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KINAS SILKEVEJSINITIATIV 
– GEOPOLITISK DRØM MED 

UDFORDRINGER
Jørgen Delman
Jørgen Delman (født 1950), professor emeritus i Kinastudier, Københavns Universitet, 
PhD. Har forsket i stat-samfunds relationer i Kina, Kinas politiske system, Kinas poli-
tiske økonomi, sammenhægen mellem indenrigspolitik og udenrigspolitik, dynamik-
kerne bag politiske forandringer i Kina. Nylige publikationer: ”Legalismen og mag-
tens administration (inkl. oversættelser af Shang Jun og Han Feizi) (2022)”;”Policy 
Translation and Energy Transition in China” (2021); ”Greening China’s Urban Gover-
nance - Tackling environmental and sustainability challenges” (2019).

I 2013 lancerede Xi Jinping ideen om et Silkevejsi-
nitiativ, kaldet ”Belt and Road Initiative” på engelsk 
(herefter BRI). I udgangspunktet var ideen, at initia-
tivet skulle binde Kinas nærområder - primært det 
eurasiatiske kontinent - sammen med infrastruktur for 
at fremme samhandel, økonomisk integration og ud-
vikling generelt.

’Top-level’ design
Præsentationen af BRIs operationelle platforme umid-
delbart efter lanceringen viste, at den kinesiske ledel-
se tænkte BRI som et meget bredt handlingsprogram, 
både politisk og sektormæssigt (se Fig. 1).

De fem platforme i Fig. 1 skulle strukturere BRIs to 
hovedkomponenter:

• Silkevejens Økonomiske Bælte, som skulle forbinde 
Asien, Europa og Afrika med afstikkere til Europa 
gennem seks forskellige korridorer

• Det 21. Århundredes Maritime Silkevej som skulle 
samle aktører omkring bæredygtig udnyttelse af og 

sikker trafik på verdenshavene, primært i Kinas stra-
tegiske interessesfære, dvs. mod øst, sydøst og syd 
gennem Det indiske Ocean til Afrika, og med en af-
stikker til Sydeuropa, hvor et kinesisk selskab i man-
ge år har drevet havnen i Piræus med stor succes.

Det viste sig dog hurtigt, at Kina ville meget mere end 
oprindeligt annonceret. BRI skulle være et globalt ge-
opolitisk program, hvor Kina udviklede et omfattende 
politisk-økonomisk engagement med interesserede 
partnerlande og organisationer på tværs af alle kon-
tinenter - til lands, til vands og i luften.

Efterfølgende blev BRI tilføjet nye dimensioner:

• En ”Grøn Silkevej” har siden 2019 skullet styrke 
BRIs grønne aftryk, fordi BRI projekter ofte blev 
kritiseret for ikke at være bæredygtige, både inter-
nationalt og i partnerlande. Den Grønne Silkevej 
arbejder med grønne standarder, grøn finansiering 
og investeringer, grøn transport, grøn innovation 
og grøn byudvikling
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Figur 1 – BRI platforme 
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Figur 1 - BRI.
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• En ”Digital Silkevej” som fokuserer på anlæg af di-
gital infrastruktur, telekommunikationsinfrastruktur, 
e-handel, og automatisering af toldprocedurer. På 
sigt vil den Digitale Silkevej kunne tilbyde en al-
ternativ, kinesisk kontrolleret global datatransmis-
sions- og kommunikationsinfrastruktur, der giver 
mulighed for at vælge mellem distinkte globale 
kommunikationssystemer

• En ”Sundhedssilkevej”, der bygger på Kinas histo-
riske engagement i sundhedssektoren i en række 
udviklingslande. Siden 2015 har BRI fokuseret på at 
anlægge hospitaler og klinikker, forebygge og be-
grænse epidemier gennem træningsprogrammer, 
at opbygge kapacitet inden for håndtering af sund-
hedskriser, at yde akut kriseassistance, at fremme 
traditionel kinesisk medicin og at yde fri lægebe-
handling. Under COVID epidemien har Kina inten-
siveret sin støtte og blandt andet leveret hjælpe-
midler og kinesiske vacciner.

