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China’s diplomatie
in tijden van corona

Ingrid d’Hooghe

De harde lijn van de ‘wolvenstrijders’

Het coronavirus houdt de wereld al maanden in zijn greep en voor veel landen heeft de pandemie ernstige sociaal-economische gevolgen. Ook China, het land waar de wereldwijde uitbraak van het COVID-19-virus begon, kampt
met een flinke economische terugval. Maar daarnaast staat er voor China nog meer op het spel. De pandemie heeft
het land voor diverse binnen- en buitenlandse politieke uitdagingen gesteld. Binnenlands is de Chinese aanpak van
het virus een belangrijke test voor het leiderschap van de Chinese Communistische Partij en in het bijzonder van zijn
Secretaris-Generaal, tevens President, Xi Jinping. Op internationaal niveau is het een test voor China’s rol als verantwoordelijke grootmacht.

De binnenlandse test lijken de Chinese leiders met wat
kleerscheuren te hebben doorstaan maar met de internationale test ligt de situatie anders. Er is veel en aanhoudende kritiek op het Chinese beleid rondom COVID-19. De
kritiek betreft allereerst de trage reactie op, en gebrekkige communicatie over de vroege fase van de uitbraak:
in december 2019 werd het nieuwe virus al in Chinese
medische kringen besproken en onderzocht maar deze
informatie werd pas in januari officieel en mondjesmaat
gedeeld.1 Daarnaast is er kritiek op het monddood maken van vroege klokkenluiders over het virus en het oppakken van burgerjournalisten die kritisch rapporteerden
over de situatie in het epicentrum van de uitbraak, de
miljoenstad Wuhan. Een derde categorie van kritiek betreft China’s politisering van medische hulp en de Chinese export van ondeugdelijk medisch materiaal naar het
buitenland. En bovenop de kritiek komt dat China door
verschillende landen, met de VS voorop, verantwoordelijk
wordt gehouden voor de pandemie en de schade die het
virus wereldwijd oplevert.
Deze kritiek vindt zijn weerslag in China’s diplomatie. In
de afgelopen maanden heeft de Chinese regering een
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aantal diplomatieke strategieën ontwikkeld die China’s
politieke legitimiteit en positie in de wereld moeten versterken en die zijn samen te vatten onder drie noemers:
medische diplomatie gericht op het opbouwen van goodwill; wolvenstrijdersdiplomatie waarmee China de boodschap wil uitdragen dat het strijdvaardig is; en promotie
van China’s narratief, waarmee China het verhaal van de
pandemie en de eigen rol daarin naar zijn hand wil zetten. Binnenlandse en buitenlandse belangen komen samen in deze COVID-19 diplomatie en het algehele motto
bij de Chinese aanpak is dat de aanval de beste vorm
van verdediging is.
MEDISCHE DIPLOMATIE
Toen de Chinese regering in de loop van maart 2020 verspreiding van COVID-19 in eigen land onder controle had
gekregen besloot het Chinese leiderschap de blik weer
actief naar buiten te richten en de strijd aan te gaan met
zijn beschadigde internationale imago. Een van de eerste
stappen was het sturen van medische teams en vliegtuigladingen vol medische hulpmiddelen naar alle delen
van de wereld. Er was inmiddels wereldwijd een tekort
ontstaan aan medische hulpmiddelen zoals mondkapjes

Er is kritiek op het monddood maken van vroege klokkenluiders over het coronavirus en het oppakken van burgerjournalisten die kritisch rapporteerden over de situatie in het
epicentrum van de uitbraak, de miljoenstad Wuhan (afgebeeld) (foto: sleepingpanda/Shutterstock.com)

en beademingsapparatuur dus de hulp was veelal zeer
welkom. Dit soort acties is op zich niets nieuws, China
stuurt al decennia medische hulpteams naar ontwikkelingslanden in Afrika en Azië en onderneemt ook al jarenlang hulpacties rondom internationale crises zoals aardbevingen en orkanen. Deze keer echter was de schaal
van hulpverlening veel groter en beperkte China zijn acties niet tot ontwikkelingslanden, maar stuurde het ook
medisch materiaal naar ontwikkelde landen, zoals EU-lidstaten Italië, Spanje. Ook Nederland ontving uit handen
van drie Chinese zakenpartners van KLM een zending
mondmaskers. Overigens had Nederland zelf aan het begin van de Chinese uitbraak medische hulpmiddelen naar
China gestuurd.
Geheel en al gratis waren de Chinese giften niet. In ruil
voor de hulpmiddelen moest de Chinese hulp breed uitgemeten worden in de internationale pers. De Chinese
kant nam daarvoor de spandoeken met Chinese en Engelstalige teksten mee, de ontvangende kant moest China ten overstaan van de internationale pers uitgebreid

bedanken voor de hulp. Bij deze acties gaat het immers
om meer dan het bieden van een helpende hand, het
gaat ook om het creëren van goodwill bij de ontvangende
partij en de internationale gemeenschap en het versterken van China’s imago als verantwoordelijke grootmacht.
Ook China’s toezegging aan de WHO om 2 miljard Amerikaanse dollar beschikbaar te stellen voor de wereldwijde
strijd tegen COVID-19, en de belofte de technologie van
een eventueel Chinees vaccin te delen met de rest van
de wereld, passen in dit plaatje.
Alhoewel deze medische diplomatie, of zoals EU-buitenlandchef, Josep Borrell, het noemt ‘politiek van vrijgevigheid’ aanvankelijk succes leek te hebben werden de
Chinese hulpacties al snel overschaduwd door berichten
over de slechte kwaliteit van het Chinese medische materiaal dat geleverd werd. Het ging daarbij om ondeugdelijke mondkapjes en onbetrouwbare virustesten die
soms deel uitnaakten van schenkingen door de Chinese
overheid en in andere gevallen als gecertificeerde medische hulpmiddelen voor stevige prijzen in China gekocht
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Een categorie van kritiek betreft China’s politisering van medische hulp en de Chinese export van ondeugdelijk medisch materiaal naar het buitenland. Op deze foto is een
Pools vliegtuig afgebeeld met medisch materiaal uit China om ziekenhuizen in Litouwen te steunen bij het bestrijden van het coronavirus (foto: Vilius Veitas/Shutterstock.com)

waren. De Chinese overheid deed weliswaar veel moeite
om de certificering van medische producten onder controle te houden maar de praktijk bleek weerbarstig. De
productie en export van medisch materiaal was inmiddels een goudmijn geworden en daarmee geëxplodeerd
in omvang. Dit bood ruimte aan malafide producenten
en handelsbedrijven om de regelgeving te omzeilen en
dat gebeurde op grote schaal. Een gevolg van deze kwaliteitsschandalen was dat het beeld dat producten uit China niet te vertrouwen zijn, iets waar China al jaren hard
tegen vecht, bevestigd werd.
WOLVENSTRIJDERSDIPLOMATIE
De tweede vorm van diplomatie waarvan China zich momenteel bedient heeft de naam ‘Wolf Warrior’, of wolvenstrijdersdiplomatie gekregen. Deze naam verwijst
naar twee populaire Chinese patriottische films over
Chinese speciale eenheden die de strijd aanbinden tegen door de VS geleide buitenlandse huursoldaten. Deze
wolvenstrijdersdiplomaten hebben hun diplomatieke en
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subtiele toon ingeruild voor harde woorden en stevige
acties. Daarbij schuwen ze het niet om China’s economische en politieke gewicht te gebruiken om buitenlandse
regeringen te dwingen zich te gedragen in overeenