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Tolv baggrundsemner
1. Kina stræber efter at blive en “polar stormagt” men underspiller
målsætningen udadtil. Taler af præsident Xi Jinping og højtstående kinesiske
embedsmænd med ansvar for arktisk politik viser med tydelighed, at Kinas højeste mål
for det arktiske område er at gøre Kina til en “polar stormagt” inden 2030. På trods af
målsætningens fremtrædende rolle i disse tekster afslører Kinas officielle dokumenter,
herunder hvidbøger, det sjældent eller aldrig, hvilket antyder et ønske om at forme den
eksterne opfattelse af deres ambitioner i Arktis, især efterhånden som landets arktiske
aktiviteter bliver genstand for større international opmærksomhed.
2. Kina beskriver Arktis som en af verdens “nye strategiske grænser” og
genstand for rivalisering og udvinding. 1 Kina ser Arktis – sammen med Antarktis,
havbunden og rummet – som ikke-kontrollerede eller underkontrollerede territorier.
Mens nogle af landets eksterne diskurser understreger behovet for at begrænse
konkurrencen i disse områder, er der flere andre, som anskuer tingene mere kynisk og
fremhæver et behov for at ruste sig til konkurrence om området og ressourcerne.
Eksempelvis kaldte en leder af Kinas Polar Research Institute denne form for offentlige
rum for “de mest eftertragtede ressourceskatte”, Kinas nationale sikkerhedslov skaber
det juridiske grundlag for at beskytte Kinas rettigheder på tværs af dem, og
topembedsmænd fra det kinesiske kommunistiske parti CCP har foreslået, at Kinas andel
af disse ressourcer skal svare til landets andel af den globale befolkning. 2
3. Kinesiske militærdokumenter behandler Arktis som et område med
fremtidig militær konkurrence. Selvom flere kinesiske dokumenter udadtil
underspiller risikoen for militær konkurrence i Arktis, hvilket sandsynligvis vil være
skadeligt for den kinesiske målsætning, giver militære dokumenter udtryk for det
modsatte perspektiv. De noterer sig, at “den store magtarena i stigende grad vil fokusere
på kampen om og kontrollen over globale offentlige rum”, f.eks. Arktis og Antarktis, og
argumenterer for, at Kina “ikke kan udelukke muligheden for magtanvendelse” i det
forestående “kapløb om nye strategiske områder.” 3 Kinesiske diplomater beskriver også
regionen som de “nye kommandohøjdepunkter” for global militær konkurrence, mens
eksperter antyder, at kontrol over den giver mulighed for at få de “tre kontinenter og to
haves geografiske fordel” over den nordlige halvkugle. 4

4. Kinesiske dokumenter gør det klart, at deres investeringer i polarforskning
skal understøtte deres indflydelse og strategiske position i Arktis. Selvom
kommunikationen udadtil antyder Kinas ønske om at fortsætte sin videnskabelige
forskning til egen fordel og til global velfærd, er Kinas topforskere og højstående
medlemmer af CCP bevidste om, at forskningen også er motiveret af “taleret”, dyrkelse af
Kinas “identitet” som arktisk stat samt sikring af ressourcer og strategisk adgang. 5 Kinas
polarekspeditioner og forskellige forskningsstationer hjælper Beijing med
ressourceudvinding, med adgang til Arktis og med at høste erfaringer i at operere i det
arktiske klima.