Motiver
Målet med BRI var at bringe Kinas nationale styrkepo-
sitioner i spil globalt, specielt Kinas kapitaloverskud 
og teknologiske og menneskelige ressourcer. Kina 
placerede sig som en risikovillig magt, der kunne og 
ville øve indflydelse på verdens udvikling gennem 
eksport af ’Kina-modellen’, som havde virket så suc-
cesrigt i Kina siden 1980erne. Kina-modellen har inve-
stering i udvikling af en sofistikeret infrastruktur som et 
nøgleelement baseret på en forestilling om, at infra-
struktur skaber udvikling med mærkbare økonomiske 
nedsivningseffekter.

 
Målet med BRI var at bringe Kinas nati-
onale styrkepositioner i spil globalt, 
specielt Kinas kapitaloverskud og tek-
nologiske og menneskelige ressourcer. 
Kina placerede sig som en risikovillig 
magt, der kunne og ville øve indflydelse 
på verdens udvikling gennem eksport af 
’Kina-modellen’, som havde virket så 
succesrigt i Kina siden 1980erne. 

Ultimativt ønsker den kinesiske ledelse at udfordre ef-
terkrigstidens ’regelbunde’, amerikansk dominerede 
liberale verdensorden med dens multilaterale institu-
tioner, fokus på frihandel og sit omfattende net af in-
ternationale aftaler. Ikke fordi Kina er imod denne ver-
densorden, men Kina ønsker både anerkendelse og 
respekt som vægtig og indflydelsesrig stormagt og en 
bedre balance mellem stormagterne i internationale 
organisationer og aftaler.

Ny udenrigspolitik
Da Xi Jinping tiltrådte i 2012, ønskede han at lægge 
forgængernes udenrigspolitiske linje på hylden. Det 
hidtidige styrende koncept var hentet i traditionel ki-
nesisk magttænkning: 韬光养晦 (taoguangyanghui) – 
“skjul hvad vi kan, afvent mulighederne”. Konceptet 
dikterede et stille, responsivt diplomati (反应式外交, 
fanyingshi waijiao), hvor Kina skulle holde lav interna-
tional profil efter årtiers isolation for at lære, hvordan 
landet skulle gebærde sig internationalt efter at have 
åbnet op.

I 2012 var Kina hinsides det stadie, mente Xi. Han 
ønskede et aktivt diplomati, 主动式外交 (zhudongshi 
waijiao), og lancerede et nyt koncept, 奋发有为 (fen-
fayouwei), som kan oversættes til: ”Vær entusiastisk 
og pres på”. Som ny ”ansvarlig” stormagt skulle Kina 
nu markere sig internationalt og skabe positive resul-
tater.

BRI var tænkt som en hjørnesten i den offensive uden-
rigspolitik. Allerede i 1990erne havde kinesiske ak-
tører engageret sig i store internationale projekter, 
specielt i udviklingslande, fordi Kina manglede olie, 
gas og mineralske og andre ressourcer til at opret-
holde sin økonomiske vækst. Fra omkring 2007-2008 
begyndte Kinas væksteventyr at falme. Det kinesiske 
marked kunne ikke vedvarende absorbere gigantiske 
infrastrukturinvesteringer. De store statsejede entre-
prenørselskaber stod med uudnyttet kapacitet, og 
hvad var mere naturligt end at lade dem eksportere 
den med statsstøtte?

Der var samtidig en erkendelse af, at verden – ikke 
mindst udviklingslandene – fattedes infrastruktur, 
hvis de skulle udvikles yderligere. Kina fremførte, at 
Kina-modellen med dens investeringsintensive udvik-
lingsstrategi kunne være et attraktivt alternativ til den 
værdibaserede vestlige tilgang. Samtidig pressede 
både statsejede og private kinesiske virksomheder på 
for at få lempeligere regler for at handle og investere 
internationalt.

 
Endelig var BRI et kinesisk modtræk til 
den gryende amerikanske skepsis over 
for Kinas vækst og ubalancen i de bila-
terale økonomiske relationer. Præsident 
Obama forsøgte at skabe en internatio-
nal alliance imod Kina, kaldet ”pivot 
towards Asia”, som skulle begrænse Ki-
nas magt.
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Herudover var der behov for at udvikle Kinas mindre 
udviklede vestlige provinser fra syd til nord gennem 
en åbning mod både Sydøst- og Centralasien, som 
har haft historisk og stadig har afgørende strategisk 
interesse for Kina.

Endelig var BRI et kinesisk modtræk til den gryende 
amerikanske skepsis over for Kinas vækst og ubalan-
cen i de bilaterale økonomiske relationer. Præsident 
Obama forsøgte at skabe en international alliance 
imod Kina, kaldet ”pivot towards Asia”, som skulle 
begrænse Kinas magt. Præsident Trump førte ide-
en videre i sin handelskrig mod Kina, og Præsident 
Biden har nu skærpet stormagtsrivaliseringen ved 
at erklære, at USA skal holde Kina på baghjul tek-
nologisk og økonomisk gennem såkaldt ”strategisk 
konkurrence”.

En stor klub
BRI sælges fra kinesisk side, som et program, der er 
åbent for alle, som er lydhørt for partnernes behov, 
som sigter på at skabe såkaldte ’win-win’ løsninger, og 
som ikke er domineret af Kina eller irrelevante værdier. 
Til dato har 146 lande og 32 internationale organisati-
oner lavet aftaler omkring BRI (se Fig. 2).

Det er primært vestlige lande, som ikke ønsker at del-
tage i BRI. De vil ikke spændes for en kinesisk styret 
vogn, og de ser også BRI som et sikkerhedsstrategisk 
initiativ, der skal give Kina et fysisk-materielt grundlag, 
som bruges til at projicere magt globalt. Det afholder 
dog ikke vestlige kommercielle aktører fra at deltage 
i projekter, som er samfinansieret af internationale og 
kinesiske finansielle organisationer, og som Kina skri-
ver ind under BRI brand’et.

 
Det er primært vestlige lande, som ikke 
ønsker at deltage i BRI. De vil ikke spæn-
des for en kinesisk styret vogn, og de 
ser også BRI som et sikkerhedsstrate-
gisk initiativ, der skal give Kina et fy-
sisk-materielt grundlag, som bruges til 
at projicere magt globalt. Det afholder 
dog ikke vestlige kommercielle aktører 
fra at deltage i projekter, som er samfi-
nansieret af internationale og kinesiske 
finansielle organisationer, og som Kina 
skriver ind under BRI brand’et.

Velpolstret BRI på retur
Den akkumulerede BRI finansiering i perioden 2013-
2021 beløb sig til minimum 890 mia. USD. Fig. 3 viser 
hvordan finansieringen fordeles på henholdsvis an-
lægsarbejder (’construction’) og investeringer. Det ki-
nesiske engagement finansieres primært af statsejede 
kinesiske finansielle institutioner, herunder de største 
kinesiske banker, som også er blandt verdens største.

Investeringsentusiasmen er tydeligvis faldet i de se-
nere år i stort set alle regioner. Årsagerne er mange. 
Kina har ikke kapitalreserver på samme niveau som 
tidligere. Markedet for investeringer og store anlægs-
arbejder i modtagerlandene er udfordret. Et antal 
projekter er nødlidende, de giver ikke det forventede 
afkast, eller de fejler. Ansvarlige myndigheder og ci-
vilsamfundasaktører i mange modtagerlande er blevet 
bekymrede over projekternes rentabilitet og deres so-

Fig. 2 Lande med BRI aftaler. Kilde: Wang, 2022.
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ciale og miljømæssige bærdeygtighed, eller de synes 
lånevilkårene er for ugunstige.

Fig. 4 viser hvordan finansieringen fordeles på sekto-
rer.

Energi, transport og mineraler har været de prioritere-
de sektorer indtil nu, men investeringsniveauet er ty-
deligvis også faldet her siden højdeårene, 2014-2015.

Governance
BRI ledes og styres som så ofte i kinesisk regi gennem 
et kludetæppe af tilgange, som sigter på en bred in-
stitutionalisering.

Central styring
Den kinesiske topledelse har etableret en ledende 
komité for BRI under den kinesiske regering med en 
vice-premierminister som formand. Gruppen er an-
svarlig for BRIs ’top-level design’ og at overordnede 
finansieringsbeslutninger og højniveau-konflikter om-
kring BRI bliver håndteret behørigt. Derefter overgår 

detailformuleringer og implementering til en række 
nationale organisationer, nogen af dem eksisterende 
og andre nye.

Bilaterale aftaler
Overordnet tilrettelægges BRI primært gennem mel-
lemstatslige bilaterale aftaler, oftest et ”memorandum 
of understanding” (MOU), som er en hensigtserklæ-
ring, der ikke er bindende i juridisk forstand og derfor 
ikke kan bruges til at løse konflikter uden for det di-
plomatiske rum.

Nationale BRI-platforme/organisationer
Udenrigsministeriet og dets ambassader rundt om-
kring i verden er en naturlig central aktør i forhold til 
samarbejdslandene. Samtidig har en ny og selvstæn-
dig styrelse direkte under den kinesiske regering, 
CIDCA (China International Development Cooperati-
on Agency), fået til ansvar at håndtere BRI overordnet 
samt den bistand der formidles under BRI. Derudover, 
har alle kinesiske ministerier fået et BRI mandat.

Til dato er der fire organisationer, som bærer BRIs 
navn:

• Belt and Road Forum (BRF) er en politisk platform 
som samler stats- og regeringsledere fra partner-
lande regelmæssigt for at konsultere om udviklin-
gen og finansieringen af Silkevejsinitiativet

• BRI Ecological [green] Coalition er et forum under 
Den Grønne Silkevej for både regeringer, virksom-
heder og nationale og internationale organisatio-
ner, der specifikt har aftaler knyttet til koalitionen, 
som arbejder med anbefalinger til, hvordan Silke-
vejsinitiativet kan gøres mere bæredygtigt

• Silk Road Fund finansierer visse aktiviteter og pro-
jekter under BRI

Figur 3 – Kinas engagement i forskellige BRI regioner, 2013-2021. Kilde: Wang, 2022.

Figur 4 – BRI engagement i forskellige sektorer, 2013-2021. (Kilde: Wang, 
2022)
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• To kommercielle mæglingsdomstole i Kina, som er 
dedikeret til at løse kontraktlige og kommercielle 
tvister under BRI. Domstolene arbejder efter an-
erkendte internationale retslige principper og har 
internationale paneler af dommere.

Eksisterende og nye multilaterale platforme
Kina præsenterer BRI som en central udenrigspolitisk 
prioritet inden for de eksisterende multilaterale orga-
nisationer, primært FN systemet og de internationale 
finansielle institutioner. I praksis betyder det, at disse 
organisationer accepterer BRI som en politisk realitet 
og indarbejder BRI aktiviteter i deres portefølje.

Kina har også skabt nye multilaterale platforme, ek-
sempelvis FOCAC (Forum on Africa-China Coopera-
tion) som blev oprettet i 2005. Næsten alle afrikanske 
lande er med i dette sofistikerede samarbejdsforum, 
der lægger de overordnede retningslinjer for Kinas 
engagement med afrikanske lande. FOCAC er ikke 
dedikeret til BRI, men BRI inddrages i aktiviteterne.

I Global Blue Economy Partnership Forum arbejder 
Kina blandt andet sammen med EU. Igen er forum-
met ikke dedikeret til Den Maritime Silkevej, men den 
kinesiske side vil utvivlsomt knytte specifikke BRI pro-
jekter til initiativet, hvis det er muligt.

På det finansielle område har Kina oprette en inter-
national infrastrukturbank, AIIB (Asian Infrastructure 
and Investment Bank) i 2016. Bankens hovedformål 
er at finansiere infrastruktur i Asien. Banken har 106 
medlemmer, hvoraf 92 er finansierende partnere lige 
nu, herunder Danmark. Banken er ikke dedikeret til 
BRI, men medfinansierer BRI projekter i mindre om-
fang.

Hertil kommer styringsarrangementer omkring de 
seks oprindelige korridorer, hvor den vigtigste og 
mest sammenhængende til dato er China-Pakistan 
Economic Corridor (CPEC) (se Box).

Aktørdeltagelse
Det er aktørerne på jorden, der skaber BRIs aktivite-
ter og projekter og dermed får afgørende indflydelse 
på BRIs udformning. Det er her, der underskrives kon-
trakter, som er bindende og som kan få konsekvenser, 
hvis de ikke overholdes. Samtidig vil de fleste kinesi-
ske aktører kunne forfølge politiske dagsordener på 
vegne af Kina, fordi de er store statsejede selskaber, 
Overordnet virker styringen og koordineringen af BRI 
fragmenteret. Det er primært bilaterale relationer, der 
skal plejes, og der er få overordnede principper, der 
skal serviceres. Ingen organisation har kunnet sætte 
sig for bordenden operationelt, men det giver måske 
mening, fordi aftalerne indgås lokalt under hensyn-
tagen til lokale forhold. Samtidig virker BRI ikke som 
et stærkt brand, men mere som et mærkat påhæftet 
projekter, som ville være blevet gennemført under alle 
omstændigheder.

Udfordringer
Internationalt beskyldes Kina for at bedrive ’gældsd-
plomati’. Kritikken lyder, at BRI bringer partnerlande 
i gæld til Kina, og at kinesiske aktører kan overtage 
projekter og dermed kontrollere vital infrastruktur i 
egen interesse, når projekterne ikke kan servicere 
gælden.

Nogle lande har tydeligvis opbygget en stor gæld til 
Kina gennem BRI projekter, men det er kun ganske få, 
i forvejen stærkt forgældede lande, der er i fare. Disse 
lande skylder mange steder, ikke kun til Kina, og Kina 

China-Pakistan Economic Corridor
Beløbsmæssigt har Kina givet løfte om investeringer og bistand for 60 mia. USD til CPEC. Strategisk er 
korridoren vigtig for Kina, idet den forbinder Kashgar i Xinjiang med dybhavshavnen i Gwadar i det sydli-
ge Pakistan. Kina får hermed adgang til ressourcer og markeder i Mellemøsten og Afrika via Det arabiske 
Hav og Det indiske Ocean. CPEC ruller Kina-modellen ud i fuldt omfang. Der bliver anlagt motorveje, 
jernbaner, elværker, digital infrastruktur, rørledninger til fossile brændsler, en ny havn, samt økonomi-
ske udviklingszoner og lokale erhvervsudviklingsaktiviteter. De massive anlægsarbejder forbundet med 
CPEC giver også Kina mulighed for at holde separatistgrupper i Xinjiang og fjendtlige stammegruppe-
ringer i Nord-Pakistan i ave. 

CPEC styres af en myndighed under den pakistanske regering, og herunder er der en Joint Cooperation 
Committee, som ledes af ministre fra henholdsvis Pakistan og Kina. Under komitéen er der en række 
arbejdskomitéer inden for de områder/sektorer, hvor CPEC arbejder, samt en gruppe, der arbejder med 
sikkerhed. CPEC er blevet udfordret på mange fronter. Korruption i Pakistan forplumrer og forsinker pro-
jekterne, pakistanske oprørsgrupper har angrebet den nye infrastruktur, og der er sket målrettede drab 
på udstationerede kinesere. Der har løbende været alvorlige uroligheder omkring den nye havn i Gwadar, 
hvor lokalbefolkningen giver udtryk for, at de ikke er blevet inddraget og at deres fiskerettigheder bliver 
generet.
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er ikke uvillig til at imødekomme ønsker om ændrede 
lånevilkår og give gældslettelse. Flere lande har såle-
des med held forhandlet forbedrede lånevilkår med 
kinesiske finansielle partnere, ofte med den kinesiske 
stat i baghånden.

Der har været et par eksempler på, at kinesiske aktø-
rer har overtaget kritisk infrastruktur, f.eks. en havn i 
Sri Lanka, men der er ikke tegn på, at det er en over-
ordnet strategi.

”Hvide elefanter”?
Det er langt fra alle projekter, der har haft en god bu-
siness case, og der er risiko for, at BRI vil efterlade 
”hvide elefanter”. Et skoleeksempel er jernbanen fra 
Mombasa Havn i Kenya, som til nu har kostet omkring 
5 mia. USD, med 90% finansieret af Kina og med hav-
nen i Monbasa stillet som garanti af Kenya. Jernbanen 
er operationel frem til Rift River Valley på den anden 
side af Nairobi. Den skulle være ført videre til Ugan-
da, Rwanda, Syd-Sudan, Burundi og Etiopien, men 
parterne har stoppet det videre arbejde på grund af 
manglende indtægter fra banen, og den kenyanske 
regering har nu problemer med at servicere gælden. 
En kenyansk økonom kalder projektet “økonomisk, 
socialt og budgetmæssigt ødelæggende”1.

1 New York Times, 7.8.2022. https://www.nytimes.com/2022/08/07/world/africa/kenya-election-train.html. Hentet 18.1.2023

 
Udviklingslandene har fået et alternativ 
til vestlig udviklingsbistand og investe-
ringer, og har nu et valg mellem forskel-
lige tilgange. Mange partnerlandes 
myndigheder er fulde af lovprisning. 
Men der er også ugler i mosen, og de 
kinesiske aktører udfordres ofte. 

Var det en god ide?
BRI blev lanceret med bulder og brag og kan fejre 
sit første tiår i 2023. Investeringerne og aktiviteterne 
under BRI-paraplyen har være massive og imposan-
te. Udviklingslandene har fået et alternativ til vestlig 
udviklingsbistand og investeringer, og har nu et valg 
mellem forskellige tilgange. Mange partnerlandes 
myndigheder er fulde af lovprisning.

Men der er også ugler i mosen, og de kinesiske ak-
tører udfordres ofte. Lokalsamfund kritiserer projekter 
for manglende inklusion eller ringe miljømæssig og 
social bæredygtighed. Nogle regeringer er blevet 
overvældet af gældsbyrden og beder om ændrede 
finansieringsvilkår eller gældslettelse. Der har også 
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Havnen drives nu af en kinesisk operatør og der har været spekulationer om og protester imod, at den eventuelt skulle overdrages til den kinesiske side, 
fordi Kenya ikke kan servicere lånet til jernbanen fra Mombasa ind i landet. KENYA, Mombasa havn, 31. juli, 2015. Kilde: MEAACT PHOTO / STUART 
PRICE.

https://www.nytimes.com/2022/08/07/world/africa/kenya-election-train.html


været kritiske spørgsmål i Kina, hvorfor Kina hælder så 
store summer ud på tvivlsomme projekter i udlandet, 
når de kunne bruges bedre hjemme.

Kina er nu ved at lære virkeligheden at kende som 
storinvestor og dominerende international partner. 
Kina er stort set ikke blevet smidt på porten nogen 
steder endnu, og kinesiske aktører lærer gradvist, 
hvordan udfordringerne skal håndteres. Fremtiden vil 
vise, om projekternes business-case holdt, om projek-
terne er bæredygtige, om de lokale aktører kan over-
tage projekterne som aftalt osv. Imens er der grund til 
bekymring for, at BRI vil efterlade sig ”hvide elefan-
ter” nogle steder.

Sammenfattende er BRI med til at vise, at Kina og 
kinesiske aktører normalt er kompetente, pålidelige 
og forhandlingsvillige. Kina har skabt institutionelle 
rammer og finansielle kanaler, som kan bane vejen 
for den kinesiske drøm om at være en selvstændig, 
indflydelsesrig og magtfuld aktør i global politik. Men 
lige nu er det svært at se BRI som en af fremtidens 
bærende søjler i Kinas udenrigspolitik. Styringen er for 
fragmenteret, brand’et for diffust, og Xi Jinping er ved 
at sætte gang i større og mere grandiose, meta-glo-
bale initiativer.
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