22. december 2020
Atlantsammenslutningen nyt brief: ”Konsekvenserne af den kinesiske-indiske konfrontation”.
NATO fokuserer i disse år på Kina, og USA har skarpt fokus på Kina. Derfor bør man følge udviklingen i
grænsestriden mellem de to stormagter Indien og Kina, der er blusset op igen.
Vi sætter i dette brief fokus på Indien og dets forhold til særligt Kina. Briefet tager ikke folkeretslig stilling til
de sikkerhedspolitiske forhold.
Indien og Kina bestræber sig på at holde konflikten som en konflikt mellem sig uden at involvere det
internationale samfund - en konfrontation, der risikerer at accelerere som følge af den permanente
internationale krise.
USA’s kommende præsident Joe Biden har i flere år talt klart for en demokratiernes-alliance, hvor han
indregner Indien. Konflikten mellem Indien og Kina kan meget vel blive en del af den amerikanske
præsidents kamp for demokratierne, og derved få en større dimension end blot en grænsekonflikt.
Hvor efterlader det så Danmark? Det er meget lidt sandsynligt, at Danmark bliver inviteret til militær
deltagelse, men det er sandsynligt, at Danmark diplomatisk og politisk både nationalt og internationalt - i
regi af EU og FN - forventes at reagere. Danmark bør derfor forberede sig på, hvordan man vil respondere
på enten en eskalering af konflikten eller en decideret krig på længere sigt. Den ideologiske og politiske
stillingtagen er naturligvis ufravigelig, jf. Danmarks nye udenrigspolitiske visioner, men tør de danske
politikere sige fra?
En konflikt mellem Kina og Indien vil handle om, hvem der skal dominere Asien. Konflikten vil få lange og
alvorlige konsekvenser. Konflikten udfordrer Danmark ved, at et diktatur er oppe mod verdens største
demokrati, og at en meget stor del af verdens handel og serviceydelser kommer fra Asien, der markant vil
blive påvirket af en mulig konflikt. Derfor er såvel danske værdier som interesser på spil i denne konflikt.
Det danske samfund og særligt danske politikere bør derfor forberede sig på en kommende konflikt, og
hvordan man håndterer den.
Anbefalinger
Atlantsammenslutningen ser Indiens rolle i verdenssamfundet som stadig stigende og som en mulig
samarbejdspartner for Danmark og NATO sikkerhedspolitisk. Derfor er følgende anbefalinger relevante:
•

•

Det er i Danmarks interesse at sikre en regelbaseret orden i regionen. Derfor skal Danmark søge en
position og partnere, der vil dette. Dette bør aller helst ske i en ramme af FN, men Kina kan her
blokere for beslutninger.
Det forventes, at Indien vil række ud og styrke samarbejde og strategiske partnerskaber med
ligesindede demokratiske stater. Danmark bør her overveje sin position sammen med Danmarks
allierede.
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