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Svensk brystvern

– For store tap

Spansk vertskap

Det svenske forsvaret har bestemt at kvinner
inne til militærtjeneste skal få utdelt bh som en
del av uniformsbekledningen. Da «Militärhögskolan» i Halmstad evaluerte sin utdanning i
Härnösand, kunne de konstatere at bh allerede
er en del av den militære utrustningen for kvinner, ifølge Dagens Nyheter. Det nye plagget og
omtales som en milepæl i det svenske
forsvarets likestillingsarbeid. En av fordelene
skal være at det nå er mulig for de kvinnelige
rekruttene å levere inn bh-ene til vask.

Seks av ti dansker mener at resultatet
etter ti år i Afghanistan ikke står i
forhold til tapet av 42 soldater og
kostnadene på flere milliarder kroner.
46 prosent støtter den danske, militære innsatsen. 43 prosent er i mot.
Bare 21 prosent mener at operasjonen er verdt prisen,
ifølge Jyllandsposten. Den nye, danske forsvarsministeren, Nick Hækkerup (43), legger vekt på at et flertall
fortsatt støtter oppdraget. – Men jeg forstår at noen
synes at omkostningene er for høye, sier han.

Fire amerikanske krigsskip skal
stasjoneres ved den spanske marinebasen Rota på Atlanterhavskysten.
Hensikten er å styrke Natos missilforsvar mot ballistiske raketter, ifølge
nettstedet News Now. Avtalen mellom
USA og Spania ble gjort kjent under
Natos forsvarsministermøte i Brussel i
begynnelsen av oktober. Det er såkalte
Aegis-destroyere som skal være i beredskap i det trans-atlantiske samarbeidet.
Aegis er navnet på en beskyttelseskappe eller skjold i gresk mytologi.

Fikk Midtøsten i «fanget»

Finland er bedt om å være vertskap for en
internasjonal konferanse neste år. Dette
skal være starten på en prosess for å få
utland
Midtøsten til å bli en atomvåpenfri sone,
men også fri for andre typer masseødeleggelsesvåpen. Finland var nærmest en
arrangørutfordrer til Nederland, men FNs generalsekretær
Ban Ki-moon, sammen med USA, Russland og Storbritannia,
pekte ut det nordiske landet til å samle aktørene i Midtøsten.
En utfordring vil være å få alle arabiske land samt erkefiendene Iran og Israel til å delta, ifølge Helsingin Sanomat.

notert

Av Stein Tønnesson

utland

Seniorforsker ved PRIO,
Fredsforskningsinstituttet i Oslo

utsyn

I over 30 år har Kina hatt fred. Nå roper noen på krig,
skriver seniorforsker Stein Tønnesson.

Krig og fred i Kinas nærområde
Fra 1839 til 1979 gikk Kina fra den ene
krigen til den andre. Da Beijing besluttet å
satse på markedsdrevet økonomisk vekst,
tok krigingen slutt. Ikke med én gang.
Kort etter at Deng Xiaoping var kommet
til makten, ga han ordre til en «lærepengeaksjon» mot Vietnam. Den kostet flere
titusener livet. Helt frem til 1987 ble det
skutt jevnlig med artilleri over grensen, og
i 1988 sto det et sjøslag i Spratly-øygruppa.
Så ble det slutt. I 1991 kom freden i
Kambodsja som tillot Kina og
Vietnam å normalisere sine
forbindelser. Siden er det satt
opp grensesteiner langs hele
landegrensen og havgrensen i
Tonkin-gulfen er avtalt.

raskt voksende marine med et økende
antall diesel- og atomdrevne ubåter, et første hangarskip, et romprogram, verdens
nest største droneprogram og en liten,
modernisert atomslagstyrke. USA vil i
overskuelig fremtid være overlegen i et
bredt oppgjør, enten med eller uten atomvåpen. Det er ikke like sikkert at USA vil
ha overtaket i et begrenset oppgjør om
Taiwan. USA kan trolig ikke gjenta bedriften fra 1996, da president Clinton sendte
hangarskip inn i Taiwanstredet
uten at Kina oppdaget at de
nærmet seg. Det ydmyket den
kinesiske militærledelsen.

«HVOR KOMMER
KINAS NESTE
KRIG HVIS DEN
KOMMER?
TROLIG IGJEN
MOT VIETNAM.»

Kina har vært fremsynt når
det gjelder å inngå grenseavtaler. Bare Nepal og India gjenstår. Kina har satset på «fredelig utvikling» under inspirasjon fra partiideologen Zheng
Bijian. I september 2011 slo et offisielt
dokument fast at fredelig utvikling er
Kinas «strategiske valg». Målene er
modernisering, å bygge Kina «sterkt og
rikt», og yte et bidrag til menneskehetens
fremskritt.

∞

BENGHAZI:
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24. OKTOBER: Ei jente vifter med det libyske flagget, under feiringen av frigjøringen
av Libya. Dagen før erklærte lederne for Det nasjonale overgangsrådet at Libya er et
fritt land, og at 42 år under Muhammar al-Gadafis regime er over. Tordag 20. oktober
ble Gadafi funnet og drept i sin egen fødeby, Sirte, og den åtte måneder lange borgerkrigen i landet var over. Foto: LI MUZI / ZUMA PRESS

vår store

Deng Xiaoping skar kraftig ned på militærbudsjettet i 1980-årene. Siden har Jiang
Zemin og Hu Jintao styrket og modernisert militæret. Kina har nå omlag 1500
landbaserte raketter som truer Taiwan, en

