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Útdráttur 

Tilgangur þessarar ritgerðar er að beina ljósi á þær breytingar í öryggisaðstæðum Japans 

sem varða aukið hervald Kína, ásamt því að líta á viðbrögð Japans við þeim. Litið er á þá 

uppbyggingu og nútímavæðingu á herafla sínum, sem Kína hefur staðið í undanfarna 

áratugi. Enn fremur er litið á deilu Japans og Kína um Senkaku/Diaoyu eyjarnar í Austur-

Kínahafi og nærliggjandi hafsvæði og hvernig sú deila hefur þróast og magnast á síðustu 

árum. Þá er litið á hvernig öryggisafstaða Japans hefur þróast á síðustu árum og er þar 

endur-túlkun stjórnarskrárinnar og efling hernaðarbandalagsins við Bandaríkin tekin fyrir. 

Til þess að gera grein fyrir áhrifum þessara atriða á öryggi Japans er notast við kenningar 

nýraunhyggju á borð við sóknar-varnar jafnvægið og ógnarjafnvægið. Ályktað er að aukið 

vald og ágengni Kína rýrir öryggi Japans og enn fremur að viðbrögð Japans hafi verið 

takmarkaðri en búast mætti við samkvæmt nýraunhyggju. Til þess að varpa ljósi á ástæðu 

þess, er litið til kenninga mótunarhyggju um sjálfsmyndir og viðmið. Þá er enn fremur 

færð rök fyrir því að afturhald í viðbrögðum Japans megi útskýra að miklu leiti með vísun 

í útbreidda andhernaðarhyggju innan Japans. 
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Formáli 

Þessi hér ritgerð er lokaverkefni mitt til B.A. gráðu í stjórnmálafræði við Háskóla Íslands. 

Hún er metin uppá 12 einingar (ECTS) og gengur upp í 180 eininga nám.  Ritgerðin var 

skrifuð haustið 2017, fyrir áætlaða útskrift í Júní 2018. Miklar þakkir vil ég veita 

leiðbeinanda mínum, Silju Báru Ómarsdóttur, fyrir góð ráð og gott aðhald þegar þess var 

þörf. Að auki vil ég þakka foreldrum mínum, Herdísi Bjarney Steindórsdóttir og Snæbirni 

Þór Ingvarssyni, fyrir mikla aðstoð við gerð ritgerðarinnar, sem og systur minni Lilju Dís 

Snæbjörnsdóttur, fyrir að vera mér ávallt innan handar á námsferli mínum.  
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 Inngangur 

Samskipti Japans og Kína hafa sögulega verið örðugleikum háð, ekki síst á fyrri hluta 

síðustu aldar. Háð var grimmt og blóðugt stríð þeirra á milli í og fyrir seinni 

heimstyrjöldina. Eftir ósigur Japans og hersetu bandamanna fór ríkið þó í gegnum ýmsar 

breytingar sem hafa stefnt landinu í mun friðsamlegri átt. Þar hefur hin svo kallaða 

friðarstjórnarskrá Japans haft mikil áhrif. Það var þó ekki fyrr en á áttunda áratug síðustu 

aldar sem að ríkin hófu formleg samskipti á ný, en þá voru samskipti þeirra að lang mestu 

leyti vinsamleg. Söguleg óvild var lögð til hliðar og öll áhersla lögð á í að bætt 

efnahagssamskipti landanna. Þetta var á tímum gríðarmikils efnahagsvaxtar í Japan sem 

hafði gjörbreytt landinu á örfáum áratugum, en Kína átti eftir að fara í gegnum samskonar 

byltingu innan skamms. Þetta entist þó ekki og kólnuðu samskiptin til muna á nýrri öld. 

Grimmdarleg viðbrögð við lýðræðismótmælum, þróun kjarnorkusprengja og  óvægin 

viðbrögð við sjálfstæðisstefnu Taívans hafa grafið undan sýn Japans á Kína sem 

góðviljaðan nágranna. Þá hefur sú hernaðaruppbygging og nútímavæðing á herafla Kína, 

sem fylgt hefur gríðarmiklum efnahagsvexti þess, vakið óhug og kvíða meðal 

nágrannalanda, ekki síst Japans. Versnandi erjur um yfirráð á eyjum og hafsvæðum þeirra 

á milli hafa blossað upp og leitt til tíðra hernaðarafskipta í háloftum sem og úthöfum, þar 

sem línan er þunn milli friðar og átaka.  

Hér verður því gerð grein fyrir hverjir öryggishagsmunir Japans eru í samskiptunum 

við Kína, hvernig þeir hafa þróast, og hvernig Japan hefur brugðist við þeim. Stuðst verður 

við kenningar nýraunhyggju og mótunarhyggju til þess að varpa ljósi á flókin samskipti 

landanna sem og einkum hvernig Japan hefur brugðist við rýrnandi öryggisaðstæðum 

sínum. Haldið verður áfram í þremur köflum. Fyrst verður gert grein fyrir þeim kenningum 

og fræðilegu nálgunum sem notast verður við. Næst verður gert grein fyrir öryggisafstöðu 

Japans, hvernig hún hefur þróast frá lokum seinni heimstyrjaldar og hvaða breytingar hafa 

átt sér stað á síðustu árum. Þá verða samskipti þess við Kína skoðuð, einkum á þeim 

sviðum sem snerta öryggishagsmuni Japans. Að lokum verður fjallað um viðbrögð Japans 

út frá skilningssviði þeirra kenninga sem kynntar voru í fyrsta kafla. Þannig verður spurt 

hvort Japan bregðist við breyttum öryggisaðstæðum á þann máta sem búast mætti við 

samkvæmt nýraunhyggju. Til þess að veita dýpri innsýn í túlkun Japans á 

öryggishagsmunum sínum og á þær takmarkanir sem það setur á eigin hernaðargetu og 
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aðgerðir, verður litið til mótunarhyggju. Þá verður það tekið fyrir hvernig ákveðnir 

félagslegir þættir innan Japans móta og stýra umræðunni um öryggi og hafa þannig mikil 

áhrif á hvaða stefnu Japan velur sér í öryggismálum og hvað það getur leyft sér að gera á 

því sviði.  

  



8 

 

 

 Kenningar 

Í þessum kafla verður farið í þær kenningar sem síðan grundvalla fræðilega umfjöllun síðar 

í verkefninu, annars vegar nýraunhyggju og hins vegar félagslega mótunarhyggju. Þessar 

kenningar eru þó nokkuð ólíkar í eðli sínu og hafa töluvert frábrugðna sýn á heim 

alþjóðastjórnmála. Engu að síður er hægt að beita þeim saman til að ná betri skilningi á 

ákveðnum vandamálum. Unnið er út frá þeirri afstöðu að þar sem að allar kenningar, 

eðlisins vegna, einfalda veruleikann til muna og taka eingöngu mark á ákveðnum 

sýnibreytum sem þær telja mikilvægar, þá getur engin ein kenning náð að útskýra allt 

saman. Því er hér lagt á það ráð að ganga fram með samspil þessara ólíkra kenninga til að 

varpa ljósi á mismunandi hliðar umfangsefnisins og ná þannig fram skýrari heildarmynd. 

Í því að beita svo ólíkum kenningum saman, felst það að notast verður við 

skýringarbreytur úr báðum kenningum til þess að ná fram heildstæðari útskýringu á 

orsakasamhengi tilvika (Checkel, 2012; Snyder, 1996). Hér verður því fyrst greint frá 

kenningum nýraunhyggju, sérstaklega þeim sem varða það hvernig ríki bregðast við 

versnandi öryggisaðstæðum í sínu alþjóðlega umhverfi. Þeim verður síðar beitt til þess að 

líta á öryggisumhverfi Japans, sérstaklega í samhengi við vaxandi Kínaveldi og hvaða 

þýðingu það hafi fyrir hagsmuni þess. Þá verða hugsmíðar félagslegrar mótunarhyggju svo 

kynntar, einkum þær sem snúast um sameiginlegar sjálfsmyndir (e. identity) og ríkjandi 

viðmið (e. norms). Notast verður við þær til að skoða hvernig Japan túlkar hagsmuni sína 

og hvaða áhrif það hefur á þá stefnu sem það kýs að fara í alþjóðastjórnmálum. 

 Raunhyggja 

Raunhyggja í alþjóðastjórnmálafræðum er oft sögð vera ein elsta nálgun að stjórnmálum 

á alþjóðavettvangi, með sögu sem nær aftur til forn Grikkja. Á þessum tíma hefur fjöldi 

verka mótað og afmarkað raunhyggju í það sem hún er í dag. Eins og Donnelly (2000) 

bendir á, þá eru þessi verk mjög fjölbreytt og byggja í raun oft á mjög mismunandi ef ekki 

ósamrýmanlegum forsendum. Guzzini (2013, 111-114) bendir í þessu samhengi á þá 

örðugleika sem felast í því að móta einhverskonar skilgreiningu á raunhyggju og að sú  

skilgreining yrði háð takmörkunum og undantekningum. Það væri einkum vegna þess að 

sú skilgreining yrði að geta náð yfir ríka sögu raunhyggju sem og aðgreina hana frá öðrum 

nálgunum í alþjóðastjórnmálum. Í þágu einfaldleika má þó halda því fram að í allflestum 
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túlkunum raunhyggju sé talið að alþjóðastjórnmál séu keyrð áfram og ákveðin af 

hagsmunum og valdastjórnmálum. Í því samhengi er svo litið á að öll stjórnmál eru keyrð 

áfram af einhverskonar félagsheildum, en í nútíma alþjóðastjórnmálum hefur megin 

birtingarmynd þess verið hið svæðisbundna ríki. Því er almennt litið svo á innan 

raunhyggju að ríki séu einu marktæku gerendur, einkum þegar kemur að því að útskýra 

alþjóðastjórnmál í heild sinni (Gilpin, 1996, 6-8). Til þess að fara dýpra og skoða þessar 

forsendur frekar þá er hentugt að aðgreina raunhyggju í tvo undirflokka, klassíska 

raunhyggju annars vegar og formgerðarraunhyggju eða nýraunhyggju hins vegar 

(Donnelly, 2000, 6-13). 

Með klassískri raunhyggju er átt við þá gerð af raunhyggju sem var nánast allsráðandi 

fram að áttunda áratug síðustu aldar. Það sem einkum aðgreinir klassíska raunhyggju frá 

seinni afbrigðum er sú áhersla sem er lögð á mannlegt eðli til þess að útskýra aðgerðir 

ríkja (Stephen Walt, 1998). Hans Morgenthau og rit hans Politics Among Nations: The 

Struggle for Power and Peace (2008), sem fyrst var gefið út árið 1948, er oft talið eitt 

mikilvægasta verk í klassískri stjórnmálafræði á síðustu öld. Samkvæmt Morgenthau er 

allur gangur stjórnmála byggður á hlutlægum lögum sem ráða mannlegu samfélagi 

almennt og byggjast á mannlegu eðli. Þessi skilningur á mannlegu eðli er einkum 

svartsýnn, en í honum felst að í stjórnmálum sækjast menn ávallt eftir valdi til þess ná 

fram ákveðnum markmiðum eða vernda ákveðna hagsmuni. Þar sem ríki eru mótuð af 

mönnum, endurspeglast þetta eðli í alþjóðastjórnmálum milli ríkja á þann máta að ríki 

munu ávallt vera valdasjúk í eðli sínu og sækjast eftir að ráða yfir öðrum ríkjum til þess að 

gæta sinna hagsmuna, hverjir sem þeir eru (Mearsheimer, 2001, 19; Morgenthau, 2008, 

57).  