5. Kina støtter de eksisterende arktiske forvaltningsmekanismer offentligt
men beklager dem indadtil. Flere kinesiske dokumenter viser frustration over
arktiske mekanismer og bekymring for, om landet vil blive udelukket fra regionens
ressourcer. Officielle dokumenter antyder forsigtigt, at regionens betydning går videre
end “de oprindelige inter-arktiske stater”, mens forskere engang frygtede, at de arktiske
stater ville lancere en ganske vist usandsynlig “regional 8-lands polaralliance” eller
institutionalisere Arktisk Råd på måder, der “styrker deres dominerende position” på
Kinas bekostning. 6 Dokumenterne understreger Kinas stræben efter
“identitetsdiplomati”, nemlig at benævne Kina som en “nær-arktisk stat”, fordi den
påvirkes af klimaforandringerne. 7 De indikerer også en interesse i at fremme alternative
kinesiske forvaltningsprincipper – i nogle tilfælde for at supplere og i andre tilfælde for
at gå uden om Arktisk Råd – herunder en “Polar Silkevej” og Kinas “samfund med en
fælles fremtid for menneskeheden”, selvom der ofte mangler specifikke oplysninger. 8
6. Imødekommelse af Kinas arktiske ambitioner skaber sjældent varig
goodwill. Norge var det første land, der tillod Kina at bygge en arktisk
forskningsstation, og Sverige var de første i verden til at give Kina mulighed for at bygge
sin egen hundrede procent kinesisk ejede satellitfacilitet. Begge initiativer, som dengang
blev rost til skyerne fra kinesisk side, beskyttede ikke nogen af landene mod senere
økonomiske tvangsforanstaltninger og hård fordømmelse fra Kina. I begge tilfælde
straffede Kina disse lande, ikke blot for deres regeringers handlinger, men også for deres
civile samfunds selvstændige handlinger, som ville give den kinesiske systemkritiker Liu
Xiaobo Nobels Fredspris og undersøge Kinas bortførelse af den svenske statsborger Gui
Minhai. Både Norge og Sveriges bestræbelser på at vende strømningen – hvor Sverige
holdt relativt lav profil i forhold til overdragelsen af deres statsborger, og hvor Norge
ihærdigt bakkede op om Kinas forsøg på at opnå observatørstatus i Arktisk Råd – blev
kun mødt af restriktioner over for norsk fiskeeksport og farverige trusler om
tvangsforanstaltninger mod Sverige.

7. Arktisk afhængighed af handel med Kina er ofte overdrevet, og
handelsstrømmene er mindre end for andre lande. Nogen i Arktis og resten af
verden frygter kinesisk økonomisk statsmandskunst, men regionens afhængighed af
Kina er bemærkelsesværdigt lille. For de fem mindste arktiske økonomier – Sverige,
Norge, Danmark, Finland og Island – tegner Kina sig i gennemsnit kun for 4,0 % af
eksporten, mindre end USA (6,2 %) og langt mindre end NATO og EU ekskl. USA
(70,3 %). 9
8. Kina har investeret betydeligt i arktisk diplomati for at øge sin regionale
indflydelse. Kina har 33 gange i løbet af de sidste 20 år sendt højtstående
personligheder – såsom præsidenten, premierministeren, udenrigsministeren og
forsvarsministeren – afsted for at besøge andre arktiske lande end USA og Rusland.
Beijing drev kraftig lobbyvirksomhed for at blive observatør i det Arktiske Råd, fik en
stærk tilstedeværelse i mange andre regionale Track II-fora og iværksatte sin egen
diplomatiske indsats og et regionalt Track II-initiativ, herunder et Arktisk Forum for
Kina og Rusland og et arktisk forskningscenter for Kina og de nordiske lande, for at
styrke forbindelsen til regeringer og subnationale aktører.
9. Kinas militære Arktis-profil er øget, og landets forskningsindsats giver også
strategiske fordele. Kina har sendt søfartøjer til Arktis ved to lejligheder, herunder til
Alaska og senere til Danmark, Sverige og Finland på goodwill-besøg. Landet har bygget
sin første indenlandsk producerede isbryder, har planer om flere kraftige konventionelle
isbrydere og overvejer også at investere i isbrydere med kernekraft.
10. Kinas forskningsaktiviteter i Arktis giver landet større operationel erfaring
og adgang. Kina har sendt 10 videnskabelige ekspeditioner ind i regionen på isbryderen
Xuelong med omkring 100 besætningsmedlemmer, som embedsmænd anerkender giver
dem nyttige operationelle og navigationsmæssige erfaringer. Kina har også etableret
forsknings- og satellitfaciliteter i Norge, Island og Sverige og arbejder på at opføre
yderligere faciliteter i Canada og Grønland. Faciliteten i Norge kan huse mere end en
snes personer og levere genforsyninger. Endelig har Kina anvendt Arktis som testområde
for nye kapaciteter, hvad enten det drejer sig om satellitdækning, fastvingefly,
selvstændige undervandsglidere, bøjer og endda en “ubemandet isstation”, der er sat op
til forskningsformål.

11. Kinas investeringer i infrastruktur i Arktis virker ind imellem tvetydige.
Flere kinesiske infrastrukturprojekter med lille økonomisk gevinst har rejst bekymring
over den strategiske motivation og de tvetydige anvendelsesmuligheder. Det drejer sig
bl.a. om en tidligere kinesisk propagandaembedsmand, der har forsøgt at opkøbe 250
kvadratkilometer jord i Island for at opføre en golfbane og en flyveplads i et område,
hvor der ikke kan spilles golf, og efterfølgende at opkøbe 200 kvadratkilometer af den
norske øgruppe Svalbard. Kinesiske virksomheder har også forsøgt at købe en gammel
flådebase i Grønland, bygge tre lufthavne i Grønland, bygge Skandinaviens største havn i
Sverige, erhverve (med succes) en svensk ubådsbase, forbinde Finland og det større
arktiske område med Kina via jernbane og at gøre det samme med en større havn og
jernbane i Arkhangelsk i Rusland.
12. Kinas råvareinvesteringer i Arktis har en blandet baggrundshistorie. På trods
af nogle vigtige succeser er mange kinesiske investeringer slået fejl. En stor kinesisk
virksomhed forlod eksempelvis en canadisk zinkmine, nægtede at betale kreditorerne og
lod de lokale myndigheder betale for oprydningen efter en miljøkatastrofe. En anden
virksomhed var skuffet over sin investering og sagsøgte efterfølgende med den
begrundelse, at de havde betalt overpris. I Grønland forlod et kinesisk konglomerat en
jernmine, da de kom i juridiske vanskeligheder i Kina. I Island trak en kinesisk
virksomhed sig ud af et partnerskab for arktiske undersøgelser på grund af dårlige
indledende ressourceoverslag.
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Ambitioner: At blive en “polar stormagt”
● Kommunikationen udadtil:
○ Udtrykket “polarstormagt” [极地强国] optræder ikke i Kinas Arktiske
Hvidbog 2018 og har aldrig indgået i bemærkninger fra Udenrigsministeriets
talsperson.
● Til interne kinesiske målgrupper:
○ “Den meget omskiftelige internationale situation kræver, at vi må udføre
polararbejdet bedre… Arktis’ geopolitik og dets økonomiske forbindelser med
andre regioner i verden gennemgår betydelige forandringer… I betragtning af
denne situation er Kina nødt til straks at... træde ind i rækken af verdens
polare stormagter.” 10
■ Fra en officiel kommentar til Xi Jinpings tale den 18. november 2014
om Kinas polare ambitioner trykt i avisen State Oceanic
Administration (SOA), som overvåger mange arktiske initiativer.
Talen er ikke offentliggjort, men kommentarerne her og de tilhørende
SOA-studier kaster lys over det sandsynlige indhold.
Opfattelser: “Kinas nye strategiske grænser”
● Udadtil:
○ “Arktis' fremtid er forbundet med de arktiske landes interesser, og den er
forbundet med velfærd i lande uden for Arktis og hele menneskeheden. Som
et stort og ansvarligt land ønsker Kina ikke at se spændinger i det arktiske
område og ønsker ikke at opbygge en kamparena for indflydelse i det arktiske
område. Kina er villig til at samarbejde med relevante lande, herunder Island,
om aktivt at håndtere forskellige arktiske klimaforandringer og
miljøbeskyttelse. Udfordringer og bidrag til fred, stabilitet og bæredygtig
udvikling i Arktis.” 11
■ Kinas ambassadør i Island, Jin Zhijian, i et offentliggjort brev fra
oktober 2019 i et islandsk medie.
● Indadtil:
○ “Jeg har ved mange lejligheder sagt, at Kinas befolkning udgør en femtedel af
verdens befolkning, så kan vi ikke få en femtedel af interesserne i Antarktis og
Arktis? Dette er jo menneskehedens fælles arv; vi har alle en andel i den. Hvis
man ikke forsvarer den, ikke kæmper for den, så har man ikke noget at skulle
have sagt… Vi kan ikke overlade det hele til andre; det kinesiske folk har
rettigheder der.” 12
■ Kinesisk flådeadmiral Yin Zhuo fra sidelinjen ved det politiske “Two
Sessions”-rådsmøde i 2010.

Militær: “Nye kommandohøjdepunkter inden for militær strategi”
● Udadtil:
○ “Kinas politiske mål for Arktis er: at forstå, beskytte, udvikle og deltage i
forvaltningen af Arktis med henblik på at beskytte alle landes og det
internationale samfunds fælles interesser i Arktis og fremme en bæredygtig
udvikling af Arktis.” 13
■ Fra den Arktiske Hvidbog 2018 beskriver en af de mest pålidelige
kinesiske kilder Beijings arktiske mål og ambitioner.
● Indadtil:
○ “I moderne tider har internationale geopolitiske kampe længe manifesteret
sig som konflikter om magt over hav og land. Kernen i denne konflikt er
kampen om strategiske steder, strategiske ressourcer og strategiske kanaler…
Samtidig vil de nye geopolitiske kampe om kontrollen over havene,
polarområderne, rummet, internettet og andre globale offentlige rum blive
voldsomme og vil helt sikkert få stor og vidtrækkende indflydelse på
stormagternes militære strategier.” 14
■ Fra “Science of Military Strategy” 2013, en af Kinas mest pålidelige
dokumenter om militær tænkning.
○ “Den arktiske region har også en vigtig strategisk værdi for militæret. Det
arktiske område er en strategisk hjørnesten for kontinenterne Asien, Europa
og Nordamerika. Militære eksperter mener, at hvis man dominerer det
arktiske område, kan man nå “kommandohøjdepunktet” for verdens
militær”. 15
■ Tidligere kinesisk ambassadør i Norge, Tang Guoqiang, i et essay fra
2013 for China Institute of International Studies.
Videnskab: “Taleret”
● Udadtil:
○ “Kina fremmer konstant opbygningen af en miljøbevidst civilisation og
deltager aktivt i det internationale samarbejde om klimaforandringer. De
udledningsbegrænsende foranstaltninger, som Kina har vedtaget, har en
positiv indvirkning på beskyttelse af klimaet og det arktiske miljø. Vi er villige
til at fortsætte samarbejdet med alle de involverede parter om at skabe
politisk enighed, styrke udveksling og samarbejde og effektivt håndtere de
udfordringer, som klimaforandringer medfører for Arktis.” 16
■ Talsmand for Udenrigsministeriet Geng Shuang på en
pressekonference i maj 2019.
● Indadtil:
○ “… de tre mest eftertragtede ressourceskatte i verden er havbunden, månen
og Antarktis. For at få større indflydelse på emner vedrørende Antarktis gør
nogle små lande også alt, hvad de kan, for at etablere stationer i Antarktis og
“placere deres flag” Det kan siges, at tabet af forskningsbasen i Antarktis
betyder tab af plads til ressourceudvikling.” 17
■ Yang Huigen, en af Kinas førende polarembedsmænd i 2005.

Diplomati: Kina som en “nær-arktisk stat”
● Udadtil:
○ “’Respekt’ er grundlaget for Kinas deltagelse i arktiske anliggender.
Respekten skal være gensidig. Det betyder, at alle stater skal overholde
internationale traktater som f.eks. FN-pagten og FN’s havretskonvention
(UNCLOS) samt overordnet international lovgivning.” 18
■ Fra Kinas Arktiske Hvidbog 2018.
○ “Arktis er ikke som Antarktis, der ligger åben for alle lande i verden. Hvis
andre lande ønsker at deltage i udforskning og udvikling af Arktis, skal de
samarbejde med de omkringliggende lande, og lande i Nordeuropa … er
ideelle partnere for Kina til at finde vejen til Arktis.” 19
■ Tidligere kinesisk ambassadør i Sverige, Chen Mingming, i et
interview fra 2017.
● Indadtil:
○ “Selvom det lykkes de arktiske lande at udvide deres kontinentalhylder, vil de
overliggende vandområder stadig være det internationale åbne hav.”
○ “Kina har ingen jord i Arktis, men landet er ikke uden interesser.” 20
■ Guo Peiqing, en af Kinas mest fremtrædende Arktis-eksperter, april
2016.
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