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Om principper og praksis i Kina
AF Sophus Vørsing, næstformand, Dansk Vietnamesisk Forening
Kinas ambassadør i Danmark forsikrer i et debatindlæg i JP 23/7, at Kinas udenrigspolitik hviler på fem
principper, der stræber efter fredelig sameksistens mellem nationer og civilisationer. »Dominans eller
militarisme ligger ikke i kinesernes gener«, skriver ambassadøren. Lad mig først kvittere for, at det er dejligt
at se en diplomatisk repræsentant for Kina forsikre verden om, at man går ind for at løse strid om territorialeller søfartsrettigheder gennem dialog og samråd.

Stærkt militær er ganske aktivt
Vi har alle set malerier af kinesiske landskaber, hvor bjerge står urørlige og lader floder flyde stille mellem
dem, mens dyr, mennesker og fugle lever i fredelig harmoni. Vi kender også alle til andre historier om krige,
oprør, uro og katastrofer, som fra tid til anden har hærget de selv samme landskaber. Et billede kan således
fortælle en historie, men der findes andre historier at fortælle om det samme landskab.
Kina har således anvendt sit store stærke militær ganske aktivt i en lang række konflikter med nabolande. Det
gælder for eksempel Japan, Taiwan, Filippinerne og ikke mindst Vietnam. Senest har Kina ensidigt valgt at
opstille en boreplatform på et område, der ligger i et omstridt søterritorium, som den vietnamesiske regering
mener, tilhører Vietnam. Olieboreplatformen beskyttes af kinesisk militær.
Der er også mange historier om andre hændelser, hvor vietnamesiske skibe er blevet truet og det, der er
endnu værre, af kinesiske militære fartøjer.

Provokerende adfærd
Når Kina på den måde har taget ensidige og militære skridt uden at forhandle spørgsmålet i henhold til FN’s
konventioner og international ret, er der ikke tale om dialog og fredelig sameksistens. USA har da også kaldt
Kinas adfærd på det omstridte søterritorium for provokerende, og Vietnam har hidtil uden held appelleret til,
at Kina respekterer de internationale konventioner og medvirker til en fredelig løsning.
Den vietnamesiske regering søger nu spørgsmålet afgjort gennem en international retssag.
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Den strid, som kun er én blandt flere andre, har ikke fået Danmark til at reagere, men via EU opfordres Kina
til at søge en fredelig løsning på den og andre konflikter med nabolande.

Undren over dansk passivitet
I Dansk Vietnamesisk Forening undrer vi os over, at den danske regering forholder sig passiv og tavs om de
alvorlige stridigheder, der er opstået mellem Kina og flere af dets nabolande om opdeling af søterritorier.
Vores undren bliver ikke mindre af, at fredelige løsninger på internationale stridigheder er det grundlag, dansk
udenrigspolitik hviler på:
»En central udfordring for dansk udenrigspolitik er at skabe et internationalt samfund, hvor den demokratiske
retsstats principper hersker, og hvor relationerne mellem staterne følger retlige procedurer, hvor staterne løser
territoriale og andre uenigheder fredeligt«, hedder det blandt andet på Udenrigsministeriets hjemmeside.
Dansk Vietnamesisk Forening bakker op om de internationale bestræbelser på at formå Kina til at medvirke
til en fredelig løsning inden for rammerne af international ret og FN’s konventioner på området. Kinas
ambassadør i Danmark gør det nu også. Hvorfor skulle den danske regering så ikke gøre det samme?
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