2.1.1 Nýraunhyggja 

Nýraunhyggja og klassísk raunhyggja eru almennt sammála um það að ríki sækist að 

einhverju leyti eftir völdum. Grundvallar munurinn á þessum kenningum felst í þeim 

skýringum sem þær leggja fyrir til þess að útskýra hvers vegna svo sé. Klassísk raunhyggja, 

eins og fyrr greinir, leggur áherslu á mannlegt eðli, og þá valdafíkn sem í því felst, til þess 

að útskýra þessa hegðun. Hún lítur svo á að hagsmunir ríkja séu til dæmis ákveðnir af 

þeirri elítu sem er við stjórn (Gilpin, 1996, 7). Ólíkt klassískri raunhyggju lítur nýraunhyggja 

ekki svo á að mannlegt eðli hafi í raun nokkur marktæk áhrif á sókn ríkja í völd. Í staðinn 
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er áhersla lögð á formgerð alþjóðakerfisins til þess að útskýra hvers vegna ríki sækjast 

eftir valdi. Litið er svo á að ýmsir þættir formgerðarinnar geti hvatt eða hamlað ríkjum í 

ákveðnum aðgerðum. Í því samhengi er einkum vísað til þess að yfir alþjóðakerfinu ríkir 

engin stjórn né nokkurt vald sem getur úrskurðað um deilur milli ríkja, með öðrum orðum 

þá ríkir stjórnleysi í alþjóðakerfinu (Mearsheimer, 2013, 77-78). 

Stjórnleysi eitt og sér er ekki nóg til að útskýra sókn ríkja eftir valdi, heldur eru nokkrir 

fleiri þættir sem leggja grunn að nýraunhyggju. Mearsheimer, einn megin 

hugmyndasmiður nýraunhyggju, heldur því fram að ásamt stjórnleysi, grundvallist 

nýraunhyggja á fjórum öðrum forsendum um alþjóðakerfið og ríkin í því. Í fyrsta lagi er 

gert ráð fyrir að ríki hafi einhverskonar árásar- eða sóknargetu sem þau geti beitt á önnur 

ríki. Í öðru lagi er því haldið fram að ríki geti aldrei vitað hvort önnur ríki muni beita þessari 

getu til þess að ná sínu fram á kostnað annara ríkja. Það ríkir því mikil óvissa milli ríkja í 

alþjóðakerfinu um framtíðar áætlanir og getu hvers annars. Í þriðja lagi felast 

aðalhagsmunir ríkja ávallt í afkomu þeirra. Með öðrum orðum er megin markmið ríkja að 

sjá um að vernda sína eigin tilveru og koma í veg fyrir að þeim verði útrýmt af öðrum 

ríkjum. Allir aðrir hagsmunir, eins og til dæmis velmegun, eru því óæðri og skal ávallt 

fórnað ef afkomu er á annað borð ógnað. Að lokum er einnig gert ráð fyrir að ríki séu 

skynsöm í því samhengi að þau geti vegið og metið aðstæður hverju sinni og hámarkað 

líkur þess að ná sínu fram. Þá er ekki átt við hér að ríki geri ekki mistök, heldur einungis 

að þau geti forgangsraðað hagsmunum og unnið skilvirkt að þeim. Á þessum forsendum 

heldur Mearsheimer því fram að ríki muni alltaf óttast um öryggi sitt og því sífellt leitast 

eftir því að efla það, einkum með því að sækjast eftir valdi (Mearsheimer, 2013, 78-80). 

Áður en lengra er haldið verður þó að leggja fyrirvara við notkun hugtaksins ‚vald‘, þar 

sem það er ekki óumdeilt innan alþjóðastjórnmála. 

Hér verður hugtakið lauslega skilgreint sem björg eða ‚geta‘ (e. capability) og vísar þá 

almennt til efnislegrar getu ríkja til þess að hafa áhrif á önnur ríki. Mearsheimer talar 

aðallega í því samhengi um hernaðarvald, en einnig annað ‚undirliggjandi‘, félagslegt og 

efnahagslegt vald sem er virkar sem undirstaða hernaðarvalds. Að auki er venjulega vísað 

til hlutfallslegs valds, þ.e. vald ríkja fer eftir hve valdamikil önnur ríki eru, frekar en algilt 

(e. absolute) vald. Þessi skilgreining hefur þann kost að hægt er að komast nálægt því að 

‚mæla‘ vald ríkja með tilvísun í hergögn, stærð efnahags, íbúafjölda og fleira, samanborið 
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við önnur ríki (Mearsheimer, 2013, 78). Vald hefur hér því nokkurskonar hliðstæðu við 

peninga í hagfræði, að því leyti að hægt er að mæla hversu mikið vald hvert ríki hefur. 

Vandinn við þessa skilgreiningu er það fræðilega ósamræmi sem leiðir af þessu, sem 

tengist hefðbundnum hugmyndum um vald innan félagsfræði sem venslabundið hugtak, 

byggt á getu eins aðila til að hafa áhrif á annan, og því eðlisins vegna ómælanlegt. Ekki 

verður farið frekar í deiluna um skilning á valdi hér, en nægir að segja að skilgreining valds 

innan nýraunhyggju er háð ýmsum takmörkunum (sjá Guzzini, 2013, 13-93 fyrir frekari 

umfjöllun). 

Eins og fyrr segir eru grunnhagsmunir ríkja, samkvæmt nýraunhyggju, ávallt öryggi 

þeirra og það að tryggja eigin afkomu. Þetta greinir því nýraunhyggju frá klassískri 

raunhyggju, þar sem hagsmunir eru óhlutlægir og byggjast á skynsömu mati á aðstæðum 

hvers ríkis fyrir sig, frekar en duttlungum valdamanna. Ekki er þó þar með sagt að innan 

nýraunhyggju ríki ekki deilur um eðli þessara forsenda og alþjóðakerfisins í heild. Sem 

dæmi má einmitt nefna hugmyndina um stjórnleysi. Mearsheimer (2001, 30) lítur svo á 

að stjórnleysi sé ástand sem hægt er að gera ráð fyrir að ríki í alþjóðakerfinu. Það er sem 

sagt eitthvað sem hann gefur sér um hvernig heimurinn virkar. Öðruvísi nálgun má sjá hjá 

Wohlforth (2015, 41-42) sem lítur svo á að stjórnleysi sé ekki forsenda (e. assumption), 

heldur í raun breytilegt skilyrði eða ‚gildissvið‘ (e. scope condition). Með því á hann við að 

hugmyndin um stjórnleysi eigi misvel við á mismunandi sviðum innan alþjóðakerfisins og 

því ekki eitthvað sem hægt er að gera ráð fyrir alls staðar. Nefnir hann þar sem dæmi að 

stórveldi geta dregið úr stjórnleysi meðal minni ríkja. Þetta myndi þýða að erfitt væri að 

beita kenningaramma nýraunhyggju í þessum tilvikum. Mearsheimer (2001, 5) vísar í raun 

til þessa með því að einskorða umræðu sína að miklu leiti við stórveldi og samkeppni á 

milli þeirra, þar sem að þar eiga hugmyndir og kenningar hans einna helst við.   

2.1.2 Sóknarraunhyggja og varnarraunhyggja 

Þótt almennt sé samstaða innan nýraunhyggju um að vald sé mikilvægur þáttur í öryggi 

ríkja, þá ríkir ágreiningur um hvort ásókn í aukið vald sé eina skilvirka leið ríkja til að auka 

öryggi sitt. Þessi umræða gengur í raun út á mismunandi ályktanir um áhrif stjórnleysis á 

hegðun ríkja, eða hvort megi búast við miklum átökum innan alþjóðakerfisins út frá 

áhrifum stjórnleysis. Svokölluð sóknarraunhyggja er nálgun sem lítur svo á að eina leiðin 

sem ríki hafa til að auka öryggi sitt sé að leitast eftir að auka vald sitt miðað við önnur ríki, 
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þ.e. hlutfallslegt vald. Með öðrum orðum, þá reyni ríki ávallt að hámarka vald sitt til þess 

að tryggja öryggi sitt. Hin nálgunin, varnarraunhyggja, telur hins vegar að aukið vald sé 

ekki eina leið til að tryggja öryggi ríkis og blind ásókn í meira vald geti í ýmsum tilfellum 

virkað öfugt. Með öðrum orðum sækjast ríki vissulega eftir því að tryggja öryggi sitt, en 

ekki endilega með því að auka vald sitt. Eins og nafnið bendir til leggur þessi nálgun meiri 

áherslu á möguleika ríkja til þess að verja sig gegn öðrum ríkjum, þó þau sé valdameiri, 

sem grefur því undan þörf þeirra fyrir að auka sín eigin völd. Í kjarna umræðunnar liggur 

hugmyndin um hina svokölluðu öryggisklemmu (e. security dilemma) sem lýsir ákveðnu 

ástandi milli ríkja. Hún gengur út á að hvað það sem eitt ríki gerir til þess að auka öryggi 

sitt, þá muni það leiða til þess að öryggi annarra ríkja muni skerðast. Þau ríki muni hins 

vegar ekki sitja aðgerðalaus, heldur að öllum líkindum reyna að auka sitt eigið öryggi að 

sama skapi. Á endanum stendur þá fyrsta ríkið eftir engu öruggara en það byrjaði, og 

jafnvel óöruggara. Öryggisklemman lýsir þannig því vandamáli sem ríki, sem telja öryggi 

sitt vera ógnað, standa frammi fyrir (Taliaferro, 2000, 132-141).  

Hvað þessi klemma leiðir af sér er það svæði sem sóknar- og varnarraunhyggjunni 

greinir einna mest á. Í raun má halda fram að kenningunum tveim greinir á um hvernig 

ríki fari af því að tryggja afkomu sína. Samkvæmt sóknarraunhyggju er hlutfallslegt vald 

það eina sem í raun skiptir máli þegar kemur að því að tryggja öryggi og því mun klemman 

einfaldlega leiða af sér endalausa öryggissamkeppni milli ríkja og auknum átökum í 

kerfinu. Í raun sækjast ríki samkvæmt þessu ávallt eftir því að komast í oddaveldisstöðu 

(e. hegemony) innan alþjóðakerfisins, þ.e. yfirburðarstöðu valdalega séð, þar sem að það 

væri eina leiðin til að fullkomlega tryggja afkomu þeirra (Mearsheimer, 2013, 80). Á hinn 

bóginn lítur varnarraunhyggja svo á að öryggisklemman muni ekki endilega leiða til 

aukinna átaka milli ríkja (Taliaferro, 2001, 138). Við það að eitt ríki auki hlutfallslegt vald 

sitt og sækist eftir yfirráðum, muni önnur ríki ávallt sækjast eftir því að koma á 

valdajafnvægi og koma í veg fyrir að eitthvert annað ríki breyti valdajafnvæginu sér í hag. 

Þannig sækist ríki til dæmis eftir að mynda bandalög til þess að hindra að eitthvert eitt 

ríki verði of hlutfallslega valdamikið (Toft, 2005). Þetta hamlar þannig ásókn ríkja eftir 

frekari valdi. Sóknarraunhyggja, sérstaklega eins og Mearsheimer kynnir hana, dregur 

hins vegar í efa  möguleika ríkja til þess að koma á valdajafnvægi með því að ganga í 

bandalög. Fyrir utan þá erfiðleika sem tengjast því að halda bandalögum saman og 
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samhæfa aðila þess, þá er ávallt ákveðin tilhneiging hjá ríkjum að láta önnur ríki sjá um 

að halda ágengu ríki í skefjum. Þá vilja þau í raun njóta hagræðis á kostnað annarra ríkja 

og komast undan því að leggja sitt af mörkum, það sem á ensku er oft kallað ‚free riding‘, 

en Mearsheimer kallar þessa nálgun ‚Buck-Passing‘ (Mearsheimer, 2001, 156-162).  

Burtséð frá því hvernig ríki bregðast við þeim áhrifum sem stjórnleysi og 

öryggisklemman leggur á ríki, þá má einnig líta á hvort einhverjir þættir geti haft áhrif á 

þá hvata og takmarkanir sem stjórnleysi leggur á ríki. Um þetta eru skiptar skoðanir á milli 

sóknar- og varnarraunhyggju. Í leit sinni að útskýra af hverju öryggisklemman leiðir ekki 

til óendanlegra átaka, er innan varnarraunhyggju oft vísað til þátta sem eru strangt tiltekið 

fyrir utan formgerð nýraunhyggju. Formgerð nýraunhyggju byggir á þeim forsendum sem 

greint var frá að ofan; stjórnleysi, óvissu, skynsemi o.fl. Þannig vísar varnarraunhyggja oft 

til þátta, svokallaðra ‚structural modifiers‘ á ensku, sem takmarka áhrif formgerðarinnar 

á ríki, á einn eða annan hátt. Dæmi um þessa þætti er hernaðartækni (e. military 

technology) á borð við kjarnorkuvopn, landfræðilegir þættir, sem og jafnvel viðmið og 

stofnanir (Snyder, 1996, 169). Varnarraunhyggja heldur því fram að þessir þættir séu 

mikilvægari heldur en valddreifing innan alþjóðakerfisins ein og sér, þegar kemur að því 

að útskýra hvort átök muni eiga sér stað í alþjóðakerfinu (Taliaferro, 2001, 136-141). Líta 

má á þetta sem auka forsendu sem varnarraunhyggja setur fram og er því vert að benda 

á að þetta eykur flækjustig kenningarinnar samanborið við sóknarraunhyggju. 

Ýmsar meginkenningar varnarraunhyggju byggja að hluta til á þessum ofangreindum 

þáttum. Þar má nefna kenninguna um jafnvægi sóknar og varnar, eða sóknar-varnar 

jafnvægið (e. offense-defense balance), en hún gengur lauslega út á það hvort auðveldara 

sé að verjast árás frá öðru ríki eða að standa í árásinni sjálfur. Þannig er litið á hvort 

hertækni á ákveðnu stigi auðveldi vörn eða árás, að því gefnu að báðir aðilar ráði yfir 

sambærilegri hertækni. Þetta leggur því í raun skilyrði á hernaðarlega getu ríkja. Þannig 

getur til dæmis ákveðin viðbót í herbúri ríkis aukið getu þess til að standa í innrás, en haft 

mun minni áhrif á getu ríkis til að verjast gegn innrás og öfugt. Ásamt hernaðartækni er 

litið svo á að ýmsir landfræðilegir þættir geti greitt fyrir eða hindrað innrásir, sem og 

vörnum gegn þeim. Einkum er þar átt við landfræðilegar fjarlægðir milli ríkja ásamt 

ýmsum fyrirstöðum á borð við fjöll og sjó. Þessir þættir veita þannig ríkjum aukið öryggi 
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og takmarkar þannig þá hvata sem ríki hafa til þess að sækjast eftir auknu valdi (Goldman, 

1999, 87-90; sjá einnig Jervis, 1978).  

Önnur nátengd kenning innan varnarraunhyggju sem einnig byggir að hluta á 

landfræði er hið svokallaða ógnarjafnvægi (e. balance of threat). Samkvæmt þessari 

kenningu mynda ríki ekki jafnvægi gegn valdamesta ríkinu, heldur því sem það er mest 

ógnað af. Landfræðileg nálægð og sóknargeta þess ‚ógnvekjandi‘ ríkis, ásamt því hvort 

áform þess virðast vera vinaleg eða fjandsamleg, eru talin ráða því hvort ‚ógnaða‘ ríkið 

byggju upp valdagetu sem mótvægi (sjá Walt, 1985). Vert er þó að benda á að 

Mearsheimer notast einnig við álíka landfræðibreytur í umræðu sinni um 

sóknarraunhyggju (2001, 271-272; 342-343). Hann lítur þó eingöngu á þá sem hömlun á 

getu og vilja ríkja til að koma á valdajafnvægi, ekki sem áhrif á sjálft öryggi ríkja.  

 Mótunarhyggja 

Ólíkt raunhyggju er mótunarhyggja oft talin vera heldur nýleg viðbót í fræðilegan 

verkfærakassa alþjóðastjórnmála. Oft er því haldið fram að hún hafi eingöngu orðið 

vinsæl innan fræðigreinar alþjóðastjórnmála eftir fall Sovétríkjanna, einkum vegna 

vangetu hefðbundnari kenninga til að bæði spá fyrir um fallið og útskýra það. Þessi 

kenning skilur sig frá nýraunhyggju, einkum með áherslu sína á félagslega þætti 

formgerðarinnar, ásamt sýn sinni á ríki ekki sem heildstæðar skynsamlegar einingar, 

heldur flóknar félagslegrar uppbyggingar undir áhrifum ýmissa félagslegra, sem og 

efnislegra þátta.  

2.2.1 Mótunarhyggja í alþjóðastjórnmálum 

Emanuel Adler (2013, 112-118) talar um að hægt sé að skipta mótunarhyggju upp í þrjú 

lög, þar sem hvert lag byggir á því neðra. Í fyrsta lagi er mótunarhyggja abstrakt eða 

óhlutstæð afstaða gagnvart eðli veruleikans annars vegar og á eðli þekkingar um 

veruleikann hins vegar. Í grunninn kljáist mótunarhyggja því við spurningar um hvort að 

hægt sé að skilja veruleikann eins og hann raunverulega er, eða hvort þekking á 

veruleikanum verði ávallt háð túlkunum. Í öðru lagi er mótunarhyggja kenning um 

félagslegan veruleika. Þá er litið á veruleikann sem félagslega mótaðan að einhverju leyti. 

Ekki virðist vera algjör sátt innan mótunarhyggju um hvað það felur nákvæmlega í sér, 

heldur eru mismunandi viðhorf innan hennar. Fierke (2013, 188-189) telur að með því sé 
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átt við það þegar raunverulegir, efnislegir hlutir sem fyrirfinnast í náttúrunni eru mótaðir 

á einhvern hátt af mannlegum ásetningi. Til dæmis tré sem hefur verið mótað í boga eða 

stól. Hlutir eru því félagslega mótaðir í þeim skilningi að form þeirra hefur verið mótað og 

felur þá í sér ýmis félagsleg gildi og viðmið. Flockhart (2016, 84-85) tekur þetta hugtak 

lengra í umræðu sinni um félagslega mótun veruleikans og talar um að allur skilningur á 

veruleikanum sé grundvallaður á félagslega mótaðri merkingu og byggi þannig á samþykkt 

milli einstaklinga í samfélagi um þá merkingu. Þetta má einnig orða þannig að „tveir eða 

fleiri einstaklingar deili huglægum skilningi á veruleikanum“ (Scheff o.fl., 2006, 41).  

Enn fremur á félagsleg mótun ekki bara við um merkingar efnislegs veruleika, heldur 

einnig tilvist félagslegs veruleika. Með því er átt við um þann hluta veruleikans sem er 

eingöngu til vegna mannlegrar samþykktar um tilvist hans. Ríki og gjaldeyrir eru bæði góð 

dæmi. Þótt hugtökin eigi sér ákveðna efnislega hlið í landamærum og seðlum, þá er tilvist 

þeirra fullkomlega háð því að það ríki samþykki milli einstaklinga um hana. Þessi hugtök 

eru því oft kölluð félagslegar staðreyndir og koma einkum fyrir í nálgun mótunarhyggju á 

alþjóðastjórnmál (Flockhart, 2016, 84-85). Að lokum er þriðja lagið, sem Adler (2013, 114) 

talar um, viðhorf á alþjóðastjórnmál sem grundvallast í þeim fræðilega grundvelli sem 

greint er frá að ofan, sem og í reynslubundinni (e. empirical) nálgun á rannsóknir í 

alþjóðastjórnmálum.  

Sem nálgun á alþjóðastjórnmál er mótunarhyggja nokkuð ólík öðrum helstu 

nálgunum, á borð við nýraunhyggju. Þetta er mest áberandi þegar litið er á 

alþjóðastjórnmál í samhengi formgerða (e. structure) og geranda (e. agent).  Með því að 

leggja áherslu á félagslega mótun veruleikans hverfur mótunarhyggja frá þeirri hugmynd 

sem er viðhaldið í nýraunhyggju og öðrum skynsemishyggju nálgunum, því að formgerðin 

byggi nánast eingöngu á efnislegum þáttum. Í staðinn er litið svo á að formgerð 

alþjóðakerfisins sé einnig mynduð af hugmyndalegum eða félagslegum þáttum. Litið er 

svo á að mikilvægir efnislegir þættir alþjóðakerfisins, eins og til dæmis herafli, séu án 

nokkurrar merkingar nema litið sé á þá í félagslegu, stjórnmálalegu og sögulegu samhengi. 

Með því er átt við þann sameiginlega skilning á merkingu þessara efnislegu þátta, sem og 

á þeim félagslegu staðreyndum sem saman mynda formgerð alþjóðakerfisins (Flockhart, 

2016, 85-86; Fierke, 2013, 190-191).  
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Þar sem mótunarhyggja leggur mikið vægi á félagslega þætti í skilningi sínum á 

formgerð, þá víkur hún einnig frá ákveðnum hugmyndum um gerandann í alþjóðakerfinu, 

hegðun hans og samband hans við formgerðina. Í nýraunhyggju er formgerðin 

fullkomlega efnisleg og setur því eingöngu takmarkanir á það hvernig gerandi getur 

athafnað sig skynsamlega. Skynsamleg athöfn af hálfu gerenda í þessu samhengi felur 

þannig í sér röksemdafærslu sem byggir eingöngu á afleiðingum (e. logic of 

consequences). Út frá þessari röksemdafærslu munu gerendur ávallt athafna sig á þann 

máta sem hámarkar efnislega hagsmuni þeirra. Samkvæmt mótunarhyggju geta 

skynsamlegar athafnir hins vegar falið í sér öðruvísi röksemdafærslu. Þar sem að 

gerandinn er félagslegur samkvæmt mótunarhyggju, þá er hann ekki eingöngu 

takmarkaður af formgerðinni, heldur einnig mótaður af félagslegum þáttum hennar. Þar 

má allra helst benda á viðmið innan alþjóðakerfisins, en með þeim er átt við skráðar og 

óskráðar reglur um hegðun í alþjóðakerfinu, sem byggja á sameiginlegum skilningi 

gerenda. Þessi viðmið lýsa, og mæla fyrir um, viðeigandi og réttmæta hegðun af hálfu 

gerenda. Ekki eiga öll viðmið jafnt við um alla gerendur þó, vegna þess að eingöngu 

gerendur með ákveðna sjálfsmynd munu líta á viðmiðið sem gilt og taka mark á því. Með 

öðrum orðum, þá gilda ákveðin viðmið fyrir ákveðnar sjálfsmyndir. Því er hér komin 

öðruvísi röksemdafærsla sem grundvallast á því sem telst félagslega viðeigandi hegðun 

(e. logic of appropriateness) eftir því hvaða sjálfsmynd gerandinn hefur (Fierke, 2013, 188-

192; Jepperson o.fl., 1996). 

2.2.2 Sjálfsmyndir 

Sjálfsmynd er hér eitt megin þema í mótunarhyggju og virkar sem mikilvægur tengiliður á 

milli formgerðar alþjóðakerfisins annars vegar og hins vegar hagsmuna ríkisins og þar af 

leidda hegðun þess. Hugtakið er þó nokkuð flókið og margþætt, að því leyti að það eru 

nokkrar mismunandi leiðir til að skilgreina það. Abdelal o.fl. (2006, 696-702) benda í raun 

á fjórar mismunandi skilgreiningar eða nálganir á sjálfsmynd innan félagsfræðinnar, en 

hér verður aðallega farið í eina þeirra, sjálfsmynd eins og hún er skilgreind út frá 

viðmiðum. Þó er vert að benda á að einnig er hægt að skilja sjálfsmynd sem venslabundið 

hugtak. Með því er verið að vísa til þess hvernig sjálfsmynd aðila mótast við það hvernig 

aðilinn sér sjálfan sig í félagslegu samhengi. Þannig er sjálfsmynd að hluta til skilgreind út 

frá sjálfsmyndum annara.  
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Hins vegar má líta svo á að sjálfsmyndir ríkja séu skilgreindar út frá viðmiðum. Eins og 

fyrr sagði, fela viðmið í sér ákveðna forskrift um hegðun þeirra með ákveðna sjálfsmynd, 

en einnig fela þau í sér ákveðna mótandi virkni í tengslum við sjálfsmyndir. Roland L. 

Jepperson o.fl. (1996, 54) lýsa þessari nálgun vel og skipta viðmiðum í tvennt eftir því 

hvaða þýðingu þau hafa fyrir sjálfsmyndir. Viðmið geta annars vegar verið ‚mótandi‘ og 

skilgreint sjálfsmynd ríkja og mótað þeim þannig nokkurs konar hlutverk í alþjóðakerfinu. 

Hins vegar geta viðmið einnig verið ‚stjórnandi‘ og falið í sér ákveðnar reglur varðandi 

hvernig ríki með skilgreinda sjálfsmynd eigi að hegða sér, þ.e. hvaða hátterni fylgir 

hlutverkinu. Peter Katzenstein (1996, 18-32) lýsir álíka hugmyndum þegar hann talar um 

‚þykk‘ og ‚þunn‘ viðmið. Sem dæmi má líta á sjálfsmynd á borð við frjálslynd lýðræðisríki. 

Þar eru ákveðin viðmið sem skilgreina hvað það þýðir að vera frjálslynt lýðræðisríki, á borð 

við verndun mannréttinda og viðhald réttarríkis. Þá eru einnig stjórnandi viðmið sem 

segja til um ýmiskonar réttmæta hegðun, á borð við að fordæma mannréttindabrot í 

öðrum ríkjum. Abdelal o.fl. (2006, 697-698) taka þetta lengra og lýsa mótandi viðmiðum 

sem venjum sem skilgreina ekki einungis sjálfsmyndina heldur gerir öðrum gerendum 

kleift að bera kennsl á hana og bregðast við á viðeigandi hátt. 

Þegar sjálfsmynd er skilgreind út frá viðmiðum verður að benda á tvíhliða eðli 

skilgreiningarinnar, sérstaklega eins og hugtakið er meðhöndlað innan alþjóðastjórnmála. 

Með því er átt við að sjálfsmyndir geta annars vegar verið mótaðar út frá viðmiðum á 

alþjóðavettvangi, eða út frá viðmiðum innan ríkjanna sjálfa. Maxym Alexandrov (2003) 

bendir á þessa skiptingu og lýsir því svo að hægt sé að tala lauslega um ríkis- og 

þjóðarsjálfsmyndir, sem hvort um sig vísa til ytri og innri hliðar sjálfsmynda. Fyrri, 

alþjóðlega, hliðin vísar þá til þegar umræddra alþjóðlegra viðmiða sem mynda formgerð 

milli ríkja sem og móta sjálfsmynd ríkjanna. Seinni hliðin er nokkuð öðruvísi að því leyti að 

hún byggir á viðmiðum fólks innan ákveðins ríkis og þar af leiðandi sameiginlegri 

sjálfsmynd þess samfélags. Þannig er verið að vísa til viðmiða innra með samfélagi, eða 

þjóðfélagi, og hvernig þau móta sjálfsmynd þess, og þar af leiðandi einnig sjálfsmynd 

ríkisins. Í þessu samhengi er oft talað um þjóðarsjálfsmynd, í stað ríkissjálfsmyndar. 

Jepperson o.fl. (1996, 58-60) vísa í þessa skiptingu og tala um að þjóðarsjálfsmynd feli í 

sér mismunandi hugmyndafræði milli þjóða, sem aðgreinir þær frá öðrum þjóðum. Vert 

er þó að benda á að þessi tvíhliða nálgun, sem um er rædd, er ekki hreint skorin, heldur 
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vísar í raun í mismunandi uppruna þeirra viðmiða sem móta sameiginlega sjálfsmynd 

ákveðins ríkis eða hóps. Þessar innlendu sjálfsmyndir eru skapaðar út frá deilum og 

stjórnmálalegum umræðum innra með samfélaginu sem móta þau undirliggjandi viðmið 

sem grundvalla sjálfsmyndirnar. Þessi viðmið eru síðan stofnanabundin og skrásett í 

gegnum stjórnmálakerfi ríkisins sem lög og reglur, og setja þannig sjálfsmyndirnar í fastar 

skorður. Þessi viðmið og meðfylgjandi sjálfsmyndir hafa þannig bæði mikil takmarkandi 

sem og mótandi áhrif á hvernig stjórnmálastefnum er hagað í málefnum sem varða 

sjálfsmyndina (Oros, 2015, 140-143).  
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 Kína og öryggisástand Japans  

Hér verða öryggisaðstæður og öryggishagsmunir Japans skoðaðir, einkum út frá 

sjónarhorni samskipta þess við Kína. Fyrst verður farið yfir þróun mikilvægra öryggisþátta 

frá seinni heimsstyrjöld. Þar næst verður litið á öryggissamband Japans við Kína og 

hvernig það hefur þróast frá byrjun þess, 1972. Einkum verður hernaðaruppbygging Kína 

og deilur milli þess og Japans í kastljósi. Að lokum verður litið á nýlegar breytingar í 

öryggisafstöðu Japans og möguleg viðbrögð þess við versnandi öryggisaðstæðum, 

sérstaklega í hvað varðar við Kína. 

 Öryggisþróun Japans 

Lok seinni heimstyrjaldarinnar voru stór kaflaskil fyrir Japan og margir atburðir sem áttu 

sér stað á fyrstu árunum þar á eftir hafa haft viðvarandi áhrif á þá stefnu sem landið valdi 

sér á komandi áratugum. Þar fyrst og fremst má nefna hina svokallaða friðarstjórnarskrá, 

sem var skrifuð af hersetufulltrúum en varð þrátt fyrir það einstaklega vinsæl meðal 

almennings í Japan. Ásamt tilkomu lýðræðis og frjálslynds samfélags, fól stjórnarskráin í 

sér grein sem átti að koma í veg fyrir að Japan gæti nokkurn tímann horfið á fyrri braut 

hernaðarhyggju. Með níundu greininni, sem gefur friðarstjórnarskránni nafn sitt, afsalar 

japanska þjóðin fullveldisrétti sínum til þess að há stríð eða beita valdbeitingu til þess að 

útkljá alþjóðlegar deilur. Enn fremur er Japan óheimilt að halda uppi nokkurskonar 

hernaðargetu sem hægt væri að nota í þeim tilgangi. Þrátt fyrir margar tilraunir til 

stjórnarskrábreytinga í gegnum árin hefur hún haldist óbreytt hingað til (Gordon, 229-

234; Stjórnarskrá Japans, gr. 9).  

Nágrenni Japans þróaðist ekki í þessa sömu friðsamlegu átt og ljóst var að einhvern 

veginn þyrfti að hyggja að vernd landsins. Í þeim tilgangi lagði Yoshida Shigeru, 

forsætisráðherra árin 1946-1947 og 1948-1954, mikla áherslu á hernaðarviðurvist 

Bandaríkjanna til að sjá um öryggi Japans (Katzenstein, 1996). Hin svokallaða 

Yoshidakenning (e. Yoshida doctrine), sem nefnd er eftir honum, gengur út á að Japan 

leggi alla áherslu á að endurbyggja efnahag sinn og reiði sig á Bandaríkin fyrir öryggi sitt 

og hagvöxt. Í þeim tilgangi skrifaði Yoshida undir öryggissáttmála við Bandaríkin, sama 

dag og friðarsáttmálann sem endaði hersetuna, 8. september 1952. Yoshidakenningin 
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hefur síðan haft mjög mikil mótandi áhrif á utanríkisstefnu Japans, ekki síst í 

öryggismálum (Gordon, 2002, 234-242 og 334; Potter, 2008). 

Aðstæður þróuðust þó fljótt og með rísandi ógn kommúnismans og stríði í Kóreu fóru 

Bandaríkin að sjá eftir orðalagi stjórnarskrárinnar. Í kaldhæðni örlaganna fóru þau að 

leggja þrýsting á Japan að byggja upp sína eigin hernaðargetu til þess að taka eitthvað af 

álaginu af Bandaríkjunum í Austur-Asíu. Jafnvel áður en að hersetunni var lokið, árið 1950, 

hafði hið svokallaða Þjóðarlögregluvaralið (e. Police reserve corps) verið stofnað, til þess 

að verja landið þegar Bandaríkjaher fór til stríðs í Kóreu. Þetta var fljótt stækkað og 

endurnefnt Sjálfsvarnarliðið (e. Self-Defense Force) árið 1954, en það er enn í dag viðbót 

á þjóðarlögreglulið Japans, lagalega séð (Katzenstein, 1996, 118-121). Þetta var ekki gert 

án vandkvæða. Vegna vinsælda friðarstjórnarskrárinnar var illgert að koma fram 

stjórnarskrárbreytingum. Komist var hjá því með því að endur-túlka stjórnarskrána og 

leyfa með því, það sem var í raun og veru herafli í öllu nema nafni. Þannig var svo litið á 

að stjórnarskráin leyfði Japan að halda upp nokkurskonar hernaðargetu en eingöngu í 

þeim tilgangi að verja sjálft Japan, en það leiddi til nokkuð sérstakrar nafngjafar á 

hernaðartækjum og tólum. Sem dæmi var lengi vel vísað til skriðdreka sem ‚sérstakra 

fartækja‘ og tundurspilla sem ‚fylgiskip‘, en fyrri nöfnin voru talin gefa í skyn að um væri 

einmitt að ræða hernaðartæki sem voru enn bönnuð samkvæmt stjórnarskránni, þrátt 

fyrir endur-túlkunina. Þetta þýddi þó samt að Japan gat ekki stutt Bandaríkin 

hernaðarlega í neinum átökum í Asíu, fyrir utan strendur Japans. Enn fremur streittust 

japanskir ráðamenn, sérstaklega Yoshida, gegn þrýstingi frá Bandaríkjunum um að auka 

hernaðargetu og varnarmálaútgjöld. Í því vísuðu þeir óspart í stjórnarskrána. Í valdatíð 

Yoshida lækkuðu varnarmálaútgjöld niður undir 1% af landsframleiðslu og hafa þau verið 

rétt í kringum það síðan (Katzenstein, 1996; Green, 2007). 

Þrátt fyrir að varnarmálaútgjöldunum hafi almennt verið haldið innan eða við 1% af 

landsframleiðslu þá jukust þau umtalsvert, þökk sé þeim gríðarlega hagvexti sem Japan 

fór í gegnum. Samhliða því að efnahagur Japan fimmfaldaðist á árunum 1955-1975 fór 

Japan í gegnum mikla hernaðaruppbyggingu og tók smátt og smátt á sig aukna ábyrgð 

fyrir eigin öryggi. Þessi uppbygging hélt áfram í gengnum kalda stríðið, þó með mjög 

takmörkuðum hætti á slökunartímabilinu (e. détente) milli stórveldanna. Varnarbandalag 

Japans við Bandaríkin efldist einnig, þar sem Japan spilaði mikilvægt hlutverk í 
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innilokunarstefnunni gegn Sovétríkjunum, aðallega vegna landfræðilegrar staðsetningar 

sinnar. Vegna landfræðilegrar legu sinnar gat Japan lokað inni sovéska flotann í asíu, án 

þess að halda  uppi merkisverðum flota sjálft. Eftir stutt tímabil við lok kalda stríðsins þar 

sem sett var spurningarmerki við tilgang varnarbandalagsins og hernaðarviðhalds, fóru 

nýjar ógnir í formi kjarnorkuvopnaðri Norður-Kóreu og mun ágengara Kína að gefa því 

nýjan tilgang (Potter, 2008; Graham, 2005, 122-150; Green, 2007).  

 Tortryggni í samskiptum Kína og Japans 

Síðan 1972, þegar Japan tók upp eðlileg samskipti við Alþýðulýðveldið Kína, hafa 

samskipti landanna verið nokkuð sveiflukennd. Framan af voru þau heldur jákvæð og 

áhersla var lögð á að leggja grunn að góðu sambandi. Miklar breytingar áttu sér stað við 

fráhvarf Mao Zedong. Eftirmaður hans, Deng Xiaoping hóf miklar umbreytingar á efnahag 

Kína, meðal annars að opna hagkerfið fyrir erlendum fjárfestingum og viðskiptum. Japan 

lét ekki á sér standa og kom á fót viðskiptasamningi árið 1978 og enn fremur skrifuðu 

löndin undir friðar-og vináttusáttmála það ár. Stuttu seinna fór Japan svo að senda Kína 

þróunaraðstoð í formi lána og styrkja (Bush, 2010, 12-16). Efnahagstengsl ríkjanna tveggja 

hafa síðan þá vaxið svo um munar og eru ríkin nú meðal stærstu viðskiptalanda hvors 

annars. Þetta er ekki síst vegna þess gríðarmikla efnahagsvaxtar sem Kína hefur farið í 

gegnum síðan efnahagsumbæturnar fóru að hafa áhrif. Frá 1979 til 2016 hefur 

landsframleiðsla Kína aukist að meðaltali um 10% árlega og er hagkerfi landsins nú það 

stærsta í heiminum, mælt út frá kaupmáttarjafnvægi (e. purchasing power parity), en 

Japan er þar stutt á eftir, í fjórða sæti (Morrison, 2017, 4-7). 

3.2.1 Huldar hernaðarumbætur Kína 

Þrátt fyrir mikil efnahagsleg tengsl milli Japans og Kína hafa stjórnmálatengslin verið mun 

sveiflukenndari. Hægt er að benda á ýmiss mál til þess að útskýra þessar sveiflur í 

samskiptum ríkjanna, sérstaklega öryggismál. Aukin hernaðarleg umsvif Kína sem hafa 

fylgt efnahagsvexti þess hafa einkum valdið leiðtogum í Japan nokkrum áhyggjum. Síðan 

á tíunda áratug síðustu aldar hefur Kína staðið í miklum hernaðarumbótum og á sama 

tíma aukið útgjöld til varnarmála til muna. Einn megin hvatinn sem kom þessum umbótum 

af stað var hin svo kallaða Taívan krísa sem átti sér stað á árunum 1995-1996. Í grófum 

dráttum fól hún í sér mjög ögrandi heræfingar af hálfu Kína í nálægð við Taívan. 
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Æfingarnar voru viðbrögð við aðgerðum af hálfu forseta Taívans sem Kína taldi vera merki 

um aðskilnaðarstefnu sem og gegn fyrstu forsetakosningum landsins, sem voru haldnar á 

þeim tíma. Kína telur Taívan vera hluta af sínu landsvæði. Það voru svo viðbrögð 

Bandaríkjanna, sem sendu tvö flugmóðurskip á svæðið, sem sannfærði ráðamenn í Kína 

að þörf væri á umbótum (Bush, 2010, 16-22 og 49-51). Með þetta í huga hafa umbæturnar 

einkum snúist að því að koma á fót stærri herflota og bæta eldflaugagetu Kína (Rathus, 

2010, 40-43). 

Það sem veldur einkum áhyggjunum meðal japanskra ráðamanna eru þó hækkandi 

varnarmálaútgjöld Kína, ásamt miklum takmörkunum á upplýsingum um hvernig þeim er 

varið. Opinber kínversk gögn sem greina frá varnarmálaútgjöldum eru hvorki talin vera 

mjög nákvæm né sérstaklega áreiðanleg. Þótt Kína gefi út heildartölu um útgjöld til 

varnarmála, þá hefur það sætt gagnrýni fyrir skort á gegnsæi, ekki síst frá Japan (DOJ, 

2017, 87-88; Japan Today, 2017). Í raun má segja að gagnsæi útgjaldanna fari minnkandi, 

þar sem að fram að árinu 2014 var gerð grein fyrir grófri skiptingu þeirra í hvítbók um 

varnarmál, sem gefin var út annað hvort ár. Enn fremur hefur trúverðugleiki opinberra 

talna verið dregin í efa. Talið er að raunveruleg varnarútgjöld séu nokkuð hærri en gert er 

grein fyrir í opinberum gögnum. Þó er vert að bæta við að nákvæmni opinberra talna er 

talin hafa batnað með árunum (China Power Team, 2015).   

Varnarmálaútgjöld Kína hafa lengi vel farið vaxandi. Á árunum 1988 til 1997 hækkuðu 

útgjöld að meðaltali um 14,5% árlega og um 15,9% á árunum þar á eftir, fram til 2007 

(Storey, 2013). Enn fremur áætlar varnarmálaráðuneyti Japans að varnarmálaútgjöld Kína 

hafi síðan þrefaldast frá árinu 2007 (DOJ, 2017). Samkvæmt opinberum tölum frá 

fjármálaráðuneyti Kína voru varnarmálaútgjöld Kína árið 2016 og 2017 samsvarandi um 

146,6 og 157,8 milljarða Bandaríkjadala (í 2015 gengi) hvort um sig. Þessi hækkun uppá 

7% er nokkuð lægri en fyrri hækkanir sem lýsir lækkandi hernaðar útgjöldum uppá 

síðkastið. Þessar tölur eru þó eins og fyrr segir nokkuð lægri en það sem ýmsar aðrar 

stofnanir áætla. Samkvæmt Alþjóðlegu friðarrannsóknarstofnuninni í Stokkhólmi (e. 

Stockholm International Peace Research Institute), sem rannsakar og heldur utan um 

varnarmálaútgjöld ýmissa landa, eru útgjöldin nokkuð hærri. Þar er áætlað að Kína hafi 

eytt 225,7 milljörðum Bandaríkjadala árið 2016. Það er þó nokkuð hærra en útgjöld 

Japans sem hljóða uppá 41,6 milljarða á sama tíma. Þó að þessi hækkandi útgjöld hafi 
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valdið nágrannalöndum Kína þó nokkrum áhyggjum, er ekki þar með sagt að þau séu 

óeðlilega há. Á þessu sama tímabili hafa útgjöldin að lang mestu leyti fylgt efnahagsvexti 

Kína og haldist í kringum 2% af landsframleiðslu sem er lægra en sum nágrannalönd þess, 

eins og Suður-Kórea sem eyðir 2,6% af landsfarmleiðslu og Indland; 2,5% (China Power 

Team, 2015; Stockholm International Research Institute, 2017a; 2017b; 2017c).  

Áhyggjur Japans og Bandaríkjanna yfir því hve leynt Kína fer með 

hernaðaruppbyggingu sína eru ekki ástæðulausar.  Þessar áhyggjur felast að miklu leyti í 

ótta við að Kína sé að byggja upp getu til koma í veg fyrir að önnur ríki geti staðið í 

hernaðaríhlutum á svæðum nálægt Kína. Það sem bandarískir varnarfulltrúar hafa kallað 

‚Anti-Access/Area Denial‘ felur í sér áform til þess að fyrirbyggja að önnur ríki flytji herafla 

inn á ákveðin svæði og hindra athafnir þeirra þar á átakatímum. Nýjar viðbætur á sviðum 

kafbáta og skotflauga (e. ballistic  missile) sem beita má á skip eru hér einkum 

merkisverðar í þessu samhengi. Það sem er talið vera megin markmið þessara áforma er 

að vinna gegn getu Bandaríkjanna til þess að verja Taívan. Samkvæmt þessu myndi Kína 

vilja gera það of áhættusamt og kostnaðarsamt fyrir Bandaríkin að hindra möguleg áform 

um að ná fram sameiningu ríkjanna. Vert er að benda á að hér er ekki um að ræða neina 

opinbera nálgun á hernaðaröryggi í Kína, heldur túlkun á nútímavæðingu herafla þess, 

einkum af hálfu bandarískra varnarfulltrúa (Kearn, 2014; sjá einnig umfjöllun Fravel, 

2014). Þrátt fyrir það hefur þetta valdið Japan sérstökum áhyggjum. Í fyrsta lagi hefur 

þetta áhrif á öryggi sjóleiða Japans, en margar þeirra liggja nálægt Kína. Þar sem að Japan 

er eyja og sérstaklega fátækt í náttúrulegum auðlindum, byggir efnahagur þess gríðarlega 

mikið á innflutningi, einkum á orku en einnig mat og öðrum hrávörum en í þeim er landið 

ekki sjálfbært. Öll ógn við öryggi sjóleiða, sem bera mestallan innflutning, er því litið mjög 

alvarlegum augum (Graham, 2005, 202-228). Í öðru lagi hafa þessar breytingar í 

hernaðargetu Kína mikla þýðingu fyrir deilu Japans og Kína um eyjur og hafsvæði þeirra á 

milli í Austur-Kínahafi.  

3.2.2 Deilur og hagsmunaárekstrar 

Deila Kína og Japan yfir eyjum og hafsvæði í Austur-Kínahafi hefur staðið yfir í nokkuð 

langan tíma en hefur hitnað þó nokkuð á síðustu árum. Um er að ræða fimm smáeyjar, 

sem Japan vísar til sem Senkaku eyjar en Kína sem Diaoyu eyjar. Þær liggja u.þ.b. 300 

kílómetra vestur af Okinawa  og 300 kílómetra austur af Kína. Bæði Kína og Japan, ásamt 
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Taívan, gera tilkall til eyjanna og nálægra hafsvæða. Eyjarnar voru taldar lítilvægar fram 

að árinu 1969, þegar könnun á vegum Sameinuðu þjóðanna benti á verulegar 

orkuauðlindir í nánd við eyjarnar (Bush, 2010, 66-75). 

Bæði Japan og Kína byggja tilkall sitt til eyjanna á Hafréttarsáttmálanum, sem bæði 

ríkin eru aðilar að. Japan byggir sitt tilkall á því að ríkisstjórn þess innlimaði eyjarnar árið 

1895 eftir að hafa tekið þær yfir 1879. Japan heldur því fram að ekkert annað land hafi 

haft yfirráð yfir eyjunum fram að því. Enn fremur vísar Japan til þess að eftir að Bandaríkin 

höfðu tekið yfir eyjurnar í seinni heimsstyrjöld, voru Japan afhentar eyjarnar, ásamt 

Okinawa eyjum, árið 1971 sem hluti af sáttmála þeirra á milli. Kína byggir sitt tilkall á 

sögulegum grunni og bendir á gögn sem sína að eyjurnar voru kannaðar, nefndar og 

notaðar á tímum Ming Keisaraveldisins. Í raun er tilkall Kína til eyjanna bendlað við tilkall 

þess til Taívans sem greint var frá að ofan, en eins og ríkisstjórn þess síðarnefnda telur 

það eyjurnar vera hluta af Taívan. Þá bendir Kína á að Japan hafi innlimað eyjurnar sem 

hluta af sáttmála sem lauk stríði þeirra á milli árið 1895, svo kallaður Shimonoseki 

sáttmálinn (e. Treaty of Shimonoseki). Þannig gera þau tilkall til þeirra út frá yfirlýsingum 

sem gefnar voru út árin 1943 og 1945 sem gengu út á það að Japan þyrfti að skila öllum 

landsvæðum sem það hafð eignast í gegnum stríð (Bush, 2010 63-83; ICG, 2013). Að auki 

standa ríkin í deilu um hversu langt út sérefnahagslögsaga landanna nær í Austur-

Kínahafi. Japan byggir gerir tilkall til hafsvæða fram að miðlínunni milli stranda ríkjanna. 

Kína hins vegar gerir tilkall til mun stærra hafsvæðis út frá því að landgrunnur þess teygir 

sig langt út í Austur-Kínahaf (Manyin, 2016, 9). 

Í langan tíma reyndi lítið sem ekkert á tilkall ríkjanna og lá deilan niðri. Þegar Japan 

og Kína skrifuðu formlega undir friðarsamning árið 1978, lýsti Deng Xiaoping yfir að löndin 

ætti að setja deiluna til hliðar og leita sameiginlegra leiða til þess að virkja orkuauðlindir 

á svæðinu. Nokkrar breytingar áttu sér stað 1992 þegar Kína tók í gildi lög um landhelgi 

sína árið 1992 og lagði þar með formlegt tilkall á umdeildu svæðin. Þetta fór að breytast 

á tíunda áratugnum, þegar Kína fór að senda kafbáta og herflugvélar á svæðið. Þetta hefur 

í nokkrum tilfellum leitt til þess að Japan sendi sínar eigin flugvélar til að stöðva og fylgja 

kínverskum vélum af svæðinu (Bush, 2010, 63-83; Graham, 2004, 213). Fyrir utan tilfelli 

þar sem þjóðræknir aðgerðasinnar hafa reynt að ná landgöngu á eyjunum og þegar 

kínversk könnunarskip hafa leitað á svæðið, gerðist lítið í deilunni á fyrstu árum 
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aldarinnar. Það breyttist þegar þann 7. september 2010 sigldi kínverskur togari á tvo skip 

á vegum japönsku landhelgisgæslunnar sem voru á siglingu á svæðinu. Skipstjóri togarans 

var handtekinn og kærður undir japönskum lögum. Þetta fól í sér breytingu frá fyrri 

atvikum, en þá vísaði Japan einfaldlega aðgerðarsinnum úr landi án ákæru. Atvikið olli 

minniháttar milliríkjakrísu þar sem Kína gekk í stjórnmálalegar og efnahagslegar 

refsiaðgerðir á móti Japan, sem lauk með því að ríkisstjórn Japans ákvað að sleppa 

skipstjóranum (ICG, 2013). 

Eftirmál atviksins og tilfinning meðal Japana að ríkisstjórnin hafi bugast undan 

kínverskum þrýstingi leiddu til mun afdrifaríkara atviks tveimur árum seinna. Þann 15. 

apríl 2012 kynnti þáverandi borgarstjóri Tókýó, Shintaro Ishihara, áform um að kaupa 

eyjarnar, sem voru þá í einkaeigu japanskrar fjölskyldu, og byggja á þeim mannvirki til 

þess að mæta áskorun Kína um yfirráð eyjanna. Til þess að koma í veg fyrir þessi áform 

og takmarka skaðann sem það myndi hafa á sambönd við Kína, ákvað ríkisstjórn Japans 

að kaupa sjálft eyjarnar í september það ár og þjóðnýtti þær þar með. Þetta olli samt nýrri 

lægð í samskiptum ríkjanna og hafði mikil áhrif á deiluna. Kína taldi óformlegan samning 

eða skilning hafa ríkt milli landanna um að hvorugt ríkjanna myndi taka marktækt skref í 

átt að því að útkljá deiluna einhliða, eitthvað sem Japan hefur ávallt neitað. Síðan þá hefur 

Kína stóraukið eftirlitsferðir um svæðin, bæði með varðskipum og herflugvélum, með það 

í huga að grafa undan yfirráðum Japans á svæðinu og koma á stöðu þar sem bæði ríkin 

geta talist hafa einhverja stjórn á svæðinu. Þetta er einkum mikilvægt vegna þess að 

samkvæmt öryggissáttmála Japans og Bandaríkjanna gera þau síðarnefndu sig 

skuldbundin til þess að koma Japan til varnar ef „vopnuð árás er gerð gegn öðrum hvorum 

aðila  á landsvæði undir yfirstjórn Japans“(Treaty of Mutual Cooperation and Security 

Between  U.S and Japan, gr. 5). Þetta orðalag leiðir til þess að ef yfirráð Japans yfir 

eyjunum er að einhverju leiti tvírætt, getur öryggistrygging Bandaríkjanna verið það 

einnig. Þrátt fyrir að formlega telji Bandaríkin sig vera hlutlaus í deilunni hafa 

Bandaríkjastjórnir oft fullyrt að öryggissáttmálinn nái yfir eyjarnar, en það er þó hvorki 

óafturkvæm né bindandi túlkun (ICG, 2013; Manyin, 2016).  

Ári eftir kaupin, í nóvember 2013, kom Kína svo upp loftvarnarsvæði (e. air defense 

Identification zone) sem nær yfir eyjarnar ásamt stórum hluta Austur-Kínahafs. Þar sem 

þetta svæði skerst á við samsvarandi loftvarnarsvæði Japans hafa herþotur ríkjanna mæst 
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í auknum mæli í háloftunum yfir svæðinu (Reinhart, 2015). Á árunum eftir það fóru 

herþotur ríkjanna tveggja að hittast í auknum mæli og var slegið met árið 2016 þegar 

japanskar herþotur voru sendar til móts við kínverskar í 851 skipti samkvæmt 

varnarmálaráðuneyti Japans (2017c). Ekki er þó allt á niðurleið í deilunni, en ríkin tóku til 

dæmis í notkun beinlínu milli varnarmálafulltrúa ríkjanna í desember 2017. Með henni er 

hægt að koma í veg fyrir að slys geti þróast í hernaðarátök á svæðinu, eitthvað sem 

hvorugt ríkið vill (Straits Times, 2017). 

 Nýleg þróun í öryggisafstöðu Japans 

Samfara stigmagnandi ógn frá Kína hefur Japan gert þó nokkrar breytingar sem varða 

öryggi þess, einkum lagalegar. Árið 2007 var varnarmálastofnun Japans, sem hafði verið 

stofnuð samhliða Sjálfsvarnarliðinu, gerð að varnarráðuneyti og þannig gefin mun meiri 

völd innan ríkisstjórnarinnar. Enn fremur var bann á vopnaútflutningi aflétt í stigum árin 

2011 og 2014, en fram að því frá 1976 hafði legið blátt bann á þess konar útflutningi, 

nema til Bandaríkjanna (Santoso, 2016). Hins vegar hafa mikilvægustu breytingarnar 

komið undir ríkisstjórn Shinzo Abe og hinni svokölluðu forvirku friðarstefnu hans (e. 

Proactive Pacifism). Í júlí árið 2014 ákvað ríkisstjórn hans að endur-túlka níundu grein 

stjórnarskrárinnar til þess að leyfa takmarkaða ‚sameiginlega sjálfsvörn‘ (e. collective self-

defense). Rúmlega ári seinna leiddi japanska þingið í lög stjórnarfrumvörp sem rýmkuðu 

um fyrir mögulegum aðgerðum Sjálfsvarnarliðsins. Meðal annars er þeim nú gert leyfilegt 

að beita valdi í friðargæslustörfum, veita skipulagsaðstoð til erlendra herafla í aðstæðum 

sem eru talin mikilvæg fyrir öryggi Japans. Síðast en ekki síst er Sjálfsvarnarliðinu leyft að 

beita valdi ef öryggi Japans er ógnað við það að vinveitt ríki verður fyrir vopnaðri árás. 

Vert er að benda á að þrátt fyrir þessar breytingar eru takmarkanirnar á sameiginlega 

sjálfsvörn enn mun meiri en almennt tíðkast í örðum ríkjum (Yakushiji, 2015; Liff, 2017).   

Japan hefur styrkt öryggissambönd sín og komið upp nýjum. Samhliða nýju endur-

túlkun stjórnarskrárinnar og öryggislögunum, í apríl 2015, sömdu Japan og Bandaríkin um 

nýja varnarrammaáætlun (e. defense guidelines) sem auka öryggissamvinnu ríkjanna á 

sviðum sem höfðu áður verið takmörkuð af túlkun stjórnarskrárinnar. Einkum gerir þessi 

rammaáætlun grein fyrir þeim aðstæðum sem Sjálfsvarnarlið Japans getur beitt sér með 

valdi í vörn Bandaríkjahers. Enn fremur gerir hún grein fyrir samstarfi á svokölluðum 

‚gráum svæðum‘ þar sem að hvorki er hægt að tala um friðar- né stríðssvæði. Með þessu 
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er líklega verið að vísa til Senkaku/Diaoyu eyjanna og mögulegar aðgerðir Kína til að taka 

þær yfir, án þess að beita beinum hernaðaraðgerðum. Ásamt þessu hefur Japan stofnað 

til frekari öryggissambanda við önnur ríki, ekki síst Víetnams og Filippseyja sem einnig 

standa í deilum við Kína í Suður-Kínahafi. Öryggissambandið við hið síðarnefnda er 

einkum merkisvert, en á síðustu árum hef Japan gefið Filippseyjum bæði eftirlitsskip og 

eftirlitsflugvélar (Satake, 2016; The Diplomat, 2017).  

Hvað varðar sjálfa hernaðargetu Japans má einnig greina breytingar, þótt hægar séu. 

Þrátt fyrir að varnarútgjöld Japans eru eingöngu 1% af landsframleiðslu þá er það samt í 

áttunda sæti yfir stærstu varnarútgjöld (Tian, 2017). Að auki hefur það staðið í 

markverðum, en takmörkuðum, uppfærslum á herafla sínum. Þar má fyrst og fremst 

benda á samstarf þess við Bandaríkin í þróun skotflaugavarna en Japan hefur á því sviði 

keypt svokölluð Aegis skotflaugavarnarkerfi af Bandaríkjunum (Reuters, 2017). Japan 

hefur einnig staðið í kaupum á þó nokkrum fimmtu kynslóðar herþotum. Ásamt þeim gefa 

kaup á nýjum farartækjum fyrir láð og lög (e. amphibious vehicle) til kynna að Japan sé að 

bæta getu sína til að svara aukinni virkni Kína við Senkakau/Diaoyu eyjar 

(Varnarmálaráðuneyti Japans, 2017b). Á meðal áhugaverðari, nýrra hertækja má nefna 

fjögur herþyrlumóðurskip, eða ‚þyrlutundurspillir‘ eins og það er kallað af Japan, en þau 

eru sérstaklega hentug í að kljást við kafbáta. Vert er að nefna að flugmóðurskip eru talin 

sóknarvopn af Japan og þar af leiðandi bönnuð undir stjórnarskránni. Þessi skip, 

sérstaklega stærri Izumo gerðin, eru þó það stór að ekki þyrfti að ganga í mjög miklar 

viðbætur til þess að gera þeim kleift að bera herþotur (Huges, 2016, 142-145).  
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 Öryggissamskipti Japans og Kína í fræðilegu samhengi 

Hér verður þeim fræðilega grunni nýraunhyggju og mótunarhyggju sem byggður var upp 

í fyrsta kaflanum beitt til þess að varpa meira ljósi á viðbrögð Japans við þróunum í 

öryggisumhverfi þess í tengslum við Kína. Umfjölluninni verður hagað þannig að hægt sé 

að beita kenningunum þar sem þær eru sterkastar, til þess að varpa sem mestu ljósi á 

umfangsefnið. Þá verður notast við kenningar nýraunhyggju til þess að útskýra þær 

breytingar sem hafa átt sér stað í öryggisafstöðu Japans og hvað keyri þær áfram. Í 

samspili við það verður kenningum mótunarhyggju beitt til að skýra hina hlið málsins, þ.e. 

hvað geti verið að takmarka þessar breytingar.  

 Tregða í öryggisstefnu Japans 

Innan nýraunhyggju hefur Japan og öryggisþróun þess verið talin nokkuð sérkennileg. 

Þetta stafar einkum af þeim skilningi, að þrátt fyrir að ríki í nágrenni þess hafi aukið 

hernaðargetu sína til muna og sýnt ágenga og ógnandi hegðun, eins og greint var frá í fyrri 

kafla, þá hefur Japan lengst af verið mjög óvirkt í að byggja upp sýna eigin varnargetu. 

Þannig hefur Japan brugðist mjög hægt og takmarkað við þróandi öryggisklemmu og 

þaðan af leiðandi illa staðist væntingar margra nýraunhyggjufræðimanna og hefur það 

jafnvel verið talið ‚kerfislægt frávik.‘ Þetta á sérstaklega við um viðbrögð Japans við mikilli 

hernaðaruppbyggingu Kína í aðdraganda og byrjun tuttugustu og fyrstu aldarinnar. Til 

þess að reyna að útskýra þessa ‚óvenjulega‘ hægu þróun hafa ýmsir fræðimenn 

nýraunhyggju vísað til mismunandi atriða sem einkenna Japan (Huges, 2016, 109-116).  

Einkum hafa fræðimenn bent á mikilvægi varnarbandalags Japans við Bandaríkin í 

öryggisstefnu þess. Þetta kristallast að miklu leyti í Yoshidakenningunni og áherslu hennar 

á bandalagið til þess að tryggja öryggi Japans. Út frá sjónarhorni sóknarraunhyggju, sem 

almennt býst við mun herskárri hegðun ríkja í svona ástandi, má einkum líta svo á að Japan 

sé að fylgja hinni svokallaðri ‚buck-passing‘ stefnu eins og Mearsheimer orðar það. Með 

því er Japan að reiða sig á hernaðartryggingu Bandaríkjanna og tilvist herafla þeirra í Japan 

til þess að sjá um öryggi þess gagnvart Kína. Það reiðir sig þannig á vilja og getu 

Bandaríkjanna til þess að helda valdajafnvæginu í nágreni Japans. Þessi nálgun Japans er 

sérstaklega háð landfræði þess. Mearsheimer talar um að lönd séu mun líklegri til þess að 
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fylgja þessari stefnu ef einhvers konar fyrirstaða eða hindrun sé milli ríkjanna tveggja. Í 

þessu tilfelli, þar sem Japan er eyja, þjónar Austur-Kínahaf þessum tilgangi og virkar eins 

og síki milli ríkjanna tveggja (Lind, 2004; Mearsheimer, 2001, 269-272). Þessi 

landfræðilegi aðskilnaður er einnig það sem grundvallar mögulegar útskýringar 

varnarraunhyggju á takmörkuðum aðgerðum Japans. Þar má allra helst benda á kenningu 

um sóknar-varnar jafnvægið (e. offense defense balance). Sjórinn milli Japans og Kína 

takmarkar gríðarlega þá getu Kína til þess að ógna Japan hernaðarlega. Þetta er 

sérstaklega vegna þess að stór hluti herafla Kína hefur lengi vel verið falinn í landhernaði, 

aðallega vegna þeirrar ógnar sem stafaði af Sovétríkjunum, sem og í þeim tilgangi að halda 

stöðugleika í landinu. Þar að auki hefur Japan einnig yfir að ráða mjög sterkum herflota 

og lofther sem var byggður upp á lokaárum kalda stríðsins. Þrátt fyrir þessi atriði virðist 

almennt vera talið að nýraunhyggja sé nokkuð takmörkuð í að útskýra þá tregðu sem 

fyrirfinnst í öryggisstefnu Japans. Ekki síst hin takmörkuðu varnarútgjöld þess samanborið 

við þann mikla efnahagsstyrk sem það býr yfir og seinlæti Japans í að byggja upp eigin 

hernaðargetu. Þetta hefur leitt til mikils misræmis milli hernaðar og efnahagsstyrks þess 

og hefur vafist þó nokkuð fyrir kenningamönnum nýraunhyggju (Huges, 2016, 123-125; 

Miyashita, 2008; 21-23). 

 Andhernaðarhyggja  

Þessi tregða Japans til þess að taka meiri þátt í að tryggja sitt eigið öryggi þrátt fyrir 

hættulegt nágrenni þess, ásamt vanda nýraunhyggju að útskýra hana, hefur veitt 

mótunarhyggju frjósaman fræðilegan jarðveg til þess að koma með sínar eigin 

útskýringar. Þær hafa einkum lagt mikið vægi á sameiginlegar sjálfsmyndir Japans og 

öflug, viðvarandi viðmið sem hafa lagt ýmsar skorður á þróun öryggisstefnu Japans í 

gegnum árin. Þessar sjálfsmyndir þróuðust í hörkulegum hugmyndafræðilegum baráttum 

á árunum eftir lok seinni heimsstyrjaldar. Eitt mikilvægasta viðmiðið sem þróaðist á 

þessum tíma var andhernaðarhyggjan (e. antimilitarism). Þetta viðmið felur í sér andúð á 

hernaðaruppbyggingu sem og allskonar hernaðaraðgerðum. Það stafar að miklu leyti frá 

vantrausti á getu ríkisstjórna til þess að fara ábyrgt með hervald. Líta má svo á að þetta 

viðmið hafi verið skrásett í stjórnarskránni með friðargreininni. Vert er þó að benda á að 

þetta viðmið er annað og ólíkt en friðarstefna (e. pacifism). Viðmið friðarstefnu kallar ekki 

bara eftir afvopnun heldur einnig algjöru hlutleysi í öryggismálum. Megin munurinn 



30 

 

varðar því viðhorf til varnarbandalagsins við Bandaríkin, en það hefur verið einkum 

áhyggjusamt fyrir friðarstefnumenn, en það brýtur ekki í bága við sannfæringar 

andhernaðarhyggju. Andhernaðarhyggjan hefur því einkum verið bendluð við 

Yoshidakenninguna (Berger, 336-337). Bæði viðmiðin voru nokkuð öflug eftir stríð, en það 

breyttist með árunum. Samkvæmt Katzenstein (1996, 120) dvínuðu viðmið friðarstefnu í 

gegnum kalda stríðið, en andhernaðarhyggjan hefur styrkst á sama tíma (Katzenstein 

1996, 29-32 og 99-131).   

Þetta andhernaðarhyggjuviðmið hefur verið mjög áhrifamikið í að móta og styrkja 

ríkjandi sjálfsmyndir Japans. Telja má að tengingin við Yoshidakenninguna hafi verið 

sérstaklega mikilvæg. Yoshida talaði um Japan sem ‚verslunarþjóð‘ (e. merchant nation) 

og lagði, eins og fyrr segir, áherslu á takmarkað hernaðarviðhald og efnahagsvöxt með 

aðstoð Bandaríkjanna, ekki síst í gegnum varnarbandalagið. Yoshida tókst í raun með 

þessu að tengja andhernaðarhyggjuna við efnahagsvöxt Japans (Berger, 1996, 329-338). 

Sá gríðarlegi árangur sem Japan náði á því sviði á áratugunum eftir stríð og er að hluta til 

að þakka þessari stefnu sem Yoshida beindi Japan á, getur mögulega útskýrt langlífi 

andhernaðarhyggjuviðmiðsins. Þetta langlífi andhernaðarhyggju og áhrif hennar á 

öryggisstefnu hefur leitt til þess að sumir hafa litið á hana sem öryggissjálfsmynd Japans. 

Í því samhengi hefur andhernaðarhyggjan ekki bara haft áhrif á, heldur hreinlega mótað 

umræðuna um öryggismál í Japan og stýrt henni. Þetta hefur einkum verið sýnilegt, ekki 

bara í orðræðum forsætisráðherra sem hafa oft lagt áherslu á friðsemd Japans, heldur 

einnig í þeim sérkennilegu nöfnum sem það hefur kallað hernaðartæki sín í gegnum tíðina 

til þess að forðast tengingar þess við stríð. Sem dæmi voru skriðdrekar eins og fyrr segir 

lengst af kallaðir ‚sérstök farartæki‘ og að auki hefur öll ræða sem var talin bera keim af 

hernaðarhyggju, verið harðlega refsuð af kjósendum í gegnum tíðina (Oros, 2015; 

Katzenstein, 1996, 99-131).  

Það má þess vegna halda því fram að andhernaðarhyggja geti útskýrt mikið af þeirri 

fyrrgreindu tregðu Japans til þess að viðhalda valdajafnvægi við nágrannalönd sín með 

því að bæta sína eigin hernaðargetu, og reiða sig frekar áfram á Bandaríkin til að sjá um 

valdajafnvægið. Þessu til frekari stuðnings má benda á ýmislegt til marks um yfirráðandi 

stöðu andhernaðarhyggju í Japan og áhrif þess, en þó má einnig greina nokkrar nýlegar 

breytingar í þessu samhengi. Til að byrja með má benda á mikilvægi varnarmálaútgjalda í 
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öryggisumræðunni í Japan og hið svo kallaða 1% þakið á varnarútgjöld, sem var gert 

formlegt árið 1976, og takmarkaði varnarútgjöld við hundraðshluta af landsframleiðslu. 

Þó að það væri tæknilega séð afnumið og yfirstigið rétt rúmum áratugi seinna, þá hefur 

það haldist óformlega sem einskonar viðmið og hafa allar hækkanir umfram það lent í 

mikilli andstöðu (Katzenstein, 1996, 124-125). Í gegnum tíðina hafa skoðanakannanir 

einnig gefið til kynna umtalsverða andhernaðarhyggju meðal almennings. Einkum hefur 

mikill stuðningur við takmarkanir á uppbyggingu sjálfsvarnarliðsins og sérstaklega við 

varnarbandalagið við Bandaríkin haldist einstaklega stöðugur í marga áratugi. Enn fremur 

hefur andstaðan við endur-túlkun stjórnarskrárinnar árið 2014 og öryggislögin sem fylgdu 

verið umtalsverð, en í kringum 70%-80% aðspurða voru á móti þeim samkvæmt 

skoðanakönnunum og mikil mótmæli komu í kjölfar þeirra (Yakushiji, 2015). Hins vegar 

verður einnig að benda á, að þrátt fyrir andstöðuna, er endur-túlkunin ef til vill merki um 

breytingar hvað þetta varðar. Að auki hefur almenningur í Japan verið mun óákveðnari og 

sveiflukenndari hvað varðar raunverulega endurskoðun stjórnarskrárinnar, en það er 

eitthvað sem að ríkisstjórn Shinzo Abe hefur sett sér sem markmið fyrir árið 2018 

(Midford, 2011, 158; Miyashita, 2008, 29-36; Harris, 2017). 

 Að útskýra breytingar 

Þó að auðvelt sé að gera of mikið úr endur-túlkun stjórnarskrárinnar og nýjum heimildum 

Japanska Sjálfsvarnarliðsins til sameiginlegra sjálfsvarna, þá má líta svo á að 

andhernaðarhyggja sætir auknum áskorunum. Þær takmarkanir sem lagðar eru á þessa 

gerð sjálfsvarnar eru töluverðar, og merki um viðvarandi styrk andhernaðarhyggju, þó 

gefa þessar sem og aðrar þróanir merki um að yfirráðastaða þess fari dvínandi (Oros, 

2015). Eins og greint var frá í síðasta kafla, er endur-túlkun stjórnarskrárinnar nefnilega 

ekki eina merkisverða þróunin sem hefur átt sér stað á síðustu árum. Öryggislögin sem 

fylgdu henni sem og nýleg öryggissambönd Japans við Filippseyjar og Víetnam hafa verið 

tekin til marks um að Japan sé að beita sér fyrir því að grafa undan áhrifum Kína á svæðinu. 

Í því sem að Huges (2016, 139-141) kallar ‚mjúkt‘ valdajafnvægi hefur Japan att kappi við 

Kína í efnahagsaðstoð til annara landa, einkum í Mið-og Suðaustur Asíu. Nokkuð 

þýðingarmeiri eru þó aðgerðir Japans í átt að ‚hörðu‘ valdajafnvægi, þó þær megi teljast 

takmarkaðar. Á því sviði má sérstaklega líta á endurskoðun varnarrammaáætlunar 

Bandaríkjanna og Japans frá árinu 2015, sem leyfir mun umfangsmeira varnarsamstarf 
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ríkjanna. Má þar sérstaklega nefna aukna möguleika á þátttöku Japans í heræfingum, sem 

og hernaðaraðgerðum, í sameiningu við Bandaríkin. Þar að auki eru nýjar viðbætur í 

hergagnabúr Japans talin vera til marks um aðgerðir til að koma á valdajafnvægi við Kína 

(Huges, 2016, 142-148).  

Hægt er að nálgast þessar breytingar í út frá varnarraunhyggju. Sóknar-varnar 

jafnvægið er í því samhengi mjög nytsamlegt. Þó vitaskuld hafi engar breytingar orðið á 

landfræðilegum aðstæðum landanna, þá má halda fram að tæknilegar framfarir ásamt 

meðfylgjandi hernaðar nútímavæðingu Kína hafi breytt jafnvægi í sóknar- og varnartækni 

landanna. Aðallega er hér vísað í aukna getu Kína til að meina herjum annarra ríkja um 

aðgang að nálægum hafsvæðum og athöfnum innan þeirra. Skotflauga- og kafbátatækni 

hefur einkum verið talin grundvalla þessa getu, en umræddar viðbætur í herafla Japans 

eru taldar eiga að leiðrétta þetta jafnvægi að einhverju leiti. Ný skotflaugavarnarkerfi og 

skip sem eru þess til fallin að kljást við kafbáta eru þýðingarmiklar hernaðarviðbætur í því 

samhengi, þar sem þau virka einmitt gagnstætt nýjum viðbótum Kína (Huges, 2016, 125-

148).  

Ógnarjafnvægi (e. balance of threat) er önnur kenning sem má telja hentuga hér. Hún 

gerir ekki bara grein fyrir minni mun í hernaðargetu ríkjanna heldur einnig fyrir aukinni 

ógnarkennd Japans. Halda má fram að aukinn ákafi í deilu Japans og Kína yfir 

Senkakau/Diaoyu eyjunum og á umdeildum hafsvæðum Austur-Kínahafs hafi aukið þá 

tilfinningu í Japan, að það sé að fást við ágengan, fjandsamlegan nágranna. Ferð 

Kínverskra herskipa, einkum kafbáta, nálægt heimaeyjum Japans á leið sinni til útá 

Kyrrahafið hafa einnig valdið áhyggjum. Ófá afskipti herþota og herskipa ríkjanna af hvort 

öðru í háloftum og úthöfum þeirra á milli geta að minnsta kosti ekki talist hafa greitt fyrir 

betri samskiptum þeirra. Umfram það má líta til skoðanakannana sem benda til mikils 

vantrausts í garð Kína meðal almennings í Japan. Það má þannig telja að sífeldar aðgerðir 

Kína á borð við þessar, sem Japan túlkar sem ógnandi, leggi aukinn þrýsting á Japan til 

þess að móta hart valdajafnvægi gegn Kína (Grønning, 2014).  
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 Lokaorð 

Þó að löndin haldi enn uppi sterkum efnahagstengslum sín á milli og telja má mjög ólíklegt 

að til ófriðar komi á næstunni, hvað þá stríð, er óneitanlegt að samskipti Japans og Kína 

hafi versnað til muna á síðustu áratugum. Hernaðarafskipti ríkjanna af hvort öðru í grennd 

við hinar umdeildu Senkaku/Diaoyu eyjar og nærliggjandi hafsvæði hafa orðið tíð og 

virðast ekki ætla að linna á næstunni. Þrátt fyrir að inn á milli kaldra skeiða í samskiptum 

ríkjanna megi greina vilja til að koma sambandi ríkjanna í friðsamlegra horf. Að svo virðist 

vel heppnuð tilraun til þess að koma á beinlínu milli landanna ber að minnsta kosti vott 

um það að hvorugt ríkjanna þóknast það að samskipti þeirra versni umfram það sem nú 

er. Á hinn bóginn er hvorugt þeirra heldur tilbúið til að taka þau skref sem þyrfti til að 

kljást endanlega við ádeilumál þeirra og færa samband þeirra í betra horf. 

Í byrjun þessarar ritgerðar var spurt, annars vegar, hvernig öryggishagsmunir Japans 

í samskiptunum við Kína hafa þróast, og hins vegar hvernig það hefur brugðist við þessari 

þróun. Greinilegt er að öryggisumhverfi Japans hefur orðið háskalegra með árunum, þá 

sérstaklega hvað varðar Kína. Deilur við Kína taka á sig mun varhugaverðri blæ, ef einnig 

er litið til hernaðarnútímavæðingu Kína. Þar er um að ræða mikla uppbyggingu á sjóflota 

og eldflaugagetu Kína, sem og á sviðum flughernaðar, en það eru einmitt þau atriði sem 

varða öryggi Japans hvað mest. Séð út frá fræðilegu sjónarhorni nýraunhyggju, þá er ljóst 

að öryggishagsmunum Japans er ógnað. Stöðugt vaxandi hervald Kína, sérstaklega aukin 

sóknargeta á borð við skotflaugar, hefur falið í sér rýrnun á öryggi Japans. Ef litið er á það 

með hliðsjón af ógnandi hegðun Kína, sem gefur til kynna að ekki sé um vingjarnlegan risa 

að ræða, er ljóst að öryggi Japans er í talsverði hættu. Út frá þessu myndi nýraunhyggja 

ætla að ríki á borð við Japan myndi leggja mikið í að auka varnargetu sína til þess að mæta 

þessari vaxandi ógn. 

Það má því teljast frekar áhugavert að viðbrögð Japans hafi verið mun takmarkaðri 

en búast mætti við samkvæmt nýraunhyggju, þó þau hafi verið eftirtektarverð. Allra helst 

má líta á breytingar á þeim lagalegu takmörkunum stjórnarskrárinnar á 

hernaðaraðgerðum sem varða sameiginlega sjálfsvörn. Í kjölfar þeirra hefur 

öryggisbandalag Japans við Bandaríkin svo verið eflt, en það er enn þá talið með 

mikilvægustu þáttum í öryggi Japans. Um fram það má líta á nokkra endurnýjun á 

hernaðargetu Japans, einkum sem beinast að aukinni sóknargetu Kína. En þegar upp er 
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staðið má telja þessi viðbrögð mjög afturhaldssöm. Enn þá er varnarmálaútgjöldum haldin 

við 1% af landsframleiðslu og hefur hernaðaruppbygging því haldist í minna lagi. Að auki 

eru enn töluverðar takmarkanir á mögulegum hernaðaraðgerðum og valdbeitingu af 

hálfu Japanska sjálfsvarnarliðsins. Þó að ef til vill séu horfur á stjórnarskrárbreytingum á 

komandi árum, sem létti formlega af höftum Japans á hernaðaruppihaldi að einhverju 

leiti, má teljast ólíklegt að miklar breytingar séu á næsta leiti.  

Þegar kemur að því að útskýra af hverju viðbrögð Japans við versnandi 

öryggisumhverfi þess séu svo takmörkuð, hafa kenningar mótunarhyggju verið einkum 

lýsandi. Öryggisstefna Japans frá stríðslokum hefur verið mótuð út frá deilu margra 

mismunandi viðmiða og sjálfsmynda. Þar hefur verið lögð mest áhersla á áhrif 

andhernaðarhyggju, sem hefur einkum staðið fyrir takmörkunum á hernaðaruppbyggingu 

og hernaðaraðgerðum utan við Japan. Að auki hefur andhernaðarhyggja ýtt undir eflingu 

öryggisbandalags við Bandaríkin og að það verði áframhaldandi kjarni í öryggi Japans. 

Vert er að benda á að ritgerð þessi er ekki án annmarka. Hér hefur mikil áhersla verið 

lögð á þá ógn sem Japan stafar af hernaðaruppbyggingu Kína. Þó að varnarmálaútgjöld 

Kína sé nú orðið margfalt meiri en útgjöld Japans á því sviði, og að Kína hafi staðið lengi í 

nútímavæðingu sinni, þá segir það meira til um stefnu frekar en stöðu valdajafnvægis milli 

landanna. Hvergi í þeim gögnum sem farið var í, í skrifum þessarar ritgerðar, er því 

ótvírætt haldið fram að Kína sé búið að koma sér upp hernaðarlegum yfirburðum yfir 

Japan, eingöngu að stefnan væri í þá átt. Þar af leiðandi verður að viðurkenna að sú 

ályktun sem dregin er hér, að viðbrögð Japans séu sérkennilega takmörkuð, er ekki án 

takmarkana og gæti verið ótímabær. Þegar litið er svo til mótunarhyggju má einkum nefna 

vandkvæði við beitingu hugmynda um sjálfsmyndir og viðmið. Þau vandkvæði snúast 

aðalega um það hversu óskýr mörkin eru á milli hugtakanna tveggja. Sum gögn sem vísað 

var til hér nota hugtökin á víxl án þess að greina mun þar á milli og mismunandi er hvort 

andhernaðarhyggja sé talin sem viðmið eða sjálfsmynd. Þetta vandamál var endurspeglað 

í þeim fræðilegu gögnum sem grundvölluðu umræðu um mótunarhyggjuna sjálfa í fyrsta 

kafla. Þar var oft tekið fram annmarkanir á skilgreiningu hugtakanna og að skilin þeirra á 

milli væri óskýr (sjá til dæmis umræðu Abdelal ofl., 2008). 

Framlag þessarar ritgerðar felst í því að varpa ljósi á þær öryggisaðstæður sem ríkja 

milli tveggja stærstu ríkja Austur-Asíu. Það sem fram fer þeirra á milli hefur umfangsmikil 
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áhrif sem ná lengra en bara til landanna tveggja. Hvað varðar framlag til fræðanna felur 

þetta verk í sér öðruvísi nálgun en oft má sjá í sambærilegum verkum. Sú nálgun felst í því 

að beita mismunandi fræðilegum sýnum ólíkra kenninga á borð við nýraunhyggju og 

mótunarhyggju í samspili. Þannig hefur þeim verið beitt á mismunandi hliðar 

umfangsefnisins, í stað þess að lýta á umfangsefnið í heild út frá báðum kenningum og 

láta þær þannig keppast um hvor veiti betri sýn. Með þessu er skeikulleiki kenninganna 

tekinn með í reikninginn og reynt er að notast við kenningarnar þar sem þær eru 

sterkastar. Þannig er einföld og kröftug alþjóðaformgerð nýraunhyggju notuð til að lýsa 

þeim hvötum sem Japan stendur fyrir í öryggismálum. Mótunarhyggja kemur síða til móts 

við þetta með sýna innsýn á þá hvata og takmarkanir sem stafa af viðmiðum og 

sjálfsmyndum innra með Japan.  

Þó að umfjöllunin hér hafi byggt á nálgunum nýraunhyggju og mótunarhyggju hefur 

mér einnig orðið ljóst að aðrar kenningar eru ekki síður vænlegar til þess að útskýra erfið 

öryggissamskipti Japans í Kína. Einkum er forvitnilegt hvort nýklassísk raunhyggja, með 

áherslu sína á valdabaráttu í innanlandsmálum, geti veitt frekari innsýn í samskipti Japans 

og Kína, einkum út frá hugmyndum þjóðernishyggju (sjá til dæmis Lai, 2008). Þá má benda 

á þann skort í þessari ritgerð á umfjöllun um samkeppni Japans og Kína á sviðum erlendra 

fjárfestinga og efnahags aðstoðar í leit að áhrifum. Þannig gæti nýfrjálslynd 

stofnanahyggja, mögulega í samspili við einhverja nálgun raunhyggju, haft mikið fram að 

færa í því samhengi. Það er því ljóst að í samskiptum Japans og Kína má finna frjóan farveg 

til frekari fræðilegra rannsókna. 
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