kan presse konkurrenter væk fra de markeder,
hvor de ønsker at handle. I den kontekst ses også forskel på Kinas og Indiens mulighed
for at agere strategisk i forhold til USA, idet den amerikanske økonomi er afhængig af
Kinas fortsatte køb af amerikanske statsobligationer. Det betyder, at Kina har en stærk
indflydelse på dele af den amerikanske økonomi. En indflydelse som Indien ikke har.
Analysen af Kinas og Indiens eksport peger på, at de ikke konkurrerer på samme varer til
eksport. Derimod viser analysen af ressourcebehov, at Kina og Indien konkurrer om
adgang til samme strategiske ressourcer. En konkurrence, hvor analysen viser at Kina har
langt de bedste muligheder for vinde. Dette er primært grundet den politiske fokusering
samt på grund af muligheden for at anvende dele af valutaoverskuddet.
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7. ANALYSE AF DIMENSIONER I FORHOLD TIL HINANDEN SAMT KOMPARATIV
ANALYSE AF KINAS OG INDIENS STRATEGISKE MULIGHEDER.
Analysen af dimensionerne i kapitel 3 til 6 har været fokuseret mod at undersøge Kina og
Indiens strategiske interesser og ressourcer 240 . Formålet med dette kapitel er derfor at
analysere deres strategiske muligheder. Dimensionerne er analyseret enkeltvis, hvilket
ikke giver et billede af sammenhængen mellem dimensionerne. Derfor er formålet med
dette kapitel ligeledes at sammenholde dimensionerne og derigennem undersøge Kinas
og Indiens strategiske muligheder. Strukturelt analyseres Kina og Indien enkeltvis, idet det
giver et bedre overblik over deres muligheder. Efterfølgende sammenlignes Kinas og
Indiens strategiske muligheder.
7.1. Analyse af Kinas strategiske muligheder.
I forhold til politiske målsætninger ses god overensstemmelse mellem den politiske og
militære dimension, der viser, at Kina ønsker at få større magt og indflydelse i verden.
Kinas økonomiske politik er rettet mod fremgang både i forhold til vækst og
valutaoverskud, hvilket understøtter den nationale sikkerhedsstrategi og de
udenrigspolitiske målsætninger. Den økonomiske målsætning vil tillige medføre, at der er
flere ressourcer til rådighed for Kina som strategisk aktør. Mangel på politiske
målsætninger i forhold til parametrene i den informative dimension ses at være i tråd med
de tre andre dimensioner, idet det ikke ses, at Kina har ambitioner om at præge
udviklingen i andre stater. Dette ses også af, at Kina lægger stor vægt på staternes
suverænitet og ikke ønsker at blande sig i andre staters interne affære.
I forhold til geografisk interessesfære ses i princippet hele verden at have Kinas interesse.
Kina har indgået strategiske partnerskaber med betydende stater i hele verden, men i
forhold til samhandel ses Afrika i særlig grad at tiltrække sig opmærksomhed.
I forhold til at få indflydelse i verden ses Kina at have gode muligheder. Som permanent
medlem af FN's sikkerhedsråd ses Kina at have en central rolle også i forhold til USA og
andre store stater i verden. Kina kan gennem sin vetoret være med til at bestemme, hvor
effektiv en organisation FN skal være. I forhold til FN missioner ses Kina at sidde i en
nøgleposition sammen med de andre faste medlemmer af sikkerhedsrådet. Kinas store
militære ressourcer ses begrænset anvendeligt i strategiske indsættelser grundet mangel
på væsentlige ressourcer. I forhold til strategiske indsættelser ses Kinas muligheder derfor
begrænset til mindre indsættelser. Det kunne eksempelvis være i FN missioner, hvor de
bidrager begrænset, men sagtens kunne spille en langt større rolle for fred og sikkerhed i
verden. Kinas atomvåben kan dog indsættes mod strategiske mål overalt, og Kina har
desuden mulighed for at gennemføre et atomart modangreb 241 . Derved har Kina
muligheder for at afskrække eventuelle modstandere. I forhold til globale muligheder ses
Kinas økonomi væsentlig at inddrage. Størrelsen på Kinas økonomi og ikke mindst den
forventede vækst giver mulighed for at ændre på militærets kapaciteter således, at de
fremadrettet kan spille en større rolle, men det ændrer ikke på deres muligheder lige nu og
her. Kinas valutaoverskud giver derimod en interessant mulighed, idet det kan anvendes
som et strategisk våben mod USA. USA har behov for, at Kina fortsat køber amerikanske
statsobligationer, hvis ikke det skal have alvorlige konsekvenser for den amerikanske
økonomi. Dermed besidder Kina en unik mulighed, der kan anvendes til at presse USA i
forskellige sammenhænge. Eksempelvis i forhold til ophævelse af våbenembargoen. Kinas
muligheder i den sammenhæng hæmmes dog af, at store dele af deres valutareserver
ligger i dollars, som i givet fald også vil miste værdi.
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I forhold til Kinas engagement i Afrika ses ligeledes mange muligheder, og Kina har
mulighed for at spille en større rolle end nu. Kinas ressourcebehov er årsagen til
engagementet i Afrika, og Kinas valutaoverskud er den væsentligste årsag til Kinas store
muligheder i Afrika. Kinas økonomiske støtte til kinesiske firmaer i Afrika, lån, eftergivelse
af gæld og direkte økonomisk støtte til afrikanske regeringer er en konsekvens af Kinas
valutaoverskud på næsten 1000 milliarder dollars. Kina har indenfor det sidste år støttet
med mere end 100 milliarder dollars. Det giver Kina helt andre muligheder end andre
stater og vil kunne presse stater væk fra markeder i Afrika. Her ses ikke mindst Kinas nye
fond, der skal bestyre en stor del af valutaoverskuddet, at blive en væsentlig faktor i Kinas
udenrigspolitik. Kinas mange samarbejdspartnere og den deraf følgende spredning af
interesser i Afrika mindsker Kinas sårbarhed overfor ændringer/konflikter i enkelte stater,
hvilket er med til at øge Kinas muligheder for at kunne skaffe nødvendige ressourcer.
Kinas mange ambassader ses som en værdifuld strategisk ressource, der blandt andet
kan medvirke til at skaffe aftaler vedrørende ressourcer og kan støtte kinesiske firmaer i
forhold til samarbejde med lokale regeringer.
Kinas muligheder kan dog hæmmes af, at den vestlige verden finder Kinas
fremgangsmåde uetisk. Kinas manglende krav til de afrikanske stater og vestens kritik
peger på, at våbenembargoen mod Kina opretholdes, hvilket i høj grad hæmmer Kinas
muligheder for at modernisere forsvaret effektivt. Kinas ”noget for noget politik” og mangel
på krav til nationsopbygning og menneskerettigheder vækker harme i vesten. Kinas ”olie
for våben” aftalen med Sudan opfattes tillige dybt problematisk. Kinas manglende etik ses
også i forbindelse med importafgifter på varer fra fattige afrikanske stater. Men det skal
fremhæves, at Kina har mulighederne for at stille krav til deres samarbejdspartnere. De
har de økonomiske muligheder, viden om opbygning af statsstrukturer og mange
strategiske samarbejdspartnere, der sandsynligvis er afhængige af deres fortsatte
engagement.
På trods af at Kina ser militære ressourcer anvendt til sikring af kinesiske interesser, så
skal kinesiske firmaer og kinesiske statsborgere i Afrika i tilfælde af
kriser/statssammenbrud ikke påregne en hurtig militær intervention for at beskytte
kinesiske interesser. Kinas muligheder for styrkeprojektion på det afrikanske kontinent er
begrænsede, og Kina vil have behov for hjælp fra strategiske samarbejdspartnere i
området. Det peger på, at Kina fortsat har behov for at indgå strategiske
samarbejdsaftaler. Dette ses også relevant i forbindelse med sikring af transport af
ressourcer fra Afrika til Kina. Kinas flåde giver dårlige muligheder for sikring/eskorte af
civile fartøjer grundet et begrænset antal skibe med stor rækkevidde. Dette medfører, at
strategiske aftaler med eksempelvis Pakistan vil være hensigtsmæssigt.
I forhold til muligheder i den asiatiske region ser Kina ud til at have gode muligheder. Kina
har store interaktioner med andre stater i det asiatiske område, men prioriterer Afrika
højere end det asiatiske område. Dermed overlader Kina initiativet til andre stater og
udnytter derved ikke mulighederne fuldt ud i det asiatiske område. I forhold til sikkerhed
ses Kina som den stærkeste magt i regionen og vil have mulighed for at gennemføre
styrkeprojektion i det asiatiske område.
7.2. Analyse af Indiens strategiske muligheder.
Der er god overensstemmelse mellem den politiske og militære dimension i forhold til
politiske målsætninger. Begge dimensioner tegner et billede af, at Indien ønsker at blive
en regional supermagt og en global stormagt. Indien ønsker fortsat stor økonomisk vækst,
men Indiens økonomiske politik og ressourcebehov ses ikke integreret i den nationale
sikkerhedsstrategi eller de udenrigspolitiske målsætninger. Den økonomiske vækst vil dog
i nogen grad kunne bidrage til de udenrigs- og forsvarspolitiske målsætningers
gennemførelse. Indien ønsker ikke at præge andre staters interne udvikling, men ses dog
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at lægge vægt på samarbejde med demokratier i forhold til ikke-demokratier. Det peger
på, at der er god overensstemmelse mellem dimensionernes målsætninger.
I forhold til geografisk interessesfære ses Indien at have globale interesser, idet de dog
primært er rettet mod strategiske partnerskaber, der skal bidrage til Indiens optagelse i
sikkerhedsrådet. Indiens primære interesser er i den asiatiske region.
I forhold til Indiens ønske om at være en global stormagt i dag er de økonomiske, politiske
og militære muligheder til stede. De økonomiske muligheder for at begå sig blandt andre
store økonomier er gode. Indien har verdens 12. største økonomi, og deres vækst har de
senere år været meget høj sammenlignet med vestlige vækstrater. Indiens økonomi er
dog fortsat så lille, at Indien har meget små muligheder for økonomisk påvirkning af
vestlige stater. Indiens ressourcebehov dækkes blandt andet af handel med Afrika og i
særlig grad af Sydafrika. Indiens afhængighed af en enkelt stat øger sårbarheden overfor
politiske ændringer og minimerer Indiens muligheder for at få dækket ressourcebehov
andetsteds. IBSA samarbejdet er dog en god mulighed for at fastholde samhandlen med
Sydafrika.
I forhold til politisk indflydelse er et permanent medlemskab af FN's sikkerhedsråd af stor
betydning for Indien. Indien vil fremstå som en stat, der arbejder for fred og sikkerhed i
verden, og mulighederne for dette er til stede. Indiens militære bidrag til FN missioner er
det 3. største i verden, og i forhold til militære ressourcer har Indien mulighed for at øge
dette bidrag. Indiens økonomiske bidrag til FN er derimod begrænset sammenlignet med
nuværende og potentielle kandidater til sikkerhedsrådet. Set i forhold til størrelsen på
Indiens økonomi burde Indien have muligheder for at øge dette bidrag. Indiens indgåelse
af strategiske partnerskaber er en essentiel del af forsøget på at blive optaget som
medlem i sikkerhedsrådet. Her ses IBSA samarbejdet at forøge Indiens muligheder for
optagelse. Indiens strategiske partnerskaber med alle faste medlemmer af
sikkerhedsrådet forøger Indiens muligheder for optagelse i sikkerhedsrådet. Men det
kræver, at Indien fortsat har et godt forhold til de faste medlemmer, og her ses Indiens
manglende politiske krav til samarbejdspartnere i Afrika at have en negativ indflydelse på
dette forhold. Indiens mangel på krav opfattes uetisk af vestlige demokratier, og manglen
på krav undrer, idet deres samarbejdspartnere i Afrika generelt enten er velfungerende
demokratier eller arbejder på at blive det. Det peger på, at Indien med fordel kunne ændre
de politiske krav til samarbejdspartnere med henblik på at få større muligheder for
optagelse i sikkerhedsrådet. Dette skal også ses i sammenhæng med, at Indien bidrager
substantielt til udvikling i Afrika, idet de indenfor det sidste år har støttet med mere end en
milliard dollars. Derudover gennemføres udviklingsprojekter i stater, hvori samhandlen
ingen betydning har. Indiens muligheder for nationsopbygning i Afrika er gode, og i særlig
grad ses Indien at kunne bidrage med viden om opbygning af moderne demokratiske
stater. Indiens økonomi og økonomiske vækst vil være af stor betydning for, hvilke
ressourcer Indien kan allokere på det afrikanske kontinent.
I forhold til styrkeprojektering i Afrika har Indien gode muligheder grundet geografiske
forhold og på grund af rådige militære ressourcer. Derudover har de erfaring fra FNmissioner på afrikansk jord, og det vil øge deres muligheder for indsættelse af militære
enheder til beskyttelse af interesser.
I forhold til global styrkeprojektering har Indien i princippet samme muligheder som i
forhold til Afrika, idet Indien råder over begrænsende militære kapaciteter, der kan
indsættes globalt. Indiens hangarskib, flytankerkapacitet samt skibe vil kunne deployere
globalt. Det medfører også, at Indien har gode muligheder for at beskytte egne interesser
på havet, og dermed have mulighed for at beskytte transport af ressourcer til Indien.
Indiens muligheder for at være en regional supermagt er gode. Indien prioriterer det
asiatiske område, hvilket ses af den vægt de lægger på strategiske partnerskaber,
regionale organisationer, økonomisk samarbejde samt antallet af repræsentationer i det
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asiatiske område. Indiens fokusering peger på, at de vil have gode muligheder for at stå
stærkt i regionen. Indiens militære ressourcer overstiger Pakistans ressourcer, men er
langt underlegen Kinas militære ressourcer. Indien har et begrænset antal atomvåben med
global rækkevidde og har derved mulighed for at afskrække både globalt og regionalt.
7.3. Sammenligning af Kina og Indiens strategiske muligheder.
Kinas permanente medlemskab af sikkerhedsrådet giver Kina nogle strategiske
muligheder som Indien ikke har, og Kina har i modsætning til Indien langt større mulighed
for at påvirke udviklingen i verden og i særlig grad fred og sikkerhed i verden.
Den store forskel i Kinas og Indiens økonomier medfører tillige forskellige muligheder i
forhold til at understøtte andre dimensioner. Her ses det afrikanske område interessant,
idet både Kina og Indien har behov for ressourcer fra Afrika. Der ses dog stor forskel på,
hvordan de skaffer adgang til ressourcer. Kina har over dobbelt så mange
repræsentationer i forhold til Indien på det afrikanske kontinent, hvilket medfører, at deres
muligheder for at indgå aftaler samt støtte kinesiske firmaer er langt større end Indiens
muligheder. Kinas mange store samarbejdspartnere giver en stor forsyningssikkerhed,
mens Indien er meget afhængige af ressourcer fra Sydafrika. Indien prioriterer dog ikke
Afrika så højt som Kina, idet deres primære fokusområde er det asiatiske område.
Kinas valutaoverskud giver Kina nogle helt andre strategiske muligheder og fordele i
forhold til Indien. Valutaoverskuddet giver Kina store muligheder i forhold indgåelse af
handelsaftaler samt støtte til kinesiske firmaer. Kinas støtte til Afrika overstiger Indiens
med mere end 100 gange, hvilket har bidraget markant til Kinas muligheder i Afrika. Kina
kan tillige gennem den nye fond, der bestyrer dele af valutaoverskuddet, presse
konkurrenter væk fra markeder. Dette gælder også Indien, der slet ikke råder over så store
økonomiske muligheder som Kina. Dette kan være en af årsagerne til, at Indien ikke
sætter krav til samarbejdspartnere i Afrika, idet de er bekymrede over konkurrencen fra
Kina.
Men netop Kinas og Indiens manglende krav til afrikanske stater opleves som uetisk i
vesten og hæmmer både Kinas og Indiens muligheder. Indien har behov for at stå stærkt i
forbindelse med en mulig optagelse i sikkerhedsrådet, og Kina har behov for at få lempet
våbenembargoen.
Valutaoverskuddet kan anvendes som strategisk våben i forhold til USA og presse USA til
indgåelse af aftaler. Det kunne eksempelvis hjælpe med til at få fjernet våbenembargoen
mod Kina, idet det hæmmer Kinas muligheder for at opbygge et moderne forsvar.
I forhold til indsættelse af militære ressourcer så ses Indiens muligheder marginalt bedre i
forhold til strategiske indsættelser på trods af, at Kinas militære ressourcer er langt større
end Indiens. Indien besidder en begrænset evne til styrkeprojektion overalt i verden,
hvilket Kina mangler. Her ses våbenembargoen at hæmme Kinas muligheder, idet Kina er
presset til købe våben i Rusland, mens Indien har mulighed for at købe våben overalt i
verden. Kina og Indien råder over nukleare våben og er derfor i stand til at afskrække
modstandere. Kinas råder dog over flere våben end Indien og har desuden 2. strike
kapacitet, hvilket medfører, at Kinas afskrækkelsespotential er større end Indiens.
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8. KONKLUSION
Formålet med kapitlet er at vurdere Kinas og Indiens strategiske muligheder i dag.
Analysen har vist at på trods af, at Kina og Indien ofte nævnes samme i kontekster og ofte
sammenlignes, så er deres strategiske muligheder meget forskellige. På baggrund af
analysen kan følgende konkluderes:
Kinas store økonomi giver dem mulighed for at understøtte både politiske og militære
interesser, men i særlig grad ses Kinas valutaoverskud at give Kina enorme fordele.
Overskuddet udgør et stærkt strategisk våben overfor USA, idet Kina kan yde direkte
indflydelse på den amerikanske økonomi. Hvis Kina standser det månedlige opkøb af
amerikanske statsobligationer, vil det medføre alvorlige konsekvenser for den
amerikanske økonomi. Denne mulighed har Indien ikke.
Valutaoverskuddet giver også Kina helt andre og for Kina mere konstruktive muligheder.
Kina anvender dele af valutabeholdningen på 1000 milliarder dollars til at sikre deres at
deres ressourcebehov opfyldes. I 2006 gav Kina tilsagn om 100 milliarder dollars i støtte til
afrikanske stater og kinesiske firmaers projekter i Afrika, hvilket var mere end 100 gange
mere end Indien afsatte til samme formål. Kinas valutaoverskud er dermed med til at sikre
Kina stor indflydelse på det afrikanske kontinent og vil kunne anvendes til at udkonkurrere
andre stater heriblandt også Indien.
Kinas permanente medlemskab af FN's sikkerhedsråd giver Kina magt og indflydelse i
verdenssamfundet og giver Kina mulighed for at påvirke fred og sikkerhed i verden. En
mulighed som Indien ikke har på nuværende tidspunkt. Indien arbejder målrettet på et
permanent medlemskab af sikkerhedsrådet, men det har endnu ikke båret frugt. Indien
søger gennem strategiske partnerskaber at blive optaget i sikkerhedsrådet, men det er
tvivlsomt om de partnerskaber vil føre til et permanent sæde i FN's sikkerhedsråd.
Indien har til gengæld bedre mulighed for strategisk styrkeprojektion end Kina. Indiens
militære ressourcer muliggør globale strategiske indsættelser, hvilket giver Indien nogle
strategiske muligheder, som Kina ikke har. Kinas og Indiens forskellige nationale
sikkerhedsstrategier udgør en risiko for et våbenkapløb. I dette våbenkapløb vil Kinas
valutaoverskud kunne give dem en stor fordel, men den hæmmes i høj grad af den
våbenembargo USA og EU har iværksat. Indien har færre økonomiske midler, men kan til
gengæld købe højteknologiske våben i både USA og EU.
Kinas og Indiens muligheder i forhold til vesten svækkes af deres manglende etiske
optræden i Afrika. Mangel på krav i forhold til nationsopbygning og overholdelse af basale
menneskerettigheder hæmmer deres muligheder i verdenssamfundet. Vestens harme
overfor deres manglende vilje til at stille krav vil kunne påvirke Indiens vej til
sikkerhedsrådet og Kinas vej ud af våbenembargoen.
Som det ses igennem analysen er både Kina og Indien strategiske aktører. Men analysen
har også vist, at de er aktører på hvert sit område. Men sammenlignet med Indien kan det
konkluderes, at Kina har langt de største strategiske muligheder i dag.
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