En kraftig nasjonalisme gjør
seg i dag gjeldende på kinesiske
nettsteder. Kina må gå til krig
for å oppnå respekt, blir det
hevdet. Den 29. september tok
skribenten Liu Rui til orde for
krig i det offisielle ukemagasinet Global Times: «Tiden er trolig kommet for å resonnere, tenke fremover og slå til først...»
Hvor kommer Kinas neste krig - hvis den
kommer? Trolig igjen mot Vietnam. De to
landene ønsker å lete etter olje i de samme
områdene. Selv om Hanoi har gjort mye
for å få USA til å interessere seg for konflikten om økonomiske soner og småøyer
i Sør-Kinahavet, vil USA neppe gripe inn
militært for å hjelpe Vietnam mot Kina.
Vietnam har ingen allierte.

verden
F NOVEMBER 2011
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Forsvarsattacheen
Navn: Hu Jihui
Attaché siden: 2009
Interessant i Norge:
! Vinterekspertise
! Norske fregatter
! Afghanistan-deltakelse
Kinas forsvar:
! Total styrke: 2,3 millioner (4,3 prosent kvinner)

Forsvarsgrener
! Hær: 1 700 000
! Marine: 280 000
! Luftforsvar: 230 000
! Spesialartilleri: 70 000
! Utenlandskstyrker: 1955 militært personell tjenestegjør i ni FN-ledete operasjoner. Av disse er 94 militære observatører eller stabsoffiserer. Kinesisk marine
har i løpet av to år, seilt i ni omganger i Adenbukten og
tilstøtende farvann i eskorteoppdrag og piratjakt.
! Forsvarsbudsjett 2011:
Cirka 530 milliarder kroner

utland
F intervjuer i denne
spalten forsvarsattacheer i Norge.

Brobyggeren fra Kina
Derfor prøver han å skaffe seg en
bedre innsikt i norsk forsvarspolitikk,
hvordan Forsvaret utvikler seg og hvordan det løser oppdrag i utlandet.
Tilsvarende forsøker han å forklare
kinesisk, militær tenkning og forsvarsstrategi:
– Jeg håper å skape større forståelse
for det vi kaller aktivt forsvar – bare å
angripe noen dersom vi blir angrepet
først. Primært forsøker vi å løse uoverensstemmelser gjennom forhandlinger
og konsultasjoner i stedet for bruk av
makt eller trusler om maktbruk. Dette
innebærer at Kina ikke under noen
omstendighet vil ta i bruk atomvåpen
først, sier oberst Jihui.
Han forklarer også at Kina er en stor
bidragsyter til fredsbevaring gjennom
FN-operasjoner og observatørinnsats.

ALLSIDIG: Oberst Hu Jihui trives i stillingen i Norge. Tidligere har han hatt attachétjeneste i New
∞ Zealand
og vært observatør i Vest-Sahara.

Oberst Hu Jihui roser norske fregatter og internasjonal innsats.
Og tror forholdet mellom Kina og Norge vil «gå seg til».
Den kinesiske forsvarsattacheen

har allerede vært i Norge i to år og er
halvveis i sin attachéperiode. Han
liker seg godt og har blant annet lært
å stå på ski i fritiden. Selve attachéjobben går omtrent som før, med god
kontakt med dem han samarbeider
med på norsk side. Han føler likevel
at fjorårets fredspris har gjort noe
med norsk-kinesisk stemning.
– Jeg tror forholdet mellom Norge
og Kina vil gå seg til etter hvert, sier
han, men han legger ikke skjul på at
den kinesiske oppfatningen er at det
har vært innblanding i interne forhold. Siden i fjor høst har det derfor
ikke vært besøksutveksling av offisiell karakter mellom de to landene.
Det gjelder også på militær side.
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Således måtte forsvarssjef general
Harald Sunde avlyse et planlagt
besøk til Kina.
Oberst Jihui forklarer at det forventes at det gjøres en betydelig innsats fra norsk side for å gjenopprette
og utvikle forholdet mellom Norge
og Kina igjen, men føler ikke at han
er den rette til å utdype hva som ligger i det. Han forteller at tjenesten i
Norge går ut på å skape kontakt
mellom Folkets frigjøringshær og det
norske forsvaret.
– Jeg skal bidra til å skape gjensidig
forståelse, sørge for at militære besøk
kan gjennomføres begge veier, og jeg
skal være en brobygger for vennskap
og samarbeid, lister han opp.

«DETTE INNEBÆRER AT KINA
IKKE UNDER
NOEN OMSTENDIGHET VIL TA I
BRUK ATOMVÅPEN FØRST»
HI JIHUI

Hu Jihui forteller at Kina har mer enn
hundre forsvarsattacheer rundt i verden. Selv har han vært assisterende
attaché i New Zealand og ser ikke bort
fra at han kan få en periode til, gjerne i
et annet vestlig land, fordi det er interessant å få innblikk ulike militærsystemer. Med hensyn til norsk militærvesen, synes kineseren at det er spesielt
interessant å se hvor profesjonelle norske offiserer er, med deres unike dyktighet og erfaringer innenfor overlevelse
under ekstreme vinterforhold. Det er
noe å lære av, mener han, som startet
sin karriere i infanteriet. Ifølge ham er
det interessant å få innsikt i norsk innsats i internasjonale operasjoner, slik
som i Afghanistan. Inntrykket hans er
at norske offiserer er svært utadvendte
og stolte av sine tradisjoner. De nye
norske fregattene synes kineseren er
imponerende, hvis han skal peke på en
norsk kapasitet i særklasse. Han skulle
gjerne sett at Norge og Kina hadde et
industrisamarbeid, men innser at det
ligger altfor mange restriksjoner i
veien.

JAHN RØNNE jr@fofo.no
Foto: CHRISTIAN NØRSTEBØ
F NOVEMBER 2011

59

