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Útdráttur 

Í þessar ritgerð er farið yfir stöðu bandalags Kína og Norður Kóreu og hvert það stefnir. 

Ritgerðin skiptist í þrjá meginkafla, í fyrsta kaflanum er farið gróflega yfir bakgrunn og 

sögulegar aðstæður bandalagsins á milli Kína og Norður Kóreu, í öðrum kafla er farið yfir 

utanríkisstefnu Kína og ástæður fyrir bandalaginu og í þriðja kafla er leitast við að svara 

rannsóknarspurningunni um hvort bandalag ríkjanna sé að nálgast endalokin. Utanríkisstefna 

Kína er skoðuð útfrá varnarraunhyggju og farið er yfir stöðu bandalagið í ljósi þess. Skoðað er 

sérstaklega aðstoð Kína við Pyongyang, hvernig kjarnorkuáætlun Norður Kóreu hefur haft 

áhrif á bandalagið, hvernig aukin gagnrýni er farin að berast frá Kína og breytta 

viðskiptahagsmuni Kína. Komist er að þeirri niðurstöðu að þrátt fyrir aukna spennu á milli 

ríkjanna séu litlar líkur á að Kína hætti stuðningi við Norður Kóreu á næstu árum eða 

áratugum vegna öryggishagsmuna. Aftur á móti gera nýjir viðskiptahagsmunir Kína  

hernaðaríhlutun fyrir hönd Norður Kóreu nánast útilokaða. Í ritgerðinni er stuðst við 

fræðilegar greinar, rannsóknir, skýrslur, fréttagreinar og netheimildir, ýmist frá Kína, Suður 

Kóreu, Japan eða Bandaríkjunum. Lítið er af opinberum hagtölum frá Norður Kóreu og því 

kemur megnið af þeim upplýsingum frá Suður Kóreskum heimildum. 
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Abstract 

In this thesis the alliance between China and North Korea is examined and the direction it is 

headed. The thesis is divided in to three primary parts, the first part reviews the background 

and historical conditions of the alliance between China and North Korea, the second part the 

foreign policy of China and reasons for the alliance are analyzed and in the third part the 

question whether the alliance is nearing its end is scrutinized. The foreign policy of China is 

examined through defensive realism and the alliance is explained in that regard. China‘s 

assistance to Pyongyang, North Korea‘s nuclear ambitions affect on the alliance, increased 

Chinese criticism and China‘s shifted economic interests are specifically looked at. The 

conclusion reached is that despite increased tension the chances that the likelyhood that China 

will stop assistance to North Korea in the near future is slim due to security reasons. However 

China‘s new economic interests have made military intervention on North Korea‘s side 

almost impossible. This essay uses scholarly articles, news articles, research, reports and 

internet sources. Note that North Korean official economic numbers are heavily restricted and 

so most of those used come from South Korean sources. 

  



  

6 

 

Formáli 

Ritgerð þessi er lokaverkefni mitt til BA gráðu við Stjórnmálafræðideild Háskóla Íslands. 

Ritgerðin er metin til 12 eininga (ECTS) af 180 eininga námi og er unnin á útskriftarmisseri 
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leiðsögn, gagnlegar athugasemdir og ekki síst fyrir að hafa alltaf opnar dyr, bæði varðandi 

ritgerðarvinnu eða bara gott spjall.  

Einnig á Jóhanna Herdís Eggertsdóttir og Björn Ingi Svavarsson skilið þakkir fyrir 

yfirlestur og gagnlegar ábendingar.   



  

7 

 

Efnisyfirlit 

Inngangur ................................................................................................................................... 8 

1. Bakgrunnur ....................................................................................................................... 10 

1.1 Kóreustríðið ............................................................................................................... 10 

1.2 Eftir stríð .................................................................................................................... 11 

2. Samband Kína og Norður Kóreu ...................................................................................... 13 

2.1 Ráðandi Kína ............................................................................................................. 13 

2.2 Raunhyggja ................................................................................................................ 14 

2.2.1 Varnarraunhyggja ............................................................................................... 15 

2.3 Utanríkisstefna Kína .................................................................................................. 16 

2.4 Tilgangur Norður Kóreu ............................................................................................ 20 

2.4.1 Eru merki um stefnubreytingu í Norður Kóreu .................................................. 21 

3. Staða og stefna bandalagsins ............................................................................................ 23 

3.1 Kjarnorkuáætlun Norður Kóreu og sex ríkja viðræðurnar ........................................ 23 

3.2 Efnahagsaðstoð Kína við Norður Kóreu ................................................................... 24 

3.3 Utanríkisstefna Norður Kóreu þvert á utanríkisstefnu Kína ...................................... 27 

3.4 Aukin gagnrýni frá Kína ............................................................................................ 29 

3.5 Aukin viðskipti Kína við „andstæðinga“ Norður Kóreu ........................................... 31 

Niðurstöður ............................................................................................................................... 33 

Heimildaskrá ............................................................................................................................ 36 

 

  



  

8 

 

Inngangur 

Kína er fjölmennasta ríki í heimi með ríflega 1,3 milljarð manns og eitt af einungis 

tveimur löndum í heiminum sem hefur íbúafjölda yfir milljarð manna. Það hefur meira en 

milljarð fleiri íbúa en þriðja fjölmennasta land í heimi, Bandaríkin. Efnahagur Kína hefur 

margfaldast að stærð á síðastliðnum áratugum og í dag hefur Kína næststærsta efnahag í heimi 

en samhliða því hefur orkunotkun Kína  margfaldast. Þessa hraða stækkun efnahagsins kemur 

í kjölfar gríðarlegrar iðnvæðingar og opnunar sem á sér stað í Kína í dag en þessi iðnvæðing 

krefst einnig orku, þ.e. kol, gas og olíu, auk annara náttúruauðlinda. Utanríkisstefna Kína 

hefur ekki lengur einungis áhrif á Kína og nágranna þess í Austur Asíu, eða allri Asíu. Í dag 

hefur utanríkisstefna Kína áhrif um gjörvallan heim og er Kína einn af helstu leikurunum á 

alþjóðasviðinu, þegar Kína ræskir sig fylgist heimurinn með. Saga Norður Kóreu hefur ekki 

verið eins lituð af velgengni en á nokkurnveginn sama tíma og Kína hefur gengið í gegnum 

gríðarlega iðnvæðingu og hagvöxt hefur efnahagur Norður Kóreu einkennst af stöðnun og 

hnignun. Eftir dauða Kim Il-sung tók sonur hans upp stefnuna „Songun“ eða herinn fyrst og 

hefur Norður Kóreskt samfélag einkennst af þessari stefnu síðan þá. Norður Kórea hefur í dag 

fjórða stærsta her í heimi en á sama tíma er fimmtugasta fjölmennasta ríkið og með 106. 

stærsta efnahag í heimi.
1
 Þjóðir þessara tveggja ríkja hafa langa sögu saman sem hægt er að 

rekja aftur árþúsundir og í dag eiga þau bæði í nánu sambandi, efnahagslega, menningarlega 

og hernaðarlega en stefnur beggja ríkin virðast vera að færast lengra og lengra hvort frá öðru 

eftir því sem tíminn líður, Kína hefur opnast og iðnvæðst en Norður Kórea hefur lokast og 

hervæðst. Síðastliðin ár hafa vaknað upp sú spurning hvort leiðir þessara tveggja ríkja sé orðin 

of ólík og að Kína sjái hag sínum betur borgið án Norður Kóreu. Í þessari BA ritgerð verða 

kannaðir öryggis- og efnahagslegir hagsmunir Kína í dag og líkleg þróun þeirra útfrá 

raunhyggjukenningum til að meta hver staða þess er í dag og svara rannsóknarspurningunni 

um hvort bandalag Kína og Norður Kóreu sé að nálgast endalokin. Notast við fjölmiðla og 

netheimildir m.a. til þess að sýna fram á þróunina á sambandinu sem á sér stað og getur tekið 

breytingum frá degi til dags. Einnig var notast mikið við greinar í fræðitímaritum bæði til þess 

að fá betri heildarmynd yfir þróunina sem hefur átt sér stað á síðastliðnum áratug og til þess 

að nýta þann fræðilega bakgrunn sem til er fyrir. Það þarf einnig að nefna það að þar sem 

Norður Kórea gefur ekki upp neinar efnahagsupplýsingar vegna öryggismála eru nánast allar 

                                                 

1
 CIA, „Korea, North“ The World Factbook, https://www.cia.gov/library/publications/the-world-

factbook/geos/kn.html (sótt 25.apríl 2014) 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/kn.html
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/kn.html
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efnahagsupplýsingar um Norður Kóreu komnar frá Suður Kóreskum heimildum. Ritgerðin 

skiptist í þrjá hluta; fyrsti hlutinn fjallar um bakgrunn samskipta Kína og Norður Kóreu í 

stuttu máli, hver grunnurinn sé fyrir þeim aðstæðum sem ríkja í dag. Annar hluti fjallar um 

raunhyggjukenningar sem hafðar eru til hliðsjónar við mat á bandalaginu, utanríkisstefna Kína 

er skilgreind og hvað Kína hagnast á bandalagi við Norður Kóreu. Í þriðja hluta verður svo 

farið yfir eðli bandalagsins og þróun þess á síðastliðnum árum til að komast að niðurstöðu um 

viðhorf Kína á bandalaginu og mögulega framtíð þess í framtíðinni. 
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1. Bakgrunnur 

1.1 Kóreustríðið 

 Í byrjun ársins 1950 fékk Kim Il-sung leyfi hjá Stalín til þess að gera innrás í Suður 

Kóreu með því skilyrði að hann fengi einnig stuðning frá Maó í Kína sem hann fékk svo um 

vorið auk þess sem Maó stakk uppá möguleikanum á að koma fyrir þremur kínverskum 

herjum við landamærin til aðstoðar ef þess þyrfti en Kim sagði að slíkt væri óþarfi.
2
 Kína 

undir stjórn Maó hafði því greinilega litlar efasemdir um réttmæti stríðsins og sýndi vilja til 

þess að taka þátt í átökunum áður en þau hófust.  Ráðamenn Norður Kórea hófu að stinga 

uppá möguleika á sameiningu og settu á svið atburði til þess að draga athyglina frá 

möguleikanum á innrás. Bæði ræða Kim við hermenn og umsókn hans um leyfi til innrásar í 

Suður Kóreu sýnir að samningaumleitanirnar sem unnið hafði verið að árin á undan voru til að 

draga athyglina frá innrás en ekki til þess að draga úr hættunni á stríði.
3
 Innrásin hófst 25.júní 

1950 þegar hermenn frá Norður Kóreu fóru yfir 38.breiddargráðuna og fljótlega höfðu þeir 

náð langt inní Suður Kóreu og 28.júní höfðu þeir náð Seoul. Öryggisráð Sameinuðu Þjóðanna 

var fljótlega kallað saman og ýttu Bandaríkin í gegn íhlutun í stríðinu á Kóreuskaga til 

aðstoðar Suður Kóreu. Þeir nutu þeirrar aðstöðu að Sovétmenn voru þá að sniðganga 

Öryggisráðið í mótmælaskyni gegn því að Alþýðulýðveldið Kína hafði ekki fengið sæti 

Lýðveldisins Kína (Taívan) í Öryggisráðinu. Stríðið í Kóreu hafði einnig afleiðingar sem Maó 

og Stalín höfðu ekki reiknað með, m.a. festi það í sessi stöðu Bandaríkjanna gegn útbreiðslu 

kommúnisma í heiminum með því að senda hermenn í fyrsta skiptið til þess að halda aftur af 

kommúnismanum. Í kjölfarið var aukið við aðstoð gegn kommúnisma í Indókína og til 

ríkisstjórnar Fillipseyja, bandamanns Bandaríkjanna. Varanlegri áhrif hafði hinsvegar loforð 

Washington um að verja og styðja ríkisstjórnina í Taívan gegn árásum frá meginlandinu og 

ákvörðun Bandaríkjanna að halda varanlegu herliði í Japan. Það hleypti einnig nýju lífi í 

Sameinuðu Þjóðirnar og NATO.
4
 Þegar nægilega mikið herlið var komið til Kóreu til þess að 

snúa þróuninni við var einungis lítið svæði eftir í kringum höfnina Pusan. Innrásinni var snúið 

við og breyttist í flótta þegar Bandaríkin gerðu árás á Inchon rétt fyrir utan Seoul og alvarleg 

hætta var á að þeir myndu loka af meirihluta Norður Kóreska hersins. Douglas MacArthur, 

                                                 

2
 William Stueck, The Korean War: an International History, (Princeton: Princeton University Press, 1995) 39-

40. 

3
 Stueck, The Korean War: an International History, 40-41 

4
 Stueck, The Korean War: an International History, 43 
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yfirmaður herliðsins til aðstoðar Suður Kóreu, hafði fengið skýr fyrirmæli um að stoppa við 

38.breiddargráðu en hann hélt áfram yfir línuna þangað til hann fór að nálgast kínversku 

landamærin. MacArthur fór jafnvel að tala að mögulega væri nauðsynlegt að gera loftárás á 

skotmörk norðan megin við kínversku landamærin þ.e. birgðarstöðvar og iðnaðarsvæði en 

þrátt fyrir aðvaranir Kínverja hélt hann ótrauður áfram.
5
 Mansjúría sem liggur við landamærin 

að Kóreu var þá eitt helsta iðnaðarsvæði Kína og eru þar miklar náttúruauðlindir eins og kol 

og járn. Þegar bandarísku hermennirnir og bandamenn þeirra fóru yfir landamæri Suður- og 

Norður Kóreu hóf Maó  að ræða möguleikann á því að yfirgefa Norður Kóreu við Stalín en 

var að lokum sannfærður af sínum mönnum að senda aðstoð gegn því að Sovétmenn myndu 

tryggja háloftin.
6
 Í október 1950 hófu Kínverjar sókn yfir landamærin með gífurlegum fjölda 

hermanna og ýttu Bandarísku og Suður Kóresku hermönnunum suður. Reyndar töluvert suður 

fyrir 38.breiddargráðuna í fyrstu, en á endanum staðnaði sóknin við 38.breiddargráðuna. 

Þegar friður var saminn í júlí 1953 höfðu Suðu Kóreumenn misst 400.000 hermenn, Norður 

Kóreumenn misstu 600.000 menn, Bandaríkin um 160.000 menn og Kínverjar á bilinu milli 

700-900.000 manns.
7
 Gífurlegt mannfall kínverska hermanna í stríðinu gerði hershöfðingjum 

Kína ljóst að kínverski herinn yrði að nútímavæðast í líkingu við her Sovétríkjanna ef það átti 

koma í veg fyrir slíkt mannfall í framtíðinni.
8
 

1.2 Eftir stríð 

 Kínverskir ráðamenn setja aðstæður í löndum norðaustur Asíu, Norður- og Suður 

Kóreu og Japan, ofarlega á forgangslistann í utanríkismálum. Ástæður þessa eru m.a. nálægð 

þeirra við helstu iðnaðarsvæði Kína, hernaðar og efnahagsmáttur þeirra og samband þeirra við 

Bandaríkin.
9
 Efnahagur Suður Kóreu hóf að taka á loft á 8. og 9. áratugnum eftir japanskri 

fyrirmynd og meira en  fjörtíufaldaðist frá 1962 til 1986 en efnahagur Norður Kóreu þjáðist af 

óreglu og skort á sveigjanleika og í dag er verg landsframleiðsla Norður Kóreu tæplega 2,5% 

                                                 

5
 Rhoads Murphey, A History of Asia, (New York: Longman, 2003), 408. 

6
 Jonathan D. Spence, The Search for Modern China, (New York: Norton, 1990), 504. 

7
 Spence, The Search for Modern China, 505. 

8
 Spence, The Search for Modern China, 505. 

9
 Robert G. Sutter, Chinese Foreign Relations: Power and Policy since the cold war, 3.útg. (Lanham: 

Rowman&Littlefield Publishers, 2012), 173. 
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af landsframleiðslu Suður Kóreu.
10

 Kína hafði í raun komið í staðinn fyrir Sovétríkin sem 

„stóri bróðir“ eftir framkomuna í stríðinu.
11

 Forseti Bandaríkjanna, Richard Nixon, sótti svo 

Kína heim árið 1972 í sögulegri heimsókn en það undirstrikaði bæði að ekki væru lengur 

fjandsamleg samskipti á milli Kína og Bandaríkjanna og einnig klofninginn sem hafði 

myndast á milli Kína og Sovétríkjanna. Viðskipti við Bandaríkin hófust fljótlega eftir þessa 

heimsókn en höfðu nánast ekki verið til frá því árið 1949 þegar kommúnistar tóku völdin á 

meginlandi Kína og árið 1979 viðurkenndu þeir Alþýðulýðveldið Kína. Fljótlega eftir dauða 

Maó árið 1976 komst Deng Xiaoping til valda með hugmyndir um að nútímavæða 

Alþýðulýðveldið með áherslu á erlenda fjárfestingu og skiptinámi kínverskra nemenda til 

erlendra skóla. Stofna skyldi nýja háskóla og vísindamenn sem höfðu verið sendir í sveitina 

áratuginn áður skyldu kallaðir til baka. Ný stjórnarskrá var samþykkt árið 1978 og endurbætt 

verulega árið 1982.
12

 Endurbætur og lausn frá fortíðinni settu svip á stjórnartíðina í kjölfar 

dauða Maó ólíkt Norður Kóreu, þar sem Kim Il-sung réði ríkjum til 1994 og sonur hans Kim 

Jong-il tók þá við, og hefur Norður Kórea því aldrei fengið lausn frá „maóisma“ fortíðar 

sinnar og hefur saga þess síðan verið mörkuð af fjandsamlegum samskiptum við nágranna 

sína í suðri og bandamanna þeirra en farið verður nánar í kjarnorkuáætlun þeirra í sérstökum 

kafla síðar í ritgerðinni. 

  

                                                 

10
 CIA, „Korea, South“ The World Factbook, https://www.cia.gov/library/publications/the-world-

factbook/geos/ks.html (sótt 26.apríl 2014) 

11
 Murphey, A History of Asia, 410 

12
 Spence, The Search for Modern China, 618-619. 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ks.html
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ks.html
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2. Samband Kína og Norður Kóreu 

2.1 Ráðandi Kína 

Litið verður á bandalagið frá Kínversku sjónarmiði enda þykir ljóst að Kína sé 

yfirgnæfandi stærri aðilinn í bandalaginu og verður sýnt fram á það með því að bera saman 

stærð vergrar landsframleiðslu, áætluð útgjöld í varnarmál og hversu stórt hlutfall verslun og 

aðstoð á milli landanna sé af vergri landsframleiðslu. Verg landsframleiðsla Kína ef miðað er 

við kaupmátt er 13,37 billjón (e.trillion) dollarar árið 2013
13

, samanborið við verga 

landsframleiðslu Norður Kóreu sem var um 40 milljarðar dollara árið 2011. Miðað við þær 

tölur er efnahagur Kína því ríflega 330 sinnum stærri en Norður Kóreu. Hernaðarútgjöld gefa 

mikilvæga og tiltölulega góða, þó alls ekki tæmandi, vísbendingu um hernaðargetu ríkja. 

Hernaðarútgjöld kínverska ríkisins hafa aukist verulega á síðastliðnum áratugum , árið 1990 

eyddi kínverska ríkið 19.8 um milljörðum dollara í varnarmál, árið 2000 um 37 milljörðum 

dollara og árið 2012 voru hernaðarútgjöldin um 157,6 milljarðar dollara
14

.  Nær ómögulegt er 

að finna áreiðanlegar tölur um hernaðarútgjöld norður kóreska ríkisins en skýrsla frá suður 

kóreskri hugveitu gerir ráð fyrir um 8.77 milljarð dollurum árið 2009
15

en það ætti þó að teljast 

í hærri kantinum. Í ljósi þess að gert sé ráð fyrir að útgjöld kínverska hersins sé um 4 sinnum 

stærri en verg landsframleiðsla Norður Kóreu er tiltölulega óhætt að telja að útgjöld kínverska 

hersins séu margföld á við þess norður kóreska. Norður Kórea verður sífellt háðari viðskiptum 

við Kína, árið 2001 voru viðskipti Norður-Kóreu við Kína 28% af heildar 

milliríkjaviðskiptum það árið en árið 2011 var hlutfallið komið í 70%.
16

 Til samanburðar voru 

milliríkjaviðskipti þeirra á milli 6,45 milljarðar dollara árið 2013
17

 sem er um það bil 0,16% 

                                                 

13
 CIA, „China“ The World Factbook, https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ch.html 

(sótt 12.mars 2014) 

14
 SIPRI, „SIPRI Military Expenditure Database,“ (Stockholm: SIPRI, 2013). 

http://www.sipri.org/research/armaments/milex/milex_database (sótt 12.mars 2014). 

15
 Yonhap, „N.Korea‘s actual military spending estimated at US$8.77 bln in 

2009“ http://english.yonhapnews.co.kr, 18.janúar 2011. 

http://english.yonhapnews.co.kr/northkorea/2011/01/18/94/0401000000AEN20110118003800315F.HTML (sótt 

12.mars 2014). 

16
 Ludmila Zakharova, „North Korea’s International Economic Ties in the 21st Century and Prospects for Their 

Development under Kim Jong“ Far Eastern Affairs 3 (2013): 132. 

17
 Yonhap, „N.Korea, China trade unaffected by stunning execution: data“ http://english.yonhapnews.co.kr, 

28.febrúar 2014. 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ch.html
http://www.sipri.org/research/armaments/milex/milex_database
http://english.yonhapnews.co.kr/northkorea/2011/01/18/94/0401000000AEN20110118003800315F.HTML
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af milliríkjaviðskiptum Kína það árið.
18

 Efnahagsaðstoð í formi peningagreiðslna til Norður 

Kóreu frá vesturlöndunum og Suður Kóreu hefur einnig minnkað töluvert síðan 2005, en 

beinar peningagreiðslur hefur hjálpað ríkinu að halda stöðu sinni því það er auðveldara að 

kaupa lúxusvarning, til að halda elítunni ánægðri, með peningum heldur en olíu og 

matvælum.
19

 Minnkandi peningagreiðslur til Norður Kóreu getur haft þær afleiðingar að 

Norður Kórea verður háðari Kína en annars og eykur hættuna á falli ríkisins ef Kína tæki upp 

harðari stefnu gegn Pyongyang. Með þessum tölum má því færa sterk rök fyrir því að Kína sé 

ráðandi aðilinn í bandalaginu á milli Peking og Pyongyang. 

2.2 Raunhyggja 

Raunhyggja (e.realism) innan alþjóðastjórnmála er kenning sem lýsir ríkinu sem 

mikilvægasta gerandanum og að mikilvægustu og áhrifamestu aðgerðirnar eiga sér stað í 

átökum á milli ríkja.
20

 Stríð og átök skv. raunhyggju eru óumflýjanleg, það er ekki hægt að 

eyða þeim eða banna þau, það besta sem hægt er að gera sé að takmarka þau eða stjórna þeim. 

Helsta ástæðan fyrir því að ekki er hægt að gera stríð útlæg og ein af kjarnahugmyndum 

raunhyggjunar er að í alþjóðakerfinu ríkir stjórnleysi (e.anarchy). Það þýðir þó ekki endilega 

að í alþjóðakerfinu sé endalaus glundroði og lögleysa þar sem ákvarðanir stjórnast ekki af 

skynsemi, það sem á við með því er að það er enginn sem ræður. Það er ekkert æðra vald til 

þess að framfylgja reglunum, fullvalda ríkið er endastöðin þegar kemur að  valdi og að lokum 

það eina sem það getur treyst fullkomlega. Það útskýrir af hverju stríð og átök verða aldrei 

gerð útlæg því að sá sem svíkst undan myndi þá verða í algjörlega ráðandi stöðu og það er 

óásættanleg áhætta. Raunhyggja gerir ráð fyrir því að óháð innanríkisstjórnmálum hegði öll 

ríki sér eins þegar kemur að utanríkissmálum því þau hafi öll í raun sömu markmiðin, þ.e. 

afkoma ríkisins og aukin völd. Klassísk raunhyggja gefur sér fjórar forsendur:
21

 

                                                                                                                                                         

http://english.yonhapnews.co.kr/northkorea/2014/02/28/60/0401000000AEN20140228002000315F.html sótt 

(sótt 12.mars 2014). 

18
 CIA, „China“ The World Factbook, https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ch.html 

(sótt 13.mars 2014). 

19
 Benjamin Habib, „North Korea‘s nuclear weapons programme and the maintance of the Songun 

system“ Pacific Review 24, nr.1 (2011): 54-55 

20
 Haynes o.fl., World Politics, (Essex: Longman, 2011), 119-121 

21
 Haynes o.fl., World Politics, 123 

http://english.yonhapnews.co.kr/northkorea/2014/02/28/60/0401000000AEN20140228002000315F.html
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ch.html
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 Eigingirni, þetta á ekki eingöngu við um manneskjur almennt heldur má líka 

sjá eigingirni í hegðun leiðtoga ríkisins. 

 Ríki eru mikilvægustu gerendurnir í alþjóðamálum og alþjóðasamskipti eiga 

því að snúast um samskipti og aðgerðir þessara aðila. 

 Ríki eru fullvalda, þau geta og mega taka þátt í alþjóðamálum sem leiðir til 

þess að leiðtogar ríkisins leitast við að vernda hagsmuni ríkisins með því að 

hámarka völd sín. 

 Endalaus samskipti eigingjarnra ríkja sem leitast við að hámarka völd sín til að 

vernda hagsmuni sína mun að endingu leiða til átaka og/eða stríðs. 

2.2.1 Varnarraunhyggja 

Varnarraunhyggja (e.defensive realism) segir að stjórnleysið hvetji ríki til að taka 

upp öryggisstefnu sem hefur vörn að leiðarljósi. Átök geta verið nauðsynleg í sumum 

tilvikum, t.d. þegar öryggi þeirra er ógnað eða deilur verða ósættanlegar.
22

 Fyrir ríki eru 

völd ekki tilgangurinn heldur öryggi, þar sem ríki keppast við að viðhalda tilveru sinni 

reyna ríki að halda jafnvægi í alþjóðastjórnmálum. Ríki ganga í og úr bandalögum því 

þau vilja að enginn vinni keppnina um yfirráð á alþjóðasviðinu sökum þess að ef 

einhver sigrar, þá verða öll veikari ríkin í bandalaginu á valdi þess sterkasta. Markmiðið 

er því ekki að hámarka völd heldur að viðhalda stöðu sinni í kerfinu og einungis þegar 

tilvera og staða ríkisins er tryggð getur ríkið farið að eltast við önnur markmið eins og 

hagnað og völd.
23

 Fyrir lítil ríki sem er auðvelt að eyða er ákveðin þörf fyrir stóran her 

og tortryggni en stærri ríki sem verður ekki eytt svo auðveldlega hafa efni á 

afslappaðara viðhorfi, þau geta frekar beðið og séð hvernig aðstæður þróast.
24

 Þeir sem 

aðhyllast varnarraunhyggju benda gjarnan á ferns konar hættur fyrir árásgjörn ríki; 

aðgerðir til þess að ná yfirráðum yfir einhverju mun mæta mótspyrnu og hvetur önnur 

ríki þess að sameinast til að mynda mótvægi, á endanum verður ríkið að öllum líkindum 

ekki veikara og óöruggara fyrir vikið. Önnur ástæðan er sú að landvinningar og 

hernaður borgar sig sjaldnast, venjulega er kostnaður töluvert hærri heldur en 

ávinnungurinn. Þriðja ástæðan er sú að í hernaði hefur aðilinn sem er í vörn oftar 

                                                 

22
 Steven E. Lobell, „Structural Realism/Offensive and Defensive Realism“ í The International Studies 

Encyclopedia, volume X, ritstj. Robert A. Denemark (Oxford: Wiley-Blackwell: 2010), 6658.   

23
 Kenneth N. Waltz, Theory of International Politics, (Boston: McGraw-Hill, 1979), 126. 

24
 Robert Jervis, „Cooperation Under the Security Dilemma“ World Politics 30, nr.2 (1978): 172 
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hernaðarjafnvægið sér í hag. Fjórða ástæðan er einfaldlega sú að baráttan um yfirráð í 

sögulegu samhengi leiðir oftar en ekki til þess að mótvægi myndast frekar en að ríki 

gangi í lið með þeim sem sækist eftir að auka völd sín.
25

  

2.3 Utanríkisstefna Kína 

Lýsing Peking  á stefnu Kína er stutt og hnitmiðuð og má rekja til 8. áratugarins eða 

frá upphaf stjórnartíð Deng Xiaoping: Kína starfrækir sjálfstæða utanríkisstefnu friðar og 

helstu markmiðin eru að standa vörð um sjálfstæði, fullveldi og landsvæði Kína og að skapa 

hagstætt umhverfi fyrir umbætur í Kína og opnun og nútímavæðingu  Kína.
26

 Það þarf því 

ekki að leita langt til þess að finna dæmi um realíska hugsunarhætti þegar kemur að 

utanríkisstefnu Kína. Eins og áður var sagt er ein af meginhugmyndum raunhyggjunar að 

viðhalda fullveldi ríkisins og þegar kínverska ríkisstjórnin talar um að tryggja landssvæði 

Kína er líklegast átt við að ekki aðeins viðhalda nútímalandamærunum með Tíbet og Xinjiang 

í vestri heldur má líka gera ráð fyrir að taka aftur við stjórninni á Taívan sé hluti af þeirri 

stefnu. Eitt helsta markmið ríkisstjórnarinnar er að draga úr innri veikleika ríkisins og skapar 

stefna Peking um sameiningu við Taívan sameiningarmátt innan þjóðarinnar.
27

 Kína hefur 

haldið uppi stefnu um að einangra Taívan á alþjóðasviðinu og sem hluti af því var ákveðin 

stefna um að slíta öll diplómatísk samskipti við ríki sem viðurkenna sjálfstæði Taívan.
28

 

Dæmi um stefnuna varðandi „hagstætt umhverfi fyrir umbætur og nútímavæðingu í Kína“ má 

nefna stefnu ríkisstjórninnar til þess að sækja náttúruauðlindir og eldsneyti m.a. til Afríku til 

þess að keyra áfram öra iðnvæðinguna á meginlandi Kína. Hluti af því að fá ríkisstjórnir í 

fátækari ríkjum til þess að draga til baka viðurkenningar sínar á Taívan eru miklar 

fjárfestingar í vinnslu náttúruauðlinda í viðkomandi ríkjum.
29

 Kínverska ríkisstjórnin hefur 

séð að til þess að ná fram þessum markmiðum sínum er nauðsynlegt að hafa utanríkisstefnu 

sem er samkvæm sjálfri sér, þ.e. stöðug og friðsamleg. Nefndar hafa verið fjórar hugmyndir 

                                                 

25
 Lobell, „Structural Realism/Offensive and Defensive Realism,“ 6658-6659  

26
 Ministry of Foreign Affairs of the People‘s Republic of China, „Independent Foreign Policy of 

Peace,“  http://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjdt_665385/ (sótt 25.apríl 2014). 

27
 Richard J. Payne og Cassandra R. Veney, „Taiwan and Africa: Taipei‘s Continuing Search for International 

Recognition,“ Journal of Asian & African Studies 36, nr.4 (2001): 441 

28
 Ian Taylor, „Taiwan‘s Foreign Policy and Africa: the limitations of dollar diplomacy“ Journal of 

Contemporary China 11, nr.30 (2002):126 

29
 Payne og Veney, „Taiwan and Africa: Taipei‘s Continuing Search for International Recognition,“ 441 

http://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjdt_665385/
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til þess að lýsa núverandi utanríkisstefnu Kína sem m.a. eru til þess að skapa umhverfið sem 

fyrrnefnd markmið þarfnast.
30

  

 Í fyrsta lagi hafa kínverskir leiðtogar alltaf trúað því að Kína eigi að tilheyra 

stórveldaklúbbnum, þó staða þess sem innan klúbbsins hafi verið í vafa 

síðastliðnar aldir þá er stefnan sú að Kína verði stórveldi. 

 Í öðru lagi þarfnast Kína stöðugs og friðsamlegs umhverfis til þess að áætlunin 

um iðnvæðingu geti náð fram að ganga. Deng Xioping komst að þeirri 

niðurstöðu að mikið af öryggisvandamálum Kína á 7. og 8. áratugnum voru í 

raun ekki eingöngu vegna utanaðkomandi áhrifa heldur líka að stórum hluta 

bein afleiðing af hegðun og stefnu kínverska ríkisins.  

 Í þriðja lagi er hugmyndin um að kínverska ríkið þurfi að sýna sjálfsaga. Eins 

og áður hefur verið sagt hafa kínverskir leiðtogar ávallt trúað því að Kína eigi 

að tilheyra stórveldaklúbbnum og láti stærð Kína trufla sýn þeirra á 

raunverulegri getu ríkisins. Það sé því mikilvægt að Kína sýni hófsemi og 

sjálfsaga og taki ekki að sér ábyrgð sem er of mikil fyrir ríkið. 

 Í fjórða lagi er hugmynd sem tókst á loft undir stjórn Jiang Zemin að Kína þarf 

að taka þátt í heimi þar sem sjálfstæð ríki eru að verða sífellt meira og meira 

háð hvort öðru. Velferð Kína ylti á samskiptum þess við umheiminn og því 

yrði Kína að taka virkari þátt í alþjóðamálum. Kína verður að vera „fuzeren de 

daguo“  eða ábyrgt stórveldi. 

Stórveldishugmyndir Kína og viðurkenning ríkisins á öryggisvandamálinu sem afleiðing eigin 

hegðunnar og stefnan um sjálfsaga er skýrt dæmi um varnarraunhyggju (e.defensive realism) 

en á sama tíma er viðurkenning þeirra á því að velferð ríkisins og þjóðarinnar sé háð 

samskiptum við önnur ríki og þátttöku í alþjóðamarkaðnum væri þó betur útskýrt með 

neolíberalisma
31

 þó hægt sé að lýsa varnarraunhyggju sem raunhyggju sem hallar til 

líberalisma. 

                                                 

30
 Zhang Yungling og Tang Shiping, „China‘s regional strategy“ í Power Shift: China and Asia‘s new dynamics, 

ritstj. David Shambaugh (Berkeley: University of California Press, 2005), 48 

31
  Zhang Yungling og Tang Shiping, „China‘s regional strategy“ 49 
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 Hugmyndafræði utanríkisstefnu Kína hefur haft sýnileg áhrif á utanríkisstefnu ríkisins.  

Í samræmi við þá hugmyndafræði að Kína sé eða eigi að vera stórveldi á alþjóðavettvangi  

hefur kínverska ríkið haldið uppi virkum samskiptum við önnur stórveldi (sérstaklega 

Bandaríkin) og reynt að gefa þá mynd af Kína sem stórveldi. Í samræmi við viðurkenningu 

þeirra á öryggisvandamáli og í ljósi þess að Kína hefur landamæri að 14 mismunandi ríkjum 

og herská utanríkisstefna myndi enda í bandalagi til höfuðs Kína, líklega með aðkomu 

Bandaríkjanna. Þessvegna sé það frekar í hag ríkisins að byggja friðsamleg samskipti við 

nágrannaríkin, m.a. til þess að vega á móti óumflýjanlega sveiflukenndum samskiptum við 

Bandaríkin.
32

 Sem hluti af því hefur Kína notað efnhagslegan mátt sinn á svæðinu til þess að 

gera nágrannaríki og mögulega andstæðinga, efnahagslega háðari Kína og reyna að sefa 

ráðandi valdið, Bandaríkin. Á sama tíma að reyna nýta sér óánægju sumra ríkja í Asíu 

gagnvart Bandaríkjunum til þess að byggja „stuðpúða“ (e.buffer) til þess að auðveldara sé að 

standast pólitískan þrýsting frá Bandaríkjunum.
33

  Í samræmi við hugmyndirnar um að Kína 

þurfi að taka virkari þátt á alþjóðavettvang án þess að taka að sér ábyrgð sem felur í sér of 

mikla skuldbindingu fyrir kínverska ríkið, hefur ríkið verið mjög vandlátt þegar kemur að því 

hverskonar ábyrgð það tekur að sér. Sú hugmynd, blönduð með hefðbundinni hugmynd um  

fullveldi, skýrir stefnu Kína þegar kemur að inngripi í önnur ríki,
34

 sem mætti lýsa sem 

hófsamri ef borið er saman við ríki eins og Bandaríkin eða Evrópu. Kína hefur einnig gert 

skýran greinarmun á samvinnu (e.multilateralism) varðandi öryggismál og efnahagsmál með 

áberandi meiri áherslu á efnahagssamvinnu en dregið að sér þegar kemur að öryggissamvinnu. 

Kína hefur líka hikað við að færa þessa efnahagssamvinnu úr samráði og byggingu trausts yfir 

í eitthvað áþreifanlegra.
35

  

 Í Suður-Kínahafi eru á þriðja hundrað lítilla eyja og skerja sem fæstar hafa einhverja 

varanlega íbúa, margar þessara eyja og skerja fara undir haf í flóðum og enn aðrar eru 

varanlega undir hafi. Kína gerir tilkall til þessara eyja og skerja og byggir kröfur sínar á korti 

frá árunum 1914 og 1947. Voru þær færðar undir héraðsstjórnina í Hainan í suður Kína.
36

 

                                                 

32
 Sama heimild, 50 

33
 Robert G. Sutter, Chinese Foreign Relations: Power and Policy since the cold war, 3.útg. (Lanham: 

Rowman&Littlefield Publishers, 2012), 6. 

34
 Yungling og Shiping, „China‘s regional strategy,“ 51 

35
 Sama heimild, 50 

36
 Zou Keyuan, „China‘s U-shaped Line in the South China Sea Revisited“ Ocean Development & International 

Law 43, nr.1 (2012): 19 
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Eyjunum er gjarnan skipt í fjóra eyjaklasa en þar af er einungis einn sem er ekki deilt um en 

deilur standa yfir um eignarhald á hinum þremur og þá sérstaklega um Spratlay eyjarnar en 

Kína, Taívan, Malasía,  Víetnam, Filippseyjar og Brúnei gera tilkall til þess eyjaklasa. Hægt 

er að rekja tilkall Kína í Suður-Kínahafi til ársins 1914 þegar kínverskur kortagerðamaður 

setti inn línu sem sýndi eignarhald Kína í Suður-Kínahafi en þó ekki Spratlay eyjarnar, en það 

breyttist árið 1935. Árið 1948 kom út fyrsta opinbera kortið þar sem línan var inná og í 

14.grein í lögunum varðandi efnahagslögsögu Kína segir að sá samningur núllgildi ekki 

söguleg réttindi Kína. Opinbera útskýringin á línunni er sú að svona hafi þetta verið fyrir 

stofnanir og í bókum og kennt í skólum og því muni það haldast óbreytt.
37

 Miklir hagsmunir 

eru í húfi í Suður-Kínahafi þar sem talið er að þar séu á bilinu 28-213 milljarðar tunna 

olíuforði en ef hærri talan reynist rétt gæti það uppfyllt olíuþörfum Kína í næstum 60 ár.
38

 

Síðan árið 2001 hefur Kína verið að auka stöðu sína á svæðinu m.a. með því að fjölga 

landhelgisskipum á svæðinu. Árið 2001 voru farnar 2 eftirlitsferðir um svæðið en árið 2008 

voru þær orðnar 24 og árið 2010 voru settar á stofn tvær nýjar deildir innan 

landhelgisgæslunnar sérstaklega fyrir Suður-Kínahaf.
39

 Þetta hefur skapað deilur við 

nágrannaríkin sem gera líka tilkall til hafsvæðisins og má skilja sem stefnubreytingu frá fyrri 

tímum með beinum hagsmunaárekstri við nágrannaríkin sem getur ýtt þeim lengra frá Kína og 

nær Bandaríkjunum, sérstaklega á það við um Taívan og Filippseyjar. Sumir hafa bent á að 

mögulega sé stefna Kína um að bíða síns tíma sé lokið og nú finnist ráðamönnum í Peking 

tíminn vera réttur til að breiða úr sér.
40

 Horfa þarf líka á það að eldsneytisvinnsla annarra ríkja 

hefur verið að minnka, þá líklega vegna þess að forðinn í núverandi olíubrunnum sé að klárast, 

og því ákveðið að hefja leit annarsstaðar í Suður-Kínahafi
41

 sem gæti hafa kallað á viðbrögð 

frá Kína.  

                                                 

37
 Keyuan, „China‘s U-shaped Line in the South China Sea Revisited,“ 19-22. 

38
 Henelito Sevilla, „The Arab Spring and South China Sea Tensions: Analyzing China‘s Drive to Energy 

Security“ Alternatives: Turkish Journal of International Relations 12, nr.3 (2013): 99. 

39
 Zou Keyuan, „China‘s U-shaped Line in the South China Sea Revisited,“ 21. 

40
 Seung-Hyun Yoon og Seung-Ook Lee, „From old comrades to new partnerships: dynamic development of 

economic relations between China and North Korea“ Geographical Journal 179, nr.1 (2013): 19. 

41
 Leszek Buszynski, „The South China Sea: Oil, Maritime Claims, and U.S.-China Strategic 

Rivalry“ Washington Quarterly 35, nr.2 (2012): 141. 
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2.4 Tilgangur Norður Kóreu 

Það er ekki mjög erfitt að sjá að Kína hefur augljósa hagsmuni í að halda ríki við 

norðurausturlandamærin vinveittu, í norðaustur héruðunum er öflugur iðnaður, mikið af 

náttúruauðlindum og er það tiltölulega nálægt pólitískum kjarna Kína í Peking. Ef horft er 

útfrá því að stefna Kína sé að nýta sér óánægju Asíuríkja gagnvart Bandaríkjunum til að koma 

í veg fyrir að verða umkringt þá er greinilegt að Norður Kórea er mikilvægur hlekkur í því. 

Norður Kórea auðveldar því Kínverska ríkinu að standast utanaðkomandi þrýsting og sér til 

þess að Suður Kórea, sem er bandamaður Bandaríkjanna hafi ekki landamæri að Kína en 

síðast þegar stórveldi gerði innrás í Kína var það í gegnum Kóreu árið 1937. Slíkt 

fyrirkomulag leyfir ríkinu einnig að sýna Taívan meiri athygli og binda meiri bjargir 

(e.resources) í þeim tilgangi að vinna að sameiningu Taívan við meginlandið. Bent hefur líka 

verið á það að ríkin tvö eru meira en eingöngu bandamenn vegna hentugleika (e. allies of 

convienence), þau eru líka hugmyndafræðilegir bandamenn (e. allies of conscience). Eins og 

áður hefur verið nefnt á upphaf bandalagsins rætur að rekja til Kóreustríðsins á 6. áratugnum 

þegar Kína kom Norður Kóreu til aðstoðar sem endaði með miklu mannfalli og kostnaði hjá 

bæði Kína og Norður Kóreu. Bæði ríkin eru einnig kommúnistaríki, jafnvel þó margir segja 

að Kína sé það eingöngu að nafninu til, og í heimi þar sem fá kommúnistaríki eru eftir og fer 

fækkandi eru hugmyndafræðilegir bandamenn mikilvægir, þó ekki nema til þess að ýta undir 

lögmæti þinnar eigin hugmyndarfræði. Þá þarf einnig að nefna það að bæði ríkin eru 

svokölluð skipt ríki þar sem Kórea skiptist í Norður og Suður en Kína glímir einnig við svipað 

vandamál varðandi Taívan og hugmyndafræði og stefna beggja ríkjanna litast af því að 

sameina löndin, jafnvel með vopnavaldi. Bæði ríkin sjá einnig Bandaríkin sem 

höfuðandstæðing sinn, þó í tvennum skilningi. Kína sér Bandaríkin frekar á þá leið að þeir 

vilji og muni reyna að leysa upp kommúnisma í Kína og að umkringja landið með 

bandamönnum til þess að reyna að halda Kína í skefjum. Norður Kórea sér Bandaríkin frekar 

sem beina hernaðarógn.
42

  

Peking hefur að sjálfsögðu líka hagsmuni af því að hafa ekki ríki með óstöðuga 

ríkisstjórn við landamærin. Ef ríkisstjórn Norður Kóreu fellur má búast við öngþveiti þar sem 

búist er við miklum fjölda, hundruðum þúsunda, flóttamanna sem muni æða yfir landamærin 

til Kína, frekar þangað heldur en til Suður Kóreu af tveimur ástæðum. Fyrri ástæðan er sú 
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einfaldlega að landamærin við Suður Kóreu eru nánast með öllu óyfirferðarfær eftir að bæði 

ríkin hafa eytt hálfri öld í að búa svæðið undir innrás með tilheyrandi magni af jarðsprengjum, 

gildrum og girðingum. Hin ástæðan er vegna áhrifa áróðurs stjórnvalda í Pyongyang um bæði 

illsku kapítalistanna og yfirburða kommúnísk kerfisins í Norður Kóreu og Kína.
43

 Stefna Kína 

gagnvart öryggisástandinu á Kóreuskaganum hefur því verið fram til þessa að viðhalda 

núverandi ástandi (e.status quo).
44

 

2.4.1 Eru merki um stefnubreytingu í Norður Kóreu 

Þann 17.desember 2011 dó Kim Jong-il og við tók yngsti sonur hans, Kim Jong-un. 

Sonur hans hafði verið svo gott sem óþekktur áður en Kim Jong-il hóf að búa hann undir það 

að taka við af sér. Þegar Kim il-Sung dó árið 1994 hafði hann verið að búa son sinn undir 

embættið í hið minnsta 14 ár.
45

 Þegar Kim Jong-il dó hafði sonur hans aðeins fengið að koma 

sér fyrir í 14 mánuði
46

 með annaðhvort litla eða enga reynslu og lítið þekktur. Þegar slíkar 

aðstæður skapast í landi þar sem gagnsæi ríkisstjórnarinn er í raun ekki neitt og mjög 

takmarkað magn af upplýsingum berst út fyrir landamærin veit enginn í raun hver stjórnar 

landinu. Þegar Jang Song-Thaek, ættmenni og náinn samstarfsmaður Kim Jong-un, var tekinn 

af lífi í desember 2013 bentu ýmsir á það sem skýrt merki um að Kim Jong-un væri ótvíræður 

leiðtogi ríkisins á meðan aðrir sögðu að þetta hefði verið elítan innan hersins að minnka 

samkeppnina og enn aðrir að þetta væri vegna baráttu um náttúruauðlindir og peninga en ekki 

yfirráð yfir landinu öllu.
474849

 Niðurstaðan verður í rauninni sú að fáir, ef einhverjir, utan 
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Norður Kóreu geta sagt með vissu hver ræður landinu og því mjög erfitt að meta hegðun, 

stefnu og sjónarmið ráðamanna ríksins. En hvort Kim Jong-il eða Kim Jong-un sé við völd 

virðist breyta litlu því „uppákomur“ Norður Kóreska ríkisins halda áfram ótrauðar, samanber 

stórskotaárásina á Yeonpyeong eyju árið 2010 og þegar ríkin skiptust á fallbyssukúlum í hafið 

hvor hjá öðrum vorið 2014, frysting og áframhald kjarnorkuáætluninnar 2007 og aftur 2013, 

krafa um 400% launahækkun verkamanna í Kaesong verksmiðjusvæðinu árið 2009 og 

tímabundin lokun Kaesong 2013 o.s.frv.. Slíkir atburðir eru uppspretta hausverkja hjá 

ráðamönnum í Kína sem hafa eytt miklum tíma í að fá Pyongyang að samningsborðinu. Það 

er annað sem Kínverjar hafa þó líka áhyggjur af, óútreiknanlegu kjarnorkuríki við 

dyrastafinn.
50

 Margfölduð verslun Kína við vesturlönd ásamt erlendri fjárfestingu hefur verið 

eldsneytið fyrir öra iðnvæðingu Kína á síðastliðnum áratugum og það getur því verið dýrkeypt 

að espa upp helstu viðskiptavini og fjárfestana sína. Þrátt fyrir það hefur Kína gert lítið til að 

gagnrýna Norður Kóreu, sbr. viðbrögð þeirra við Cheonan atvikinu þar sem túlka mátti 

hegðun Peking sem þögult samþykki
51

 ásamt því að Kína hefur hafnað skýrslu Sameinuðu 

þjóðanna um mannréttindabrot í Norður Kóreu.
52

 Stefna Norður Kóreu hefur því lítið breyst  

með leiðtogaskiptunum og má því ætla að óbreyttu muni þessi óútreiknanlega hegðun á 

alþjóðasviðinu halda áfram í fyrirsjáanlegri framtíð. 
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3. Staða og stefna bandalagsins 

3.1 Kjarnorkuáætlun Norður Kóreu og sex ríkja viðræðurnar 

Þegar fyrsta kjarnorkusprengja Norður Kóreu var sprengd neðanjarðar í tilraunaskyni 

árið 2006 voru margir sem einfaldlega trúðu ekki að Norður Kórea hefði öðlast getuna til þess 

að sprengja kjarnorkusprengju og bentu sumir jafnvel á möguleikann að þeir hefðu mögulega 

aðeins fyllt neðjanjarðarstöð af hundruðum eða jafnvel þúsundum tonna af hefðbundnu 

sprengiefni og sprengt það til þess að láta líta út fyrir að ríkið hefði kjarnorkugetu.
53

 Í dag 

draga þó fæstir í efa að Norður Kórea hafi sprengt kjarnorkusprengju eftir að hafa sprengt 

tvær aðrar árið 2009 og aftur árið 2013 og séu þeir ekki þegar orðið kjarnorkuveldi þá sé ekki 

langt í það.
54

 Kjarnorkuáætlun þeirra hófst af alvöru um miðjan 9.áratug síðustu aldar þegar 

Pyongyang hóf byggingu á hreinsunarstöð (e.refinery) til þess að auðga úran í Yongbyon. 

Eftir það tekur kjarnorkuáætlun þeirra stöðugum framförum þangað til Sovétríkin falla og má 

segja að kjarnorkuáætlunin sé að nálgast lokastigin með tilrauninni árið 2013 en sérfræðingar 

telja að sú sprengja hafi verið bæði minni og öflugri en tilraunirnar árið 2006 og 2009.
55

 

Jafnframt hefur verið bent á að í lok ársins 2012 tókst Pyongyang að skjóta upp gervihnetti í 

fyrsta skipti en tæknin við að skjóta upp gervihnetti er ekki ósvipuð þeirri sem er notuð í 

langdræg flugskeyti sem hafa mörg þúsund kílómetra drægni. Norður Kórea hefur líka 

gjarnan beitt kjarnorkuáætlun sinni til þess að hafa áhrif á samningaviðræður við önnur ríki 

um aðstoð, þ.e. lofað að hægja á eða stöðva kjarnorkuáætlun sína gegn aðstoð, oft í formi 

matvæla eða olíu sbr. samkomulaginu sem komist var að í febrúar 2007 í kjölfar 

tilraunasprengingarinnar árið 2006.
56

 Sex ríkja viðræðurnar hófust árið 2003 með það 

markmið að stöðva kjarnorkuvopnavæðingu á Kóreuskaganum með öllum helstu 

hagsmunaaðilum við eitt borð, þ.e. Kína, Norður- og  Suður Kóreu, Japan, Bandaríkin og 

Rússland. Má segja að Sex ríkja viðræðurnar hafi mistekist að mestu leyti ef horft er til þes að 

                                                 

53
 Eundak Kwon, „Perception toward North Korea‘s Nucelar Weapons Program: Findings from a Public Opinion 

Survey.“ East Asia: An International Quarterly, (2006): 71 

54
 Malcom Moore, „North Korea now ´fully fledged nuclear power,“ telegraph.co.uk, 24.apríl 2009, 

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/asia/northkorea/5212630/North-Korea-now-fully-fledged-nuclear-

power.html (sótt 21.apríl 2014) 

55
 Andrei Lankov, „North Korea is a nuclear power“ foreignpolicy.com 23.febrúar 2013. 

http://www.foreignpolicy.com/articles/2013/02/12/north_korea_is_a_nuclear_power (sótt 21.apríl 2013). 

56
 Scott Snyder, „Response to North Korea‘s Nuclear Test: Capitulation or Collective Action?“ The Washington 

Quarterly 30, nr.4 (2007): 38 

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/asia/northkorea/5212630/North-Korea-now-fully-fledged-nuclear-power.html
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/asia/northkorea/5212630/North-Korea-now-fully-fledged-nuclear-power.html
http://www.foreignpolicy.com/articles/2013/02/12/north_korea_is_a_nuclear_power


  

24 

 

Pyongyang virðist einungis örfáum skrefum frá því að hafa fullvirk og nothæf kjarnorkuvopn.  

Í ljósi þess að utanríkisstefna Norður Kóreu snýst að öllum líkindum um að tryggja tilveru 

veldisins (e. Regime survival) er einnig afar ólíklegt að gefist verði upp á kjarnorkuáætluninni 

ef horft er til þess sem gerðist í Líbýu árið 2011 þegar veldi Gaddafi féll eftir að vesturveldin 

hófu afskipti af borgarastyrjöldinni sem þá geisaði. Gaddafi slökkti endanlega á 

kjarnorkuáætlun sinni árið 2003 en það þykir ólíklegt að vesturveldin hefðu gripið inní með 

þeim hætti sem þau gerðu ef Tripolí hefði haft kjarnorkuvopn.
57

 En þá má einnig benda á það 

að þegar Norður Kórea hefur komið sér upp nothæfum kjarnorkuvopnum er þar kominn 

tiltölulega ódýr staðgengill fyrir hefðbundin vopn sem myndi leyfa Pyongyang að draga úr 

stórum og dýrum her án þess að draga úr öryggi ríkisins.
58

 Sex ríkja viðræðurnar eru þó í raun 

eini vettvangurinn sem ríkin hafa til þess að komast að heildstæðu samkomulagi því munu 

viðræðurnar í framtíðinni að öllum líkindum snúast um að draga úr áhrifum kjarnorkustöðu 

Norður Kóreu (e.damage control) og að reyna að koma í veg fyrir að ástandið versni.
59

  

3.2 Efnahagsaðstoð Kína við Norður Kóreu 

Norður Kórea glímir við krónískan matvælaskort og samkvæmt skýrslu frá World Food 

Program (matvælaaðstoð SÞ) fyrir árið 2013 er gert ráð fyrir ríflega 507.000 tonna mismun á 

framleiðslugetu landbúnaðarins í Norður Kóreu og neyslu á matvælum, þar af er búist við 

innflutningi á 300.000 tonnum erlendis sem þýðir enn sé skortur uppá 207.000 tonn sem þarf 

að koma í formi aðstoðar.
60

 Kína hefur verið ítrekað líkt við líflínu Norður Kóreu en það er 

ekki lýsandi vegna beinnar aðstoðar frá Peking, matvælaaðstoð frá Kína á tímabilinu 1995-

2012 var einungis um 25% af heildinni.
61

 Norður Kórea hefur verið mjög skilvirkt í að finna 

önnur ríki sem eru til í að veita matvælaaðstoð gegn ásættanlegri kröfum.
62

 Það má frekar 
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útskýra þessa líkingu um líflínu með því að Kína sé eini markaðurinn sem er í boði fyrir 

megnið af Norður Kóreskum vörum og nauðsynjum sem Pyongyang þarf að flytja út og inn. 

Síðan umheimurinn komst að því að Norður Kórea hafði kjarnorkuáætlun hefur aðstoð orðið 

mun hvikulli og mikilvægi Kína og Suður Kóreu hefur aukist í því samhengi.
63

 Viðskipti Kína 

við Norður Kóreu hafa aukist mikið á síðastliðnum árum og tók stökk um 10.4% árið 2013 á 

sama tíma og verslun  við Suður Kóreu féll um 42% á milli ára og hefur ekki verið minni 

síðan 2005, en það má skýra að mestu vegna lokunar á Kaesong verksmiðjusvæðinu yfir 

sumarið 2013.
64

 En að hvaða leyti er verslun Kína við Norður Kóreu öðruvísi en hefðbundin 

verslun á milli ríkja? Aðstoð Kína við Norður Kóreu er oft hulin og lítið gefið upp, það er þó 

hægt að draga ákveðnar ályktanir: Norður Kórea er orðið hlutfallslegra háðara Kína en áður 

þegar kemur að aðstoð, og milliríkjaviðskiptum þeirra á milli almennt, og einnig að Norður 

Kórea getur reytt sig á efnahagslega aðstoð frá Kína.
65

 Það er líka annað mikilvægt atriði sem 

útskýrir stöðu Kína sem „líflínu.“ Í viðskiptum við Kína hefur Norður Kórea rekið 

viðskiptahalla hvert árið á fætur öðru og á árunum frá miðjum 9.áratugnum til ársins 2007 var 

samanlagður viðskiptahallin um og yfir 7 milljarða dollara.
66

 Það hefur verið bent á að mikið 

af þessum viðskiptahalla er líklega það form sem Kína veitir Norður Kóreu hvað mesta 

efnahagsaðstoð. Það er þó líklega hámark efnahagsaðstoðar Peking við Pyongyang þar sem 

eitthvað af mismuninum má útskýra ef gert er ráð fyrir ólöglegri sölu ríkisins á vopnum, 

eiturlyfjum og jákvæðum viðskiptahalla við önnur lönd.
67

 Ýmislegt bendir til þess að á milli 

ríkjanna sé einhverskonar fyrirkomulag þar sem kínversk útflutningsfyrirtæki eru í sambandi 

við yfirvöld í Peking varðandi pantanir frá Norður Kóreu og semja svo um hversu mikið ríkið 

niðurgreiðir vörurnar.
68

 Einhverskonar fyrirkomulag er þó mjög líklegt sökum þess hve náið 

pólitískt samband ríkjanna er, hversu mikil verslun á sér stað þeirra á milli, hversu mikill 

viðskiptahalli er og þeirri staðreynd að tölur frá kínverska tollinum benda til þess að 
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Pyongyang borgaði meira en meðalverð fyrir vörur frá Kína.
69

 Þá eru líka framkvæmdir í 

Norður Kóreu sem Peking fjármagnar að mestu eða öllu leyti, en það er aðferð sem Kína 

beitir um allan heim bæði til aðstoðar og til að afla vina og greiða.
70

 Vegna þess að ein helsta 

leið Kína til þess að veita Norður Kóreu aðstoð er líklega með afslætti á verslun og ef litið er 

til þess að verslun Kína við Norður Kóreu, með tilliti til þess að efnahagur Norður Kóreu 

hefur einungis stækkað um 15% síðan 1990,
71

 er hægt að búast við því að aðstoð Kína við 

Norður Kóreu hefur aukist umtalsvert á síðastliðnum árum. Líklegast vita þó fáir hversu mikil 

sú aðstoð raunverulega sé, nema örfáir einstaklingar í lykilstöðum.  

Síðan ný lög um endurskoðun fyrirtækja með minni aðkomu ríkisins voru sett árið 2002 

hefur kínversk fjárfesting margfaldast í Norður Kóreu, frá 1.5 milljónum dollara árið 2002 í 

41.2 milljónir dollara árið 2008. Þá hefur fjölbreytni kínverskra fjárfestinga einnig aukist m.a. 

í þjónustugeirannum,  í innviði (e.infrastructure) og í nýtingu náttúruauðlinda (e.resource 

development). Þessari aukningu hefur fylgt stofnanavæðing á samskiptum og viðskiptum 

þeirra á milli og megnið af þessari auknu fjárfestingu má einnig líklega skýra frekar með  

samhæfingu ríksstjórnanna heldur en með sjálfstæðum aðgerðum einkaaðila.
72

 Líklega má 

útskýra að stórum hluta aukna kínverska fjárfestingu með aukinni  orkuþörf Kína en í Norður 

Kóreu er gríðarlegt magn kola í háum gæðaflokki og árið 2010 voru 70% kínverska 

fjárfestinga í nýtingu náttúruauðlinda og eru Kínverjar viðloðandi 20 af 25 verkefnum í þeim 

málaflokki.
73

 Í desember 2013 skrifuðu svo Kínversk fyrirtæki undir samning við Norður 

Kóresk yfirvöld um byggingu háhraðalestarkerfis og vegakerfis meðfram því frá Sinuiju við 

kínversku landamærin suður til Kaesong við Suður Kóresku landamærin að andvirði u.þ.b. 15 

milljarða dollara.
74

 

                                                 

69
 Sama heimild, 82 

70
 Sama heimild, 78 

71
 Bank of Korea, „Gross Domestic Product estimates for North Korea for 2011“ fréttatilkynning 9.júlí 2012. 

„http://www.nkeconwatch.com/nk-uploads/DPRK-GDP-2011-BOK.pdf (sótt 11.apríl 2014). 

72
 Yoon og Lee, „From old comrades to new partnerships: dynamic development of economic relations between 

China and North Korea,“ 23 

73
 Yoon og Lee, „From old comrades to new partnerships: dynamic development of economic relations between 

China and North Korea,“ 24 

74
 Institute for Far Eastern Studies, „High Speed Rail and Road Connecting Kaesong-Pyongyang-Sinuiju to be 

Built“ ifes.kyungnam.ac.kr 20.desember 2013. 

http://ifes.kyungnam.ac.kr/eng/FRM/FRM_0101V.aspx?code=FRM131220_0001 (sótt 24.apríl 2014). 

http://www.nkeconwatch.com/nk-uploads/DPRK-GDP-2011-BOK.pdf
http://ifes.kyungnam.ac.kr/eng/FRM/FRM_0101V.aspx?code=FRM131220_0001


  

27 

 

3.3 Utanríkisstefna Norður Kóreu þvert á utanríkisstefnu Kína 

Fyrir utanríkisstefnu Kína sem byggir á jafnvægi og öryggi er erfitt að gera ráð fyrir 

kjarnorkuvæddu og óútreiknanlegu ríki við norðuraustur landamærin. Kína hefur ítrekað reynt 

að fá Norður Kóreu til þess að hætta að þróa kjarnorkuvopn og hefur dregið Norður Kóreu í 

sex ríkja viðræðurnar (e. Six party talks) og þurftu kínverskir diplómatar og ráðamenn að fara 

í ítrekaðar heimsóknir til Norður Kóreu til þess að fá þá að samningaborðinu í sex ríkja 

viðræðunum og margt bendir til þess að án aðkomu Kínverja hefðu aðilarnir í sex ríkja 

viðræðunum aldrei komið saman.
75

 Í öryggisráði Sameinuðu Þjóðanna hefur Kína venjulega 

tekið þá afstöðu að standa hjá  í ályktunum sem þeir hafa hag af og samræmist utanríkisstefnu 

þeirra en í tveimur ályktunum um refsiaðgerðir gegn Norður Kóreu árið 2006 gáfu þeir 

stuðning sinn. Þessar samþykktir var mikil breyting frá stefnu þeirra um óvirkni gagnvart 

Norður Kóreu í kringum aldarmótin.
76

 Ályktun 1695 sem varðar þróun og tilraunir með 

flugskeyti (e.ballistic missile) og ályktun 1718 sem varðar þróun kjarnorkutækni og 

kjarnorkuvopna. Merki eru um að Peking hafi beitt áhrifum sínum ítrekað til þess að reyna að 

draga úr kjarnorkuáætlun Norður Kóreu.
77

 Kína hefur augljósa hagsmuni í því að Norður 

Kórea þrói ekki nothæf kjarnorkuvopn, fyrst og fremst er það hættan á að þeir beiti þeim sem 

myndi setja allt jafnvægi í austur Asíu í uppnám og átök yrðu að öllum líkindum 

óumflýjanleg. Annað sem Kína þarf að hafa í huga er að ef Norður Kórea þróar nothæf 

kjarnorkuvopn munu viðbrögð Japan og Suður Kóreu líklega verða annaðhvort að þróa sín 

eigin kjarnorkuvopn eða óska eftir einhversskonar tryggingu frá verndara sínum, 

Bandaríkjunum.
78

 Hvorugt væri Kína í hag sem reynir að koma í veg fyrir að bandalag 

Bandaríkjanna muni umkingja Kína og myndi draga úr yfirburðum Kína sem eina 

kjarnorkuveldið í austur Asíu. Endurteknar tilraunir Peking til þess að fá Pyongyang til að 

hætta við kjarnorkuáætlun sína og endurteknar endurræsingar þeirra á kjarnorkuáætlun sinni 

gefur sterka vísbendingu um að þrátt fyrir að tilvist Norður Kóreu nánast hangi á samstarfi 
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þeirra við Kína
79

 hafi Peking litla stjórn á aðgerðum Norður Kóreu en slíkt fyrirkomulag ýtir 

mikið undir áhættuna sem felst í hernaðarbandalagi þeirra. Stefna Peking gagnvart 

kjarnorkuvæddri Norður Kóreu hefur ennþá lítið breyst
80

 og hefur Kína haft frumkvæði í að 

auka aðgerðir gegn kjarnorkuáætlun Pyongyang eins og að stækka listann um vörur sem gætu 

verið notað í kjarnorkuáætlun þeirra og er bannað að versla með við Norður Kóreu.
81

 

Eftir að Suður Kóreska herskipinu Cheonan var sökkt árið 2010 tóku Bandaríkin þá 

stefnu að auka viðskiptaþvinganir gegn Norður Kóreu en á sama tíma að bjóða þeim að snúa 

aftur til viðræðna til að reyna að draga úr spennuni sem ríkti í kjölfarið. Eftir að Norður 

Kóreumenn skutu á Suður Kóresku eyjuna Yeonpyeong með stórskotaliði sama ár varð hins 

vegar stefnubreyting hjá Washington og hafist var handa við að styrkja og auka 

trúverðugleika bandalags þeirra við Suður Kóreu.
82

 Sú stefnubreyting sem varð hjá 

Washington stríðir gegn markmiðum Kínverskra utanríkisstefnu um að reyna takmarka 

afskipti Bandaríkjanna í ríkjunum í nágrenni við Kína. Þá hefur utanríkisstefna Norður Kóreu 

einnig haft önnur áhrif sem stríða gegn hagsmunum Kína en á síðastliðnum árum hafa 

hernaðarsamvinna Japans og Suður Kóreu bæði batnað og aukist og má það helst útskýra 

vegna hegðunar Norður Kóreu á alþjóðasviðinu.
83

 En Japan er frá sögulegu sjónarmiði einn 

helsti andstæðingur Kína og í raun Kóreu líka og því væri líklegt að hernaðarsamvinna Tokyo 

og Seoul væri töluvert minni ef reglulegra hótana frá Norður Kóreu nyti ekki við.
84
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3.4 Aukin gagnrýni frá Kína 

Þegar Peking tók ákvörðun um að nútímavæða kínverska ríkið og færa það í átt að 

hinum alþjóðlega markaði var hluti af ferlinu að auka frelsi fjölmiðla.
85

 Frelsi fjölmiðla jókst 

mikið á 9.og 10. áratugunum og í kjölfarið jókst fjöldi þeirra mikið, árið 1979 voru 69 

dagblöð í Kína en árið 2005 voru þau orðin fleiri 2,000.
86

 Frelsi fjölmiðla hefur aukist mikið á 

þessum tíma og í raun hafa þau leyfi hins opinbera til þess að fjalla um hvað sem er svo lengi 

sem það snertir ekki á innanríkismálum eða utanríkisstefnu ríkisins.
87

 Kínversk stjórnvöld 

hafa mikið að segja um það hvað fjölmiðlar skrifa um og birta varðandi þau málefni, 

stjórnvöldi í Peking eru alræmd fyrir ritskoðun og skort á fjölmiðlafrelsi og samkvæmt 

skýrslu frá Blaðamenn án Landamæra (e.reporters without borders) fyrir árið 2013 situr Kína 

nærri botninum, í 173. sæti af 179 þegar kemur að fjölmiðlafrelsi.
88

 Þrátt fyrir að ríkisstjórnin 

hefur mikið að segja um hvað má birtast í fjölmiðlum (eða í hið minnsta hvað má birtast í 

annað skiptið) er farið að bera á aukinni gagnrýni gegn Norður Kóreskum stjórnvöldum og 

ekki bara hjá einkaaðilium og fræðimönnum heldur líka hjá fjölmiðlum í ríkiseigu. Sem dæmi 

má benda á harða gagnrýni frá GlobalTimes
8990

 og CCTV
91

 á kjarnorkuáætlun Norður Kóreu, 

en báðir fjölmiðlarnir eru í eigu kínverska ríkisins. Ríkið hefur s.s. mikla stjórn á fjölmiðlum 

þegar kemur að utanríkisstefnu og ólíklegt þykir að fjölmiðlar svo tengdir ríkinu myndu gefa 

út gagnrýni á Norður-Kóresk stjórnvöld án blessunar eða jafnvel frumkvæðis frá stjórnvöldum. 

Árið 2012 gagnrýndi Xiyang Group, kínverskt námufyrirtæki, Norður Kóresk stjórnvöld 

harðlega fyrir forsendurbresti og samningsbrot sem leiddi til þess að fyrirtækið þurfti að hætta 

við byggingu námu í Norður Kóreu og tapaði fyrirtækið því sem nemur 48 milljónum evra á 
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athæfinu.
92

 Þótt meint samningsbrotið sjálft muni að öllum líkindum hafa lítil áhrif á 

samskipti ríkjanna þá er hægt að taka þessari gagnrýni sem merki um aukið leyfi kínverskra 

stjórnvalda til þess að gagnrýna nágrannan í norðrinu þar sem slík gagnrýni á 

vinnubrögðunum þar gæti haft áhrif á fjárfestingar kínverskra einkafyrirtækja í Norður Kóreu 

í nálægri framtíð. 

Gagnrýni hefur þó líka komið beint frá kínverskum stjórnvöldum sem vert er að benda á. 

Þegar forseti Suður-Kóreu, Park Geun-hye var í Þýskalandi í mars 2014 opinberaði hún 

tillögu um hvernig sameina mætti ríkin á Kóreuskaga. Mættu tillögurnar mikilli gagnrýni frá 

Norður Kóreu með áberandi persónulegum móðgunum gegn Park.
93

 Tillögunum var 

hinsvegar vel tekið af utanríkisráðuneyti Kína.
94

 Xi Jinping, forseti Kína, sagði við annað 

tækifæri að „Enginn ætti að mega setja heilt svæði eða jafnvel allan heiminn í óreiðu vegna 

eiginhagsmuna“
95

 Þótt hann nefni Norður Kóreu ekki á nafn þá þykir það tiltölulega líklegt að 

svo sé, til að mynda hafi Li Keqiang, forsætisráðherra Kína, tæklað annað málefni í Austur-

Asíu á sömu ráðstefnu, þ.e. deiluna um Suður-Kínahaf.  Þótt draga mætti í efa skýran vilja 

Kína til að sameina Kóreu ríkin í ljósi hagsmuna þeirra, þ.e. að hafa sterka sameinaða Kóreu 

við landamærin sem mögulega væru bandamenn Bandaríkjanna, ýta þessi ummæli enn frekar 

undir það að Kína og Norður Kórea hafa mismunandi hugmyndir um framtíðina á Kóreuskaga.  

Kínversk stjórnvöld hafa þó ekki aðeins gagnrýnt Norður Kóreu, þeir hafa líka varið 

Norður Kóreu gegn gagnrýni frá alþjóðasamfélaginu.
96

 Því tengt er skemmst að minnast 

mannréttindaskýrslu Sameinuðu Þjóðanna en í byrjun ársins 2014 kom út skýrsla frá 
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Sameinuðu Þjóðunum sem harðlega gagnrýndi Norður Kóreu fyrir mannréttindabrot og kom 

þar m.a. fram að Kínverjar ynnu með stjórnvöldum í Pyongyang með þvímarkmiði að senda 

flóttamenn aftur til Norður Kóreu vitandi hver afdrif þeirra yrðu, sem skv. skýrslunni, yrði 

fangelsun, pyntingar og jafnvel aftaka.
97

 

3.5 Aukin viðskipti Kína við „andstæðinga“ Norður Kóreu 

Það kann að hljóma þversagnakennt að helstu viðskiptavinir helsta bandamanns Norður 

Kóreu séu líka helstu andstæðingar Norður Kóreu. Verslun Kína við Bandaríkin, Suður Kóreu 

og Japan hafa margfaldast á síðastliðnum tveimur áratugum. Fyrir árið 2013 var verslun á 

milli Kína og Bandaríkjanna 562 milljarðar dollara (USD) og árið 2012 var verslun þeirra á 

milli um 535 milljarðar dollara en árið 1990 var verslunin þeirra á milli einungis rétt ríflega 

20 milljarðar dollarar.
98

 Viðskiptin þeirra við Suður Kóreu  árið 2012 var um 215 milljarðar 

dollara og var Kína jafnframt helsti viðskiptaaðili Suður Kóreu með um 20% allrar 

utanríkisverslunar Suður Kóreu.
99

 Það sama ár var verslun á milli Japan og Kína 317,37 

milljarðar dollara og var Kína einnig helstu viðskiptaaðili Japans með um 19,7% allrar 

utanríkisverslunar Japans.
100

 Þessi þrjú ríki eiga öll sæti við borðið í sex ríkja viðræðunum og 

eru gjarnan nefnd þegar talað er um andstæðinga Norður Kóreu og standa þau fyrir verslun 

fyrir samanlagt meira en eina billjón (e.trillion) dollara við Kína sem er næstum þriðjungur 

allrar utanríkisverslunar Kína eða næstum 12% af vergri landsframleiðslu þeirra að 

nafnverði.
101

 Þessi fjögur ríki samanstanda af hálfgerðu verslunarsvæði þar sem ríkin skipa 

stöðu sem stærstu eða næststærstu viðskiptaaðilar hvers annars. Efnahagsmál geta einnig haft 

pólitísk áhrif og milliríkjaviðskipti geta orsakað stefnubreytingu í utanríkismálum enda því 

meiri sem viðskiptin eru því dýrara verður það að trufla þau.
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 Til að mynda eiga Kína, Japan 
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og Suður Kórea í viðræðum um myndun fríverslunarbandalags sín á milli.
103

 Greinilegt þykir 

því að viðskipti á milli þessara ríkja fer vaxandi og fátt bendir til þess að þau muni gera 

eitthvað annað en vaxa á næstkomandi árum, sérstaklega í ljósi þess efnhahagsástand 

heimsins virðist fara batnandi síðan frá kreppunni 2008. Þó að aukin viðskipti Kína við Suður-

Kóreu, Japan og Bandaríkin þýði ekki endilega að bandalagið á milli Norður-Kóreu sé í hættu 

þá dregur það umtalsvert úr líkunum á að Kína muni skerast í leikinn ef það kæmi til átaka á 

Kóreuskaga.
104

 Að sama skapi dregur það líka úr líkunum á átökum af hálfu Bandaríkjana, 

Suður Kóreu og Japan gegn Norður Kóreu vegna bandalags þess við Kína jafnvel þó það sé 

mögulega einungis að nafninu til. Þá þarf varla að nefna það að Suður Kórea og Bandaríkin 

eru einnig í varnarbandalagi , en það má segja að það sé nánast til höfuðs Norður Kóreu
105

 og 

þykir því augljóst að ef það kæmi til átaka á Kóreuskaganum með þátttöku Kína í liði með 

Norður Kóreu myndi það samstundis hafa afgerandi hörmuleg áhrif á efnahag Kína. Eins og 

áður kom fram er efnahagslegt hæði Kína á Norður Kóreu aftur á móti mjög takmarkað og ef 

eitthvað er, mætti segja að tilvera Norður Kóreu sé byrgði á Kínverskan efnahag þar sem ríkið 

greiðir að öllum líkindum með stórum hluta af varningnum sem Pyongyang verslar frá Kína. 

Benda má líka á það að þær náttúruauðlindir sem streyma frá Norður Kóreu til Kína munu 

klárast á einhverjum tímapunkti og gæti það ollið algjöru efnahagshruni í Norður Kóreu við 

núverandi aðstæður.
106
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Niðurstöður 

Það er margt sem bendir til þess að hagsmunir Peking fari ekki saman við hagsmuni 

Pyongyang, þar nægir að benda á gríðarlegt umfang viðskipta Kína við Suður Kóreu og 

bandamanna þess, og að þróunin virðist vera sú að sífellt meira skilur að stefnur þessara 

tveggja landa. Á tímum kalda stríðsins voru ástæðurnar fyrir bandalagi landanna 

hugmyndafræðilegs eðlis og öryggislegs eðlis, hinsvegar hefur opnun Kína og innganga þess 

á heimsmarkaðinn dregið alvarlega úr hugmyndafræðilegum grunni bandalagsins og í staðinn 

hafa komið upp efnahagsleg tenging við andstæðinga Norður Kóreu ásamt pólitískri 

normalíseringu sem hefur veikt bandalagið. Bandaríkin hafa hinsvegar ennþá öfluga nærveru 

á Kóreuskaganum og því er öryggissjónarmiðið ennþá jafn gilt, eins mikið nú og það var áður. 

Varnarraunhyggja segir að árásargjarnar þjóðir byggi upp bandalög gegn sér einungis með því 

að vera árásargjörn og minni líkur eru á því að önnur  ríki muni leggja lag sitt við árásargjörn 

ríki. Ef hagsmunir Kínverska ríkisins er best borgið með því að koma í veg fyrir að helsti 

mögulegi andstæðingur þess, Bandaríkin, eignist bandamenn allt í kringum Kína þá sést að 

árásargjörn hegðun er þeim ekki í hag. Augljós hlekkur í þeirri hugmyndarfræði er staðsetning 

Norður Kóreu á milli Kína og Suður Kóreu, eins helsta bandamanns Bandaríkjanna í þessum 

heimshluta. Því má ætla að á meðan Suður Kórea er eins náinn bandamaður Bandaríkjanna og 

raun ber vitni og í ljósi þess að Kína hefur verið að stórauka fjárfestingar sínar í Norður Kóreu 

á síðastliðnum áratug verður að teljast ólíklegt að Peking myndi gefast upp á þessum 

bandamanni. Líklegra er að Peking sé að reyna að koma af stað viðhorfsbreytingu og opnun 

samfélagsins í svipuðum stíl og átti sér stað í Kína sjálfu, þ.e. að verið sé að reyna að gera 

Norður Kóreu ekki eins háð Kína um aðstoð og til að reyna að draga úr spennuni sem er til 

staðar á Kóreuskaga. Kjarnorkuáætlun Norður Kóreu er dæmi um þá óvissu sem Kína er í um 

hvernig eigi að koma fram við Norður Kóreu þar sem Peking hefur haft hátt um að 

kjarnorkuvædd Kórea sé óásættanlegt og stríði gegn hagsmunum Kína en þó þykir ljóst að 

Norður Kórea hefði að öllum líkindum ekki getað haldið uppi kjarnorkuáætlun sinni ef ekki 

væri fyrir efnahagsaðstoð Kína og aðgang að kínverskum vörum. Það kann að vera að 

efnahagsaðstoðin sé óhjákvæmileg til þess koma í veg fyrir fall ríkis Kim Jong-un en þá er 

það ljóst að mikilvægi þess að viðhalda því sé mikilvægara en kjarnorkulaus Kóreuskagi. 

Kjarnorkuvædd Norður Kórea stríðir þó ekki beint gegn öryggishagsmunum Kína á meðan 

ríkið er vinveitt og við margar aðstæður gæti komið í veg fyrir að Pyongyang verði fyrir 

utanaðkomandi árás og falli. Slíkt gæti aftur á móti haft afdrifarík áhrif á öryggi Kína, bæði að 

innan vegna flóðs flóttamanna og að utan því að öllum líkindum myndi það þýða að 
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bandamaður Bandaríkjanna myndi öðlast löng landamæri að Kína. Hinsvegar er einnig þörf á 

að benda á það að Kína hefur verið að auka gagnrýni sína á Norður Kóreu, ef ekki í verkum 

þá í orðum, sem bendir til þess að ráðamenn í Peking séu orðnir þreyttir á óútreiknanlegri 

hegðun Norður Kóreu og vilji ýta undir einhverskonar breytingu í ríkisstjórninni eða viðhorfi 

ríkisstjórnarinnar í Norður Kóreu. Stefna Norður Kóreu að ögra nágrönnum sínum og síðan 

draga í land í staðinn fyrir aðstoð hefur oftar en einu sinni sett allt svæðið í uppnám og því 

mikilvægt að koma af stað einhverskonar breytingum þar. Norður Kórea með stöðuga 

utanríkisstefnu og mögulega efnahagsmódel að Kínverskri fyrirmynd myndi skapa 

fyrirmyndar öryggisaðstæður fyrir Kína í norðaustri. Miðað við auknar fjárfestingar og aukin 

viðskipti er það að öllum líkindum hugmynd sem Peking hefur ekki gefið uppá bátinn. En að 

sama skapi ef horft er á bandalag Kína við Norður Kóreu í gegnum kenningu um 

varnarraunhyggju þá þarf að benda á að innanríkisstöðugleiki er einnig eitt af helstu 

markmiðum ríkisins og er fátt betra en efnahagslegur hagvöxtur til þess að tryggja það. Í ljósi 

þess er nauðsynlegt að benda á að efnahagslegir hagsmunir Kína eru orðnir margfalt meiri í 

viðskiptum við Suður Kóreu, Japan og Bandaríkin heldur en í viðskiptum sínum við Norður 

Kóreu og því er ólíklegt að Kína myndi taka beinan þátt ef til átaka kæmi á Kóreuskaganum. 

Það myndi að öllum líkindum valda gríðarlegri efnahagskreppu í Kína og víðar og mögulega 

setja Kínverska ríkið í hættu bæði að utan sem innan. Hernaðarbandalagið á milli þessara ríkja 

er því í dag að öllum líkindum eingöngu að nafninu til. 

Það má þvi segja að Kína sé fast í hálfgerðum vítahring þar sem þeir neyðast til þess 

að styðja við Norður Kóreska ríkið til þess að reyna að takmarka umsvif Bandaríkjanna í 

bakgarði Kína en á sama tíma er ein helsta afsökun Bandaríkjanna fyrir hernaðarumsvifum 

sínum í þessum heimshluta, hegðun og tilvera Norður Kóreska ríkisins. Því má ætla að stefna 

Peking gagnvart Norður Kóreu mun ekki breytast nema takast muni að leysa deiluna um 

Taívan og Kína geti nýtt sér óvinsældir Bandaríkjanna til að laða til sín aðra bandamenn í 

kringum sig. Það hinsvegar hefur orðið ólíklegra nú vegna aðgerða Kína í Suður-Kínahafi 

sem hefur fælt í burtu marga af mögulegum bandamönnum og ýtt undir ósætti við Taívan. 

Varnarraunhyggjukenningin gefur sér nákvæmlega það að árásargjörn hegðun sé líklegri til að 

mynda bandalög gegn viðkomandi ríki og í ljósi viðbragða nágrannaríkjanna má búast við að 

sambærileg hegðun verði umtalsvert ólíklegri í framtíðinni. Annar möguleiki er þó fyrir hendi, 

töluvert ólíklegri en nauðsynlegt að benda á, en staðan í Suður Kínahafi gæti verið merki um 

að Peking telji öryggi sitt nægilega tryggt og geti því farið að láta finna almennilega fyrir 

þunga sínum á alþjóðasviðinu. Án Norður Kóreu hefur Kína þó engan bandamann í þeim 
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hluta heimsins þar sem Bandaríkin hafa hernaðarbandamenn í Suður Kóreu og Japan auk þess 

að hafa náin hernaðarsamskipti við Taívan og slíkt ástand væri óásættanlegt í ljósi 

öryggishagsmuna Kína.  

Hegðun Norður Kóreu á alþjóðavettvangi og kjarnorkuáætlun þeirra hefur þó veikt 

bandalagið mikið og í dag mætti í raun segja að Peking sættir sig við Pyongyang eins og það 

er í dag frekar en að hafa engan bandamann í þeim heimshluta. Kína vinnur þó að því að gera 

Norður Kóreu stöðugri, öruggari og sterkari sem bandamann í gegnum viðræður, auknum 

fjárfestingum í nýtingu náttúruauðlinda og verslun. Kína hefur beina öryggishagsmuni af því 

að halda Norður Kóreu sem bandamanni og mun því halda áfram að reyna að koma af stað 

efnahagsbreytingum til að tryggja stöðugleika á svæðinu og efla bandamann sinn. 

Efnahagsþróun hefur þó gengið erfiðlega og er veldi Kim feðgana, að því virðist, endalaus 

uppspretta gremju, vonbrigða og óstöðugleika. Stefnubreyting í Pyongyang væri því sú staða 

sem væri helst óskandi. Aftur á móti þarf Norður Kórea að sýna fram á bæði getu og vilja til 

þess að breytast, annars mun Peking að öllum líkindum breyta viðhorfi sínu gagnvart Norður 

Kóreu. Það er þó ólíklegt að það muni gerast á næstu árum og líklegra er að sú þróun muni 

taka áratugi og hefur Pyongyang því ráðrúm til þess að taka breytingum, þó það væri einungis 

til þess að halda Peking í sínu horni. Þá má  þó benda á jákvæð viðbrögð Peking gagnvart 

hugmyndum og vilja Suður Kóreska forsetans um sameiningu Kóreu þvert á viðbrögð 

Pyongyang. Möguleikinn er því fyrir hendi að Kínverjar geti frekar séð fyrir sér sameinaða 

Kóreu að Suður Kóreskri fyrirmynd frekar en að viðhalda Norður Kóreu í eilífri spennu. Kína 

er líka eina ríkið í Sex ríkja viðræðunum sem hefur vinaleg samskipti við bæði Suður og 

Norður Kóreu. Það er aftur á móti fátt annað utan efnahagslega vettvangsins sem bendir til 

slíkrar þróunar í dag og því er það afar ólíklegt í náinni framtíð. Allt þetta er þó háð því að 

aðstæður í kringum Kína haldist óbreyttar og en margt getur breyst í umhverfi Kína annað en 

Norður Kórea, til að mynda Taívan og Afghanistan, en það er efni í aðra ritgerð. 
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