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Ágrip 

Markmið þessarar ritgerðar er að svara eftirfarandi spurningu: „Hvert er hugsanlegt 

hlutverk Japan í nálægri framtíð heims sem er sífellt að breytast?“. Sérstök áhersla er 

lögð stöðu Japans í  varnarmálum og efnahag í samanburði við nágrannalönd og 

vesturlönd. Tekist verður á við vandan við 9. grein japönsku stjórnarskárinnar og hvort 

það sé raunhæft að breyta henni, stirðleika við Kína og önnur nágrannalönd sem engan 

enda virðist ætla að taka. Hvernig utanríkisstefna þeirra hefur haft áhrif á innlenda og 

erlenda þætti, þróun og möguleika í samskiptum sínum við Bandaríkin, Evrópu, Kína og 

Kóreu, Indland, ASEAN og Ástralíu. Ritgerðin mun kynna núverandi ástand þessara 

tví- og marghliða samskipta, helstu erlendu stefnur aðallega í varnarmálum, 

efnahagsmálum og í alþjóðastofnunum og taka þessa þætti saman til að geta hugsanlega 

kortlagt stöðu Japan í nálægri framtíð 

Ritgerðin styðst aðallega við fræðibækur með kenningar um alþjóðamál Japans ásamt 

kennslubók um japönsk alþjóðasamskipti ásamt fréttaskýringum og greinum af netinu 

til að fá betri sýn á málið frá nýjustu mögulegu heimildum. 

Ég ræði um hina erfiðu stöðu sem Japanir eru í og tek saman allt innihald ritgerðarinnar 

og reyni að svara spurningu ritgerðarinnar. 
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Alþjóðasamskipti Japan og framtíðarhlutverk 

Inngangur 

Alþjóðlegt hlutverk Japan og tengsl við önnur lönd hefur breyst verulega frá opnun 

þeirra á Meiji tímabilinu. Eftir að hafa óttast að verða nýlenda , þróaðist Japan smám 

saman í stórveldi í upphafi 20. aldar og varð seinna bandamaður Breta og síðar í 

Þjóðverja.  

Eftir síðari heimsstyrjöldina neyddist Japan til þess að finna nýtt hlutverk í heiminum. 

Þeir stóðu í frammi fyrir gríðarlegri eyðileggingu efnahags síns, stjórnskipulegum 

þvingunum, vantrausti frá mörgum löndum í Asíu og röð af stríðum í Austur-Asíu. 

Japanir verða mikilvægustu bandamenn Bandaríkjanna í Asíu og skarta síðan næst 

stærsta hagkerfi í heiminum. Eftir lok kalda stríðsins,  og endaloka uppblásna 

hagkerfisins er keðja af borgarastríðum í heiminum og mikið um inngrip frá mörgum 

vestrænum löndum. Japan hefur aftur og aftur verið í erfiðleikum með að finna sig og 

finna sér nýtt hlutverk í stjórnmálum heimsins. 

Á síðustu tuttugu árum hafa utanríkis-og varnarmálastefna í Japan, alþjóðleg 

viðskiptastefna, þróun alþjóðlegrar öryggisstefnu í mannúðarmálum, alþjóðleg ímynd 

og orðstír breyst verulega. En árið 2012 er Japan enn að reyna að finna út hvaða 

hlutverk þeir geta leikið í stjórnmálum heimsins. 

Þessi ritgerð spyr eftirfarandi spurningu: „Hvert er hugsanlegt hlutverk Japan í nálægri 

framtíð heims sem er sífellt að breytast?“. Sérstök áhersla er lögð stöðu Japans í  öryggi 

og efnahag í samanburði við nágrannalönd. Hvernig utanríkisstefna þeirra hefur haft 

áhrif á innlenda og erlenda þætti, þróun og möguleika í samskiptum sínum við 

Bandaríkin, Evrópu, Kína og Kóreu, Indland, ASEAN
1
 og Ástralíu. Ritgerðin mun 

kynna núverandi ástand þessara tví- og marghliða samskipta, helstu erlendu stefnur, 

aðallega í varnarmálum og efnahagsmálum.  

 

                                                           
1
 ASEAN=Association of South East Asian Nations 
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1 Kenningar um stöðu Japan í alþjóðamálum 

Samkvæmt  Hayes, Louis D og bókinni hans Introduction to Japanese Politics þá eru 

það tveir liðir sem stjórna Alþjóðamálum  Japana. Í fyrsta lagi þá er það stöðugur 

núningur við vinalönd og viðskiptalönd. Þetta segir hann að sé vegna þess að Japanir 

vilja halda ákveðinni valdastöðu í efnahagsmálum, og viðbrögðum vesturlanda til að 

mæta þeirri áskorun. En hann segir einnig að vandamálið liggi í því að Vesturlönd 

virðast ekki skilja Japan og hið pólitíska kerfi þeirra. Það að Japan sé eins og öll önnur 

vesturlönd er eitthvað sem er bara gert ráð fyrir og að þeir hafi sama skilning og reglur á 

„leiknum“. Japanir reyna oft að hafa það á báða vegu, stundum segjast þeir vera eins og 

hver önnur vesturlandaþjóð en stundum krefjast þeir þess að þeir séu öðruvísi, eða 

jafnvel sérstakir. „The nation as a whole believes itself to be utterly unique“
2
  En hann 

segir að mörgum Japönum finnist Vesturlönd ekki mögulega geta skilið þá og að það 

skilningsleysi sé uppruni núningsins. 

Í öðru lagi þá er það þáttaka Japan í alþjóðamálum. Japanir gefa mikla fjármuni til 

alþjóðastofnanna, mun meira en Evrópuþjóðir en fá samt engin réttindi í samræmi við 

það. Hann segir að heimurinn geri ráð fyrir að Japan hagi sér eins og Evrópuþjóð, en 

það er alls ekki komið fram við Japan eins og Evrópuþjóð enda Japan ekki Evrópuþjóð. 

Bandaríkin og Evrópa taka vel við svoleiðis Japan svo lengi sem þeir hegða sér eins og 

vesturland. En ef þeir fara eitthvað út fyrir það sem er talið eðlilegt fyrir Vesturlönd þá 

eru Japanir grunaðir um græsku. Þrýstingur frá Vesturlöndum um Japan að opni 

markaði sína, minnki útflutning og að hjálpi meira til að fjármagna þriðja heiminn gæti 

neytt Japani til að leita að vinum annars staðar. En það er líka erfitt vegna fortíðar Japan 

í Asíu og núverandi landamæradeilna. 

Samkvæmt bók  Hook, Glenn D, Julie Gilson, and Christopher W. Hughes, Japan's 

International Relations Politics, Economics and Security þá hefur ris Japan verið svo: 

Stórveldi í efnahagsmálum án samhliða risi  í pólitík og varnarmálum . Þar minnast þau 

                                                           
2
 Ducke, Status Power, 35. Í May 1990 í heimsókn forseta Suður Kóreu til Japan, Akihito keisari sýndi 

„mikla iðrun“  á því sem Japan gerði á meðan þeir stjórnuðu Kóreu. Þetta var ekki talin nógu góð 
afsökunarbeiðni á sínum tíma 
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á að þeir hafa engin „hásæti“ í öryggisráði Sameinuðu þjóðanna og er ekki aðili að 

„kjarnorkuklúbbnum“. 

Samkvæmt þeim þá snúast alþjóðasamskipti Japan um samband við þrjá kjarna í pólitík 

og efnahagsmálum: Bandaríkin, Evrópu og Austur Asíu. En svo segir hann að pólitíska 

sambandið við Evrópu sé ennþá ungt og að Japanir eigi ennþá í miklum vandræðum 

með pólitík í Austur Asíu. Samband Japan við Bandaríkin sé hornsteinn varnarmála í 

Japan en þeim er ennþá haldið fjötrum fortíðar og fáir eða engir varnarmálasamningar 

eru í gildi við önnur lönd. Hann heldur síðan áfram og lýsir þessum óvenjulegu 

aðstæðum sem venjulegum.  

Þriðja kenningin og sú sem ég mun mest fjalla um er Japan sem „venjulegt land“ sem er 

titill bókar samansett af David. A Welch þar sem kenningin er ýtarlega rædd. Á síðustu 

árum hafa verið uppi umræður um hvort Japan ætti að verða „venjulegt land“ (normal 

country). Hugtak sem var fyrst notað af Ichiro Ozawa í bók hans færa 1993, „blueprint 

for a new Japan“.
3
  Hann hafði þá skoðun um að Japan væri ekki „venjulegt land“ og 

hann var ekki einn þeirra skoðunnar. Síðustu áratugi hefur Japan nauðsynlega skort 

eitthvað á alþjóðavísu til að vera teknir alvarlega og með þeirri virðingu sem þeir telja 

sig eiga skilið. En hvað er það sem gerir Japan svona óvenjulegt? Og hvað er talið 

venjulegt? Hvernig er Japan öðruvísi en önnur G8 lönd eins og t.d. Rússland, Þýskaland, 

Kanada eða Bandaríkin? 

Japan er óvenjulegt segir hann vegna ýmissa þvinganna innanlands. Japanska þjóðin er 

t.d alfarið á móti hervæðingu landsins vegna eftirmála heimstyrjaldarinnar, þvinganir í 

stjórnsýslu og skriffinsku og svo er það auðvitað stjórnarskráin. 

  

                                                           
3
 (Welch; 2011 bls 3) 
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2 Article 9 

9. grein japönsku stjórnarskárnar  lesist svo: „Aspiring sincerely to an international 

peace based on justice and order, the Japanese people forever renounce war as a 

sovereign right of the nation and the threat or use of force as means of settling 

international disputes. To accomplish the aim of the preceding paragraph, land, sea, 

and air forces, as well as other war potential, will never be maintained. The right of 

belligerency of the state will not be recognized.”
 4

 Og er þetta ein megin ástæðan fyrir 

því að Japan er ennþá ekki orðið „venjulegt land“. 

Hvort það ætti að breyta stjórnarskránni eða ekki hefur verið í umræðunni alveg síðan 

Bandaríkin vildu fá Japan til að hjálpa til í Kórestríðinu. Það hafa alltaf verið miklar 

tilfinningar bundnar við stjórnarskránna sem Bandaríkin þvinguðu uppá Japani á sínum 

tíma enda er þetta plagg sem setur fram grunngildi þjóðarinnar og reglur samfélagsins. 

Það að breyta stjórnarskránni væri eitt risastórtskref í nýja átt í alþjóðamálum Japana og 

er alls ekki auðvelt að framkvæma, en hins vegar lítur út fyrit að það verði einnig 

erfiðara með tímanum að halda henni eins og hún er. Það verður að fara vandlega í alla 

þætti og möguleika sem fylgja því að breyta eða ekki breyta stjórnarskránni, hvert 

almenningálitið er og hvort það sé raunhæft  að stjórnarskránni verði breytt á næstunni.  

Ef 9.greininni yrði breytt þá myndi Japan getað aðstoðað bandamenn sína að fullu án 

áhyggja í stríði eða friðaraðgerðum. Ekki bara það heldur myndu þeir verða að hjálpa í 

mörgum aðstæðum  eins og t.d N-Kórea myndi ráðast á S-Kóreu eða ef Kína myndi 

ráðast á Taívan. Sem er hjálp sem Bandamenn Japan kynnu að meta. En þar á móti 

kemur auðvitað aukin grunur í garð Japan frá þjóðunum sem urðu fyrir barðinu á 

japanska keisaraveldinu í seinni heimsstyrjöldinni. Það væri mjög erfitt að sannfæra 

Kína og N-Kóreu til að taka þessu þegjandi eins og áður var nefnt og þar væri ekki gott 

að lenda í einhverjum frekari stimpingum við Kína þegar Kína er orðið svona mikilvægt 

fyrir viðskipti og efnahag Japan. 

 

 En svo má benda á að 9. greinin er í ósamræmi við 51. grein Sameinuðu þjóðanna. 9. 

greinin  

                                                           
4
 (Hook, Glenn; 2011 bls.526) 

http://en.wiktionary.org/wiki/belligerency
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segir greinilega að Japan megi ekki hafa neitt form af her, ekki einu sinni fyrir 

sjálfsvörn sem er í beinu ósamræmi við 51.greinina sem segir “Nothing in the present 

Charter shall impair the inherent right of individual or collective self-defense if an 

armed attack occurs against a Member of the United Nations, until the Security Council 

has taken measures necessary to maintain international peace and security.”
5
  En þetta 

er einmitt eitt atriði sem Japanir og Bandaríkjamenn hafa náð að komast framhjá með 

túlkunaratriðum þannig  að þetta er ekki svo brýnt en samt mikilvægt bara sem 

formsatriði til að fá að verja sjálfa sig, lausir allra mála og fá aukið sjálfstæði. En þessu 

sjálfstæði fylgir líka að mun líklegra væri að Bandaríkjamenn myndu minnka eða 

jafnvel taka alla sína hernaðarstarfsemi úr landinu til að spara sinn eigin herkostnað sem 

myndi bæði veikja varnarstöðu mikið a.m.k. til að byrja með. Svo myndi einnig fylgja 

gríðarlegur kosnaður þess að fylla í skarð Bandaríkjamanna. Eins og áður var minnst á 

þá treystir Japan mjög mikið á bandaríska herliðið sem er statt í Japan og svo gefa 

Bandaríkin Japan líka áður nefnda pattstöðu í kjarnorkumálum.   

 

En kjarnorkumál eru einmitt mikið í deiglunni nú í Japan vegna jarðskjálftans í mars 

2011 og er nánast ómögulegt að japanska þjóðin myndi styðja nokkurskonar 

kjarnorkuáætlun. Þannig myndu Japanir líklegast þurfa að gera eitthvað samkomulag 

um kjarnorkumál við Bandaríkin ef það kæmi til þess að herinn myndi minnka starfsemi 

sína verulega í Japan. Japanir eru nú í eðli sínu friðsamir og ef það kæmi til þess að það 

ætti að breyta stjórnarskránni þá gæti þjóðin fellt tillöguna í þjóðaratkvæðagreiðslu. 

Japanir eiga það til að vera íhaldssamir þegar kemur að svona atriðum og á síðastliðnum 

árum hafa meira en 50% þjóðarinnar verið á móti því að breyta 9.greininni og það gæti 

ekki breyst fyrr en eitthvað verulega mikilvægt gerist sem myndi láta almenning skipta 

um skoðun. 

 

En það er nú alls ekkert víst að það komi til þess að það verði þjóðaratkvæðagreiðsla 

eða það að 9. greininni verði breytt vegna skiptra skoðanna stjórnmálaflokkanna um 

efnið. DPJ flokkurinn hefur sagt að þeir hafi áhuga á að breyta stjórnarskránni og 

fyrrverandi forsætisáðherra og leiðtogi DPJ, Naoto Kan sagði að hann vildi að SDF 

                                                           
5 United Nations Charter 
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myndi fá að víkka verkahring sinn en samt er almenn staða DPJ flokksins friðsæl, 

flokksmenn  ekki allir á sömu skoðun og þannig ekki taldir líklegir til að fara í neinar 

svona róttækar breytingar á næstunni. Í síðustu kosningum  í lægra þinginu 2009 unnu 

DPJ með miklum yfirburðum en misstu síðan menn seinna í efra þinginu 2010 til LDP 

sem myndu einmitt vera líklegri af tveimur stærri flokkunum til að gera róttækar 

breytingar eins og að breyta stjórnarskránni. Árið 2003 voru öll fjögur leiðtogaefni LDP 

flokksins sammála því að það ætti að endurskoða 9.greinina
6
  þannig að LDP virðast 

vera líklegra til að breyta 9.greininni en eins og er, þá hafa þeir ekki næstum nógu mikil 

völd til þess jafnvel þó þeir bæti við sig sætum í næstu kosningum eins og líklegt er. 

Komeito flokkurinn sem er líklegasti flokkurinn til að mynda meirihluta með LDP er 

alls ekki með svona skýra stefnu um að breyta stjórnarskránni
7
 og sósíalistaflokkurinn 

vill halda greininni í sömu mynd og jafnvel fara í þveröfuga átt við LDP.  

En það er mun auðveldara að sannfæra stjórnmálamennina heldur en almenning sem 

myndi líklegast fella tillöguna í þjóðaratvæðagreiðslu. Stjórnin í Japan hefur nýlega 

verið dugleg að minnast á ógnir við frið Japan í formi stækkandi her Kína og N-Kóreu 

og það er ekki fyrr en að það tekst að sannfæra almenning um að þetta sé raunveruleg 

ógn sem hægt væri að breyta 9. greininni. En eins og staðan er núna þá eru líklega 

meirihluti þingmanna sem styður það að breyta 9. greininni en bara þora ekki að leggja 

áherslu á það vegna ótta um að verða óvinsælir og missa atkvæði. 

 

Þannig að þegar á heildina er litið þá er ómögulegt að segja til um hvenær eða hvort 9. 

greininni verður breytt en það mun líklegast ráðast að því sem gerist í heimspólitík á 

næstunni sem myndi hræða þjóðina í að vilja meira öryggi eins og árásargirni frá Kína 

eða kjarnorkutilraunir N-Kóreu. Og í beinu framhaldi af því hvaða flokkur kemst til 

valda. 

En svo er ekki einu sinni víst að Japan væri nokkuð öruggari án 9. greinarinnar ef 

Bandaríkjamenn geta staðið við sitt með að verja Japan. En aðal sjónarmið 

stjórnmálamannanna er að geta tekið meiri þátt í friðaraðgerðum o.s.frv. til að geta 

minnkað útgjöld í versnandi efnahag og þurfa ekki að greiða jafn mikinn pening, til að 

                                                           
6
 (Louis D. Hayes; 2011 bls.269) 

7
 (Kabashima, Ikuo; 2010 bls. 135) 
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geta orðið verðmætari bandamenn núverandi vinaþjóða og hugsanlega fengið meiri völd 

í alþjóðastofunum eins og að verða hluti að Öryggisráði Sameinuðu þjóðanna.   
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3 Þátttaka Japan í alþjóðastofnunum  

Japan fékk inngöngu í Sameinuðu þjóðirnar árið 1956 og má segja að þátttaka þeirra 

hafi verið nokkuð óvenjuleg ef maður ber þá saman við aðrar stórar þjóðir. Til að byrja 

með treystu þeir mikið á samstarf þeirra við Bandaríkjamenn og aðrar vestrænar þjóðir 

þegar kom að kalda stríðinu þrátt fyrir að utanríkisráðherra Japan þá hafi lýst yfir mun 

meira hlutleysi og samstarfi við aðrar Asíuþjóðir. Þeir settu sig í „vestur“ hlið deilnanna 

og treystu aðallega á Bandaríkin eins og markmiðið var samkvæmt Yoshida 

yfirlýsingunni (Yoshida doctrine).Af þessum ástæðum og öðrum tengingum við stríðið 

þá hefur Japan ekki verið sérlega áberandi á fundum Sameinuðu þjóðanna og hafa verið 

gagnrýndir fyrir það.
8
 

En aðal framlag Japana til sameinuðu þjóðanna hefur verið í formi peninga. Síðan 1956 

þá hefur framlag Japana til sameinuðuþjóðanna stækkað smátt og smátt þangað til Japan 

varð sú þjóð sem greiddi næst mest allra í heiminum til sameinuðu þjóðanna. Árin 

2004-2006 þá var framlag Japan 19.468% af heildarframlögum til Sameinuðu þjóðanna 

sem er næst hæsta framlagið á eftir Bandaríkjamönnum sem var um 22%.  

 

Hlutfall framlaga til sameinuðu þjóðanna árið 2011 

Nú taka fleiri þjóðir þátt í að styrkja sameinuðu þjóðirnar þannig að framlag Japana 

hefur minnkað talsvert (u.þ.b. 12.5%) þá greiðir Japan ennþá næstmest allra þjóða. 

Meira að segja á tímabili á 9. áratugnum þegar Bandaríkjamenn borguðu ekki til 

Sameinuðu þjóðanna í stuttan tíma þá varð Japan sterkasta fjáhagsaðstoð þeirra um tíma.  

Þetta var mjög sterkt fyrir Japan til að bæta upp fyrir hversu lítinn þátt þeir áttu í 

                                                           
8
 (Glenn D. Hook; 2012 bls 322.) 
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varnamálum og einnig var þetta sterkt fyrir stöðu Japana um markmið þeirra að fá 

varanlegt sæti í öryggisráði sameiðuðu þjóðanna. En þetta eru tvær aðalástæður Japana 

fyrir háum framlögum þeirra til samtakanna.
9
 

Japan hefur lengi haft það að markmiði sínu að verða varanlegur aðili að Öryggisráði 

Sameiðuðu þjóðanna. Þetta hefur verið túlkað þannig að þetta snúist um stolt og réttlæti 

Japana því að vera í þessari stöðu táknar ákveðið vald sem er hluti af því að Japan vill 

verða viðurkennt sem land í fyrsta klassa (itto koku)
10

. Í eitt skipti þegar Japan átti að fá 

tímabundna inngöngu í öryggisráðið gagnrýndi forseti Íran ákvörðunina mikið og sagði 

að Japan spilaði hvergi nærri nógu stórt hlutverk á alþjóðavettfangi hvorki í 

varnarmálum né pólitík. Einnig sagði hann að Japan væri bara undir hælnum á 

Bandaríkjunum og skiptu þar með ekki jafn miklu máli. Og þegar er litið á kosningar 

innan Sameiðunu þjóðanna þá má sjá að Frakkar og Bretar kjósa oftar en Japan eins og 

Bandaríkin. 

Hversu of þjóðir kjósa með Bandaríkjunum í Sameinuði þjóðunum 

 
Frakkland Bretland Japan 

   2009 56,30% 62% 45,10% 
   2007 42,20% 42,70% 30,50% 
   2003 30,60% 47,10% 30,60% 
   1995 48,30% 65,50% 48,30% 
   1989 26,20% 51,20% 26,20% 
    

11
  

Það gæti verið einhver sannleikur í hans orðum en Japan hefur oft verið á móti 

Bandaríkjamönnum þegar kemur að því að taka afstöðu í heimspólitík. Til dæmis þá 

viðurkenndi Japan Palestínu sem ríki árið 1976 í miðri eldsneytiskreppunni í Japan . 

Lang mest af Olíu Japana kemur frá Miðausturlöndunum og þarna vó þörf þeirra fyrir 

eldsneyti meira en að vera  innundir hjá Bandaríkjamönnum. Þetta og nokkur önnur 

dæmi staðfesta vilja Japana til þess að taka ákvörðun sér í hag þrátt fyrir að það skaði 

tvíhliða samskipti þeirra við Bandaríkin. 

                                                           
9
 (Glenn D. Hook; 2012 bls 322.) 

10
 (Glenn D. Hook; 2012 bls 325) 

11
 (Glenn.D Scott; 2011, table 19.1 bls.324) 
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En hvað myndi Japan gera sem aðili að öryggisráðinu? Almennt álit Japana er að þeir 

gætu haft mikil áhrif á frið í heiminum. Andstaða við heri og stríð sem  er orðin mikil í 

þjóðarsál Japana gæti orðið lykilatriði í að halda frið og að minnka umsvif 

gjöreyðingarvopna í heiminum. Þá getur hlutverk Japan orðið þannig að þeir haldi 

áfram þeirra gríðarháu framlögum til sameinuðu þjóðanna og verið talsmenn friðar. En 

þrátt fyrir allt þetta er aukin eftirspurn aðallega frá Bandaríkjunum til að fá Japan til að 

taka virkan þátt í varnarmálum.  Þetta gerist á tímum sem framlag Japana er að minnka 

og draugar stríðsins hverfa smátt og smátt. Hugnanlega endar Japan sem 

„venjulegt“ land. Nú þegar heimurinn er að breytast þá eru þetta valkostir sem liggja 

fyrir Japan. 

Japan  hegðar sér mjög líkt í Alþjóðagjaldeyrissjóðnum (IMF) og hans málum og innan 

Sameinuðu þjóðanna. Þar sem framlög landanna til sjóðsins eru reiknuð í samanburði 

við umfang þeirra í heimsefnahagsmálum sem þýðir að Japanir risu smátt og smátt 

samhliða efnahagsundrinu og enduðu í öðru sæti þar sem þeir sitja enn. Þrátt fyrir þeirra 

háa framlag þá hafa Japanir verið gagnrýndir fyrir að leggja ekki nógu mikið fram af 

mannskap. Af þeim 1.700 manns sem vinna í hæstu stöðum IMF þá eru aðeins 30 

Japanir.
12

 En samt hafa Japanir líkt og í Sameinuðu þjóðunum reynt að hafa meiri völd í 

stofnunninni með því t.d að hækka sitt eigið framlag til að vægi atkvæða Japan innan 

IMF myndi hækka í takt við það.  Sú hugmynd mætti mikilli andstöðu innan IMF 

aðallega frá evrópuþjóðum eins og Bretlandi og Frakklandi því þeir treystu ekki 

Japönum fyrir jafn miklum völdum og þeir vildu fá. Á 9.áratugnum voru Evrópuþjóðir 

nefnilega farnar að óttast að Japan væri að fá of mikil völd í IMF og voru skrifaðar 

margar greinar um það. Í einni þeirra var meira að segja stungið uppá að á endanum 

gætu höfuðstöðvar IMF alveg eins bara flutt til Tokyo
13

. En svo hætti japanski 

efnahagurinn loksins að stækka árið 1989 og þessar áhyggjur minnkuðu. En Japanir 

hafa samt nýlega gælt við hugmyndina að næsti forseti IMF myndi verða japanskur og 

var uppi mikil umræða um það þegar orðrómur um að Dominic Strauss Kahn þáverandi 

forseti IMF ætlaði að segja upp og fara fram á móti Zarakosy í næstu forsetakosningum 

Frakklands sem eins og flestum er kunnugt gerðist aldrei.  
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En nýlega hefur Japan samþykkt að veita Alþjóðagjaldeyrissjóðnum lán að andvirði 60 

milljarða bandaríkjadala. „Sjóðurinn hefur undanfarið kallað eftir auknu fjármagni frá 

aðildarríkjum til að styðja við fjármál sjóðsins og tryggja að nægt fjármagn sé til staðar 

til að takast á við skuldavandann í Evrópu”
14

. Þetta er í takt við það sem Japanir hafa 

gert síðustu áratugi sem sitt framlag til alþjóðasamfélagsins. 

„Eftir því sem vandinn á evrusvæðinu hefur versnað hefur Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn 

þurft að veita fleiri ríkjum aðstoð. Skemmst er að minnast lána sjóðsins hingað til 

Íslands þó umsvifameiri aðstoð hafi þurft til ýmissa ríkja, t.a.m. Grikklands..“
15

  

En í ljósi þess að efnahagur Japana er ennþá staðnaður og jafnvel hopandi, og vegna 

mikilla skulda o.s.frv. geta Japanir þá endalaust haldið uppi „Japönsku leiðinni“
16

 sem 

felst í aðstoð einungis í formi peninga? Þurfa Japarnir hugsanlega að beita hefbundnari 

eða „venjulegri“ aðferð til að leggja sitt að mörkum til alþjóðasamfélagsins. 
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 (Viðskiptablaðið; 19.apríl 2012) 
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4 Hvert stefnir Japanski efnahagurinn og hans samkeppni? 

Eftir efnahagsundur Japana eftir seinna stríð þá hefur efnahagur þeirra staðið í stað og 

jafvel skroppið saman í rúmlega 20 ár á meðan efnahagur nágrannaþjóða hefur 

blómstrað. Kína hefur meira að segja tekið fram úr Japan sem næststærsta hagkerfi í 

heimi þar sem Bandaríkin sitja ennþá í fyrsta sæti. Svo eru margir sérfræðingar sem 

segja að Kínverjar munu taka fram úr Bandaríkjunum eftir rúmlega áratug. 

En hvað þýðir þetta fyrir japönsku þjóðina og framtíð efnahagsins? Framtíð efnahagsins 

í Japan var aldrei neitt sérstaklega björt fyrir jarðskjálftann í mars 2011 sem leiddi síðan 

til fljóðbylgju og kjarnorkuslyss. Núna er Japan í ennþá meiri vandræðum.  

 

Japan dettur í 3.sæti 

Hagkerfi Japans dróst 2,3% á fjórða ársfjórðungi  ársins 2011. Samdrátturinn skýrist 

helst af því að japönsk útflutningsfyrirtæki áttu erfitt heimafyrir vegna gengisstyrkingar 

japanska jensins sem olli því að tekjur þeirra voru minni en alla jafna. Þá hægðu flóðin í 

Taílandi á framleiðslu fyrirtækjanna ofan á sölusamdrátt af völdum skuldakreppunnar á 

evrusvæðinu. 

Halli varð á viðskiptum Japana við útlönd í desember. Það eitt ætti að sýna við hvað 

Japanir eru að glíma en annað eins hefur ekki sést síðan árið 1980, að sögn AP-

fréttastofunnar.
17
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Meðalaldur Japana er að hækka mjög hratt og jafnvel fólksfækkun gæti orðið mikið 

vandamál í framtíðinni. Þetta er mjög mikið vandamál vegna aukins kostnaðar í 

heilsugæslu og umönnun á eldra fólki. Það væri hugsanlega hægt að leysa með að fjölga 

innflytjendum en eins og er, þá er stefnan þannig í Japan að það er mjög erfitt að flytja 

þangað. Svo er það líka kostnaður vegna eftirlauna og erfiðrar stöðu lífeyrissjóða sem 

fylgir hækkandi meðalaldri. 

Sem dæmi um það þá hafa stjórnvöld tilkynnt  það að um 880 þúsund manns í Japan 

hafi tapað stærstum hluta lífeyrissjóðs síns. AIJ Investment Advisors sá um að ávaxta 

peningana, en horfur eru á að fyrirtækið hafi tapað 2,3 milljörðum dollara eða tæplega 

300 milljörðum króna. „Á undanförnum árum hefur AIJ skilað miklu betri ávöxtun en 

aðrir lífeyrissjóðir, 8% árið 2007 og 7% árið 2008, á meðan flestir japanskir 

lífeyrissjóðir töpuðu fé.En hins vegar hefur komið í ljós að hin góða afkoma var ekki 

raunveruleg.“
18

  

Gríðarlegur halli er í ríkisrekstri og innanlandsskuldir eru gríðarlega háar, svo háar að 

Japanir sjálfir eiga heimsmetið. „Sívaxandi skuldir japanska ríkisins valda því að 

matsfyrirtækið Standard & Poor's nálgast það nú að lækka lánshæfiseinkunn Japans“.  

Þetta kom fram í viðtali sem Bloomberg birtir við Takahira Ogawa, yfirmann hjá S&P í 

Singapúr. S&P gefur Japan nú einkunina AA- og hafa horfur verið neikvæðar síðan í 

apríl. „Fjármál Japans versna með hverjum deginum, hverri sekúndu," sagði Ogawa. 

Hann sagði að segja mætti að S&P væri nú nær því en áður að lækka einkunn Japans, en 

það yrði ekki gert í flýti.
19

 

Nú þegar fólk í öðrum Asíulöndum er að verða ríkara þá væri það mikiðsóknarfæri fyrir 

ferðamannaiðnaðinn, en Japan missti af gríðarlegum fjármunum vegna afbókana eftir 

jarðskjálftann.  Það gæti verið að fólk forðist Japan  mikið vegna eftirmála hans en það 

virðist svo að ferðamannaiðnaðurinn sé farinn að taka aftur við sér.  

Svo er það ekki bara efnahagurinn í Kína sem er að rísa heldur eru aðrar þjóðir að verða 

meira samkeppnishæfar. Taívan, S-Kórea og Indland eru einnig að rísa. Það virðist 
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óumflýjanlegt að efnahagur Japana haldi áfram að standa í stað á meðan nágrannalöndin 

rísa. 

Útflutningur jókst um 10% frá Japan í maí 2012 frá síðasta ári. Annað eins hefur ekki 

sést þar í landi í næstum eitt og hálft ár eða síðan jarðskjálftinn skall á. Breska 

ríkisútvarpið, BBC, bendir á það í umfjöllun sinni að þessi mikli vöxtur slái á áhyggjur 

manna af því að neikvæð áhrif skuldakreppunnar á evrusvæðinu hafi haft neikvæð áhrif 

á heimshagkerfið.Talsverður vöxtur í útflutningi var einmitt til Bandaríkjanna og 

Kína. BBC segir innflutning í Japan hafa á sama tíma aukist um 9% í Japan sem sé 

vísbending um að eftirspurn innanlands sé að taka við sér.
20

 

En þar eru þó einhverjir ljósir punktar, aðallega vegna East Asian Economic 

Community sem hefur möguleikann á því að skapa mun bjartari framtíð fyrir bæði 

Japan og restina af austur-Asíu. Þ.a.m ASEAN löndin.  Japan hefur verið nokkuð 

einangrað frá restinni af Austur-Asíu og gæti þetta verið frábært tækifæri fyrir Japan til 

að eignast nýja markaði fyrir útflutning. 

Þetta sýnir að efnahagur Japan er ekki dauðadæmdur en það þarf mun meira en þetta ef 

það á að vera einhver breyting til góðs. En samt þurfa Japarnir hugsanlega að beita 

hefbundnari eða „venjulegri“ aðferð til að leggja sitt að mörkum til alþjóðasamfélagsins 

ef efnahagurinn byrjar ekki að taka við sér. Þá komum við að varnarmálum Japan og 

hvort Japan geti lagt fram eitthvað meira en peninga með öllum þvingununum sem 

koma með 9. greininni  
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5 Varnarmál og sjálfsvarnarherinn  

Eitt erfiðasta mál sem liggur fyrir Japan er framtíð Kína. Kína hefur stækkað bæði 

herinn og efnahag sinn gríðarlega á síðustu árum sem kemur ekki bara Japan við heldur 

öllum heiminum. Kína er núna með gríðarlega stóran her, þeir búa yfir 

kjarnorkuvopnum og eru með varanlegt sæti í varnarráði Sameinuðu þjóðunum. 

Á meðan Kína er að stækka og Bandaríkin eru að takast á við heimskreppuna þá liggja 

fyrir margir mögulegar um hvernig Japanir geta hagað varnarmálum sínum í framtíðinni. 

Varnarmál Japana hafa síðan 1945 snúist um varnarmálasamning þeirra við Bandaríkin. 

Helstu varnir Japan er bandaríski herinn en japanski sjálfsvarnarherinn  vegur hins vegar 

eitthvað inn líka. En það er hægt að draga saman varnarmál landanna í 4 punkta 
21

 

Númer 1 er að Bandaríkjamenn tryggja það að Japan standi í pattstöðu þegar það kemur 

að kjarnorkumálum. Vissulega eru líkur á kjarnorkustríði eins og hætta var á í kalda 

stríðinu búnar að minnka gríðarlega en samt er það talið gríðarlega mikilvægt að hafa 

þessa pattstöðu þegar það kemur að síðustu kjarnorkuveldunum hvort þau eru Rússland, 

Kína eða N-Kóreu. Og svo ekki sé minnst á gríðarlegan kosnað við það að verða 

kjarnorkuríki og nýlega andstöðu Japana við kjarnorku vegna jarðskjáltans í mars 2011. 

Númer 2  er nærvera bandaríska flotans  við Indlandshaf og Kyrrahafiið er einnig talin 

gríðarlega mikilvæg til að vernda sjóleiðir Japana til Asíu og mið-austurlandanna þar 

sem Japanir hafa mikilla hagsmuna að gæta vegna mikilla viðskipta þar á milli. 

Númer 3 er að sambandið gefur Japönum  ákveðinn trúverðuleika þegar það kemur að 

samskiptum við nágrannaþjóðirnar og tryggir það að Japanir nota aldrei ofbeldi til að 

koma sínu fram í samningaviðræðum. 

Númer 4 er að löndin tvö geta sameinast um deilumál þar sem þau hafa sömu hagsmuna 

að gæta. 

Ég tel  líkurnar á að varnarmálasamningur þeirra lifi af frekar miklar a.m.k. í nálægri 

framtíð. En hvað ef að Bandaríkjamenn ákveða að það sé ekki lengur mikilvægt að hafa 

her á svæðinu eins og þeir gerðu á Íslandi? Ef ríkisstjórn Bandaríkjanna þarf að draga 

                                                           
21

 (Drifte; 1995 bls. 56) 



18 

ennþá meira úr ríkisútgjöldum vegna fjármálakreppunnar er þá ekki möguleiki að þeir 

dragi verulega úr hernaðaraðstoð við Japan ef þeir halda áfram að leggja áherslu á 

Miðausturlöndin og hugsanlega Afríku eins og er í umræðunni? Hvað tekur þá við? Er 

það besti möguleikinn að treysta á Bandaríkin þegar Kína er sífellt að stækka og verður  

að öllum líkum mun öflugri aðilinn á svæðinu? Eða er Japan kannski tilbúið til að halda 

utan um sín eigin varnarmál? 

 

Útgjöld landa í hernað. Japan er í 6.sæti með 1%GDP, $55.9 billjón 

 

Þó að Japanir séu bundnir fjötrum sinnar eigin stjórnarskrár og 9.greinar hennar þá eru 

þeir í 6.sæti yfir þau lönd sem eyða mestumfjármunum í hernað eða 55.9 billjón 

dollurum á ári sem er 1% af GDP Japan sem er alls ekki hátt miðað við löndin í top 5. 

Þetta eru ekki beint tölur sem maður myndi búast við af landi sem afsalar sér eigin rétti 

um að fara í stríð. Mest allur þessi peningur fer í sjálfsvarnarherinn. 

Hlutverk sjálfsvarnarhersins hefur þangað til nýlega einungis verið sjálfsvörn eins og 

nafnið bendir á, en það hefur breyst nokkuð. Þangað til 1991 þá forðuðust Japanir oftast 

öll flókin pólitísk mál en einmitt það ár þá er ráðist inní Írak með Bandaríkin í 

fararbroddi . Japan var á þessum tíma með gríðarlega sterkan efnahag og átti gríðarlega 
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mikla hagmuni að verja þar sem nánast öll olía Japan kemur frá Miðausturlöndunum 

þannig að það var mikil pressa frá Bandaríkjunum og öðrum um að Japanir myndu 

leggja sitt af mörkum í innrásinni. Umræðan um hvað Japan ætti að gera í málunum var 

mikil en lokaákvörðunin var tekin og Japan tók ekki þátt í innrásinni heldur gáfu 

fjármagn til aðstoðar svona eins og oft áður. Þrátt fyrir þá miklu upphæð (13 billjón 

dollara) sem þeir lögðu fram þá voru Bandaríkjamenn mjög ósáttir við framlagið og 

sökuðu Japani um “checkbook diplomacy”
22

 og í þakkaryfirlýsingu Kúveit þá var Japan 

ekki eitt af þeim löndum sem var þakkað.  Mikið var rætt um þetta innan Japan enda er 

orðið mikil eftirspurn fyrir virkri þáttöku Japana í svona friðaraðgerðum. Þrátt fyrir að 

þetta séu kallaðar “friðaraðgerðir” þá er þetta ennþá mikið deilumál. Tillögur LDP um 

að lána japanska hermenn til að hjálpa til beint í friðaraðgerðum voru felldar í þinginu í 

fyrstu. JSP og aðrir stjórnarandstöðuflokkar voru mikið á móti því að víkka verkahring 

sjálfsvarnarhersins og þeir voru með meirihluta í efra þinginu . Á endanum var tillagan 

samþykkt en hún felur það í sér að SDF má ekki nota hernað utan Japan nema í 

sjálfsvörn ásamt öðrum skilyrðum sem verulega minnkar hugsanlegt framlag þeirra eins 

og sannaðast í Cambodiu sem er fyrsta friðaraðgerð sem Japanir tóku þátt í. Skilyrðin 

voru: 

1. A cease-fire among parties in dispute 

2. The consent of those parties to Japan‟s participation 

3. A prior UN request for Japanese deployment 

4. The impartiality of  UN peace-keeping operations 

5. The right of Japan to suspend its operations 

6. Permission to use light arms for self-defence
23

 

Þeirra hlutverk fólst mest í í að t.d. fylgjast með kosningum, hafa auga með að vopnahlé 

séu virt og hafa einnig eftirlit með vopnageymslum með vopnum sem höfðu verið gerð 

upptæk. Svo voru sendir 75 reyndir lögregluþjónar til að sjá um ýmis verk eins og að 

þjálfa nýja cambodíska lögreglumenn ásamt því að sinna almennum lögreglustörfum. 

En stærsta sveit Japana var 1200 manna sveit verkfræðinga og verkamanna sem sáu um 
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uppbyggingu á vegum og byggingum sem höfðu skemmst í aðgerðunum. Sveitin sem sá 

um aðgerðina var United Nations Transitional Authority in Cambodia (UNTAC) og hún 

var leidd af Japana að að nafni Yasushi Akashi sem hafði ástralskan hershöfðingja sér til 

aðstoðar með hernaðarmál. 

Japanir sáu að eftir frelsun Kúveit að þeirra framlag þurfti að breytast og markar 

þátttaka Japana í Cambódíu tímamót í sögu Japan. Konungur Cambódíu var mjög 

þakklátur í garð Japana og Vesturlandaþjóðir voru líka ánægðar með framlagið. En á 

meðan ríkisstjórnir heimsins voru ánægðar þá var almenningálit heima í Japan annað, 

sérstaklega eftir að Japanir létu lífið í Cambódíu.  

Eftir 11.september þá var ennþá meiri pressa frá Bandaríkjunum og Japanir svöruðu 

kallinu undir stjórn LDF og Koizumi forsetisráðherra og var samþykkt tillaga til að 

víkka verkahring SDF umtalsvert. Núna mega SDF verja bandarískar herstöðvar fyrir 

hryðjuverkaárásum, þeir mega gera við bandarískar stríðsvélar, taka þátt í 

björgunaraðgerðum en ekki nota vopn bara til að verja sjálfa sig heldur bandamenn sína 

líka. Síðan þá hafa Japanir meðal annars tekið þátt í að byrgja bandaríska herinn upp af 

olíu og sendu í heildina 6000 hermenn til Írak árið 2003.
24

 

Samkvæmt þessu þá eru Japanir komnir nokkuð langt með að geta lagt sitt að mörkum í 

svona aðgerðum en þetta hefur einmitt fengið mjög neikvæða umfjöllun í Kína og 

öðrum nágrannalöndum sem hefur aldeilis eitthvað að segja um þá kenningu um að 

Japan verði „venjulegt land“ 
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6 Mismunandi Japan frá sjónarhorni Kína 

Árið 2003 byrjuðu Kínverjar virkilega skoða þeirra eigin stefnu í samskiptum við Japan. 

Þetta varð mikið hitamál og voru birtar mörg hundruð greinar um efnið sem var um 

nýjan hugsunarhátt Kínverja í garð Japan. Þó að það hafi ekki verið eitthvað eitt sérstakt 

mál í umræðunni þá var þetta í fyrsta skipti sem Kínverjar ræða samskipti þeirra við 

önnur lönd svona á opinberum vettvangi. En þar sem umræðuefnið var um samskipti 

við Japan þá voru skrifaðar margar greinar um möguleikann á „venjulegu“ og 

„óvenjulegu“ Japan og hvernig Kína ætti að haga samskiptum sínum við Japan í 

framtíðinni sama hvernig þeir haga sínum málum.
25

 

Í langan tíma þá hafa Kínverjar séð Japan án hers eða sjálfstæðrar stefnu í varnarmálum 

sem venjulegt Japan og allar breytingar frá því er litið á sem skref í átt að óvenjulegu 

Japan sem er ekki gott fyrir þá og Asíu að þeirra áliti. En kínverskir fræðimenn eru 

byrjaðir að líta á Japan sem land í leit að meira sjálfstæði og vill verða meira 

„venjulegt“. Þeir eru meðvitaðir um að Japan er með þriðja stærsta efnahagskerfi í 

heiminum en samt hafa þeir eins lítil áhrif í ákvörðunartökum á alþjóðavettvangi og 

raun ber vitni.
26

 Þessir fræðimenn segja að heimurinn geti ekki haldið Japönum föstum í 

þessari stöðu að eilífu og ef að Japanir ákveða að verða meira „venjulegt“ land og að 

það ætti að sleppa Japönum af skilorði. Ma Licheng sagði það svona „Þegar maður lítur 

til baka þá er ómögulegt að halda sigruðu landi svona lengi niðri og að heimurinn ætti 

að verða viðbúinn því að Japan verði venjulegt land með her og meiri áhrif í 

ákvarðanatöku í heimsmálum.“
27

 Aðrir segja að Kínverjar ættu að fagna því að Japan 

verði eðlilegt land og verði hluti af multipolar heimi til að breyta heimi sem þeir telja að 

sé unipolar heimur með Bandaríkin fremst í flokki. En flestir þessir fræðimenn eru 

sammála því að Japan myndi ekki fara aftur í gömul för og verða eins árásargjarnir og í 

heimstyrjöldinni og að það sé bara paranoia í Kínverjum. Þessi paranoia er samt 

raunveruleg og gagnrýna Kínverjar oft Japani fyrir að hafa aldrei tekið almennilega 

ábyrgð á stríðinu. Og ef að einhver viðurkennir ekki hvað hann gerði rangt í fortíðinni 

hvað stöðvar hann í að reyna ekki að gera það sama aftur enda hafi Japanir háð mikið af 

stríðum gagnvart nágrönnum sínum. En eins og ég og flestir segja þá er ekki talið líklegt 
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að svo verði. En málið með kínversku þjóðina er að þeir hugsa allt öðruvísi um svona 

hluti, þeir hugsa svo langt í fortíðina. Til dæmis var einn kínverskur félagi minn í Japan 

sem sagði „jáá, Kína hefur haft það frekar erfitt síðustu 400 ár. En núna lítur út fyrir að 

við séum loksins að rétta úr kútnum“. Engin Íslendingur hugsar svona þegar það kemur 

að sögu Íslendinga. Þannig að Vesturlönd verða einnig að skilja af hverju Kínverjar eru 

svona „paranoid“ því kannski hafa þeir góða ástæðu til. Í rauninni er ekkert venjulegt 

fyrir Kína og önnur ríki í Austur-Asíu að Japan verði „venjulegt“ og myndi það bara 

þýða óþarfa hættu, en á hinn bóginn þá er „óvenjulegt“ Japan venjulegt í þeirra huga. 

En umræðan um Japan sem venjulegt land er hvergi nærri lokið. Stjórnarskiptin frá LDP 

í DPJ í ágúst 2009 á eftir að hafa mikil áhrif á hana því leiðtogar hans eins og 

fyrrverandi forsetisráðherra Ichiro Ozawa hafa lengi verið talsmenn þess að gera Japan 

að “venjulegu landi”
28

. Ichiro Ozawa var einmitt eins og  áður nefnt var fyrstur til að 

minnast á hugtakið “venjulega Japan” í bókinni sinni “Blueprints for a New Japan”.
29

  

En eins og sumir kínverskir fræðimenn hafa bent á þá er nánast ómögulegt fyrir Japan 

að verða venjulegt land án stuðnings og skilnings Kínverja.  

Núna standa yfir miklar deilur um Senkaku eyjarnar eins og þær eru kallaðar á japönsku. 

Tíu Japanskir aðgerðasinnar gengu þar land.18. ágúst og flögguðu Japanska fánanum.. 

Þessu var mjög illa tekið í Kína, en stjórnvöld í Kína hafa einmitt fordæmt það og meira 

en hundrað manns komu saman við skrifstofu japanska ræðismannsins í borginni 

Guanghzou og mótmæltu. Um er að ræða fimm eyjar og Taívan gerir einnig tilkall til 

eyjanna en þær eru undir japönskum yfirráðum. Japanskur kaupsýslumaður á þrjár 

þeirra sem hann leigir japanska ríkinu. Japanir og Kínverjar deildu hart um eyjarnar árið 

2010. Deila ríkjanna hefur nú aftur magnast mikið.  

„Einnig var mótmælt í fimm öðrum borgum í Kína. Sushi-veitingastaðir og önnur 

fyrirtæki sem selja japanskar vörur hafi orðið fyrir skemmdarverkum auk þess sem 

bílum hefur verið velt. Í ágúst gengu fjórtán aðgerðasinnar frá Hong Kong og Kína á 

land á eyjunum. Þeim var fagnað sem hetjum í Kína, en voru handteknir af Japönum 
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fyrir að vera á eyjunum í leyfisleysi. Enginn býr á eyjunum, en þær eru nálægt 

mikilvægri siglingaleið, og þar eru miklar auðlindir“
30

 

Samkvæmt þessu þá virðist vera svo að langt sé þangað til löndin tvö ná sáttum, 

Kínverska þjóðin er augljóslega mjög efins um hina japönsku ef litið er á þessi mótmæli. 

En Kínverjar eru nú það margir að þessi mótmæli endurspegla kannski ekki álit allra 

Kínverja. Yfir 31% af Kínverjum hafa gott álit á Japan sem er 3% aukning frá því í fyrra, 

en prósentan af Japönum með gott álit á Kínverjum datt frá 20,8% á síðasta ári„ 2011 í 

15,6% í dag. Þetta eru tölur frá almenningi Japan sem virðast hafa mjög neikvæða sýn á 

Kína, en ef litið er á fræðimenn og prófessora í Japan þá hækkar talan í 49,5% sem er 

töluvert skárra. Og meirihluti landsmanna í báðum löndum telja einmitt deilurnar um 

Senkaku/Daiyo eyjarnar vera helstu hindrunin í samskiptum landanna.
 31

 

En eru Kínverjar tilbúnir til að samþykkja Japan sem “venjulegt land”? Geta löndin náð 

sáttum? Er mögulegt að Kína taki því þegjandi ef Japan ógildir 9.grein stjórnarskránnar? 
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Niðurstöður 

Það er ljóst að Japan stendur frammi fyrir mörgum vandamálum og eru margar erfiðar 

ákvarðanir til að taka. Það er staðreynd að japanski efnahagurinn er staðnaður, en hann 

er samt ennþá sterkur á alþjóðavísu og hefur það mikið að segja. En staðreyndin er að 

samkeppnin á svæðinu frá löndum eins og S-Kóreu, Kína, Indlandi og hægt rísandi 

ASEAN löndunum er að verða meiri og mun gera efnahag Japan mun merkingarminni 

en hann hefur verið á síðustu áratugum. Þetta er staðreynd og ef Japan gerir ekki neinar 

miklar breytingar til góðs fljótlega þá mun þessi þróun halda áfram. En ég held ekki að 

Japan sé ekki í stöðu til að gera miklar breytingar. Þjóðin og pólitíkin er of tvístruð og 

það ásamt miklu leiðtogaleysi í pólitík gerir það að verkum að engar „miklar 

breytingar“ verða gerðar nema eitthvað mikið eigi sér stað á næstunni.  

Eins og staðan er núna þá er Japan alls ekki í kjörstöðu til að breyta 9.greininni eins og 

ég hef útskýrt og ef Bandaríkjamenn eða aðrar vinaþjóðir Japan eru raunverulegar 

bandamenn Japan þá ættu hugsanlega þeir að reyna sýna Japönum meiri skilning á 

málinu vegna almenningsálits  í Japan í garð hermennsku. En það var eitthvað sem 

Louis D. Hayes minntist á, að Japan  sé að reyna að vera tekið sem venjuleg 

Vesturlandaþjóð, reyna síðan að vera sérstakir og nota 9. greinina jafnvel sem afsökun 

til að taka ekki almennilega þátt.  

En ef það er eitthvað sem allir höfundarnir eru sammála um þá er það að Japan er 

sérstakt. Þá skortir sjálfstæði en njóta verndar Bandaríkjanna. Japanir vilja fá meira 

sjálfstæði og vilja t.d. sæti í öryggisráði Sameinuðu þjóðanna en er sjálfstæðið þess 

virði? Satt að segja þá held ég það sé það ekki, a.m.k. ekki í bili. Á meðan almenningur 

er svona á móti því og að nágrannalöndin myndu ekki taka vel í það þá held ég bara að 

Japan ætti að bíða og sjá hvernig mál þróast. Eins og t.d. ef Bandaríkin  munu sætta sig 

við þá aðstoð sem SDF mun geta gefið í framtíðinni. Ef landamæradeilurnar við Kína 

og eftirmálar seinni heimsstyrjaldarinnar fjara út gætu þeir loksins fengið tækifæri til að 

verða „venjuleg“ þjóð. En sá tími er ekki kominn  að mínu mati. 

En málið er að Japan er kannski að falla á tíma á meðan efnahagurinn er staðnaður. Þess 

vegna ætti Japan að leggja áherslu á efnahag núna frekar en varnarmál og njóta verndar 

Bandaríkjanna. Einnig að nota 9. greinina sem afsökun eins lengi og þeir geta . Japanir 
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geta t.d prófað að flytja inn vinnuafl frá Austur-Asíu til að sporna við hækkandi 

meðalaldri sem er eitt stærsta vandamál Japan í dag. Þannig að þegar Japan fær tækifæri 

til að verða „venjulegt“  þá verður efnahagurinn sterkari svo þeir geti verið eins viðbúnir 

og mögulegt er. 

En eftir allt saman „Hvert er hugsanlegt hlutverk Japan í nálægri framtíð heims sem er 

sífellt að breytast?“  Ég tel að það sé óumflýjanlegt að Japan muni leika minna hlutverk 

í alþjóðapólitík í nálægri framtíð  t.d árið 2020. Þeir muni halda áfram að vera eins 

„óvenjulegir“ og þeir hafa verið en ættu að vera vakandi fyrir öllum sóknarfærum sem 

bjóðast ef framtíðin þróast þannig að Japan geti loksins orðið bæði efnahagslega sterk 

og hernaðarlega sjálfstæð þjóð. 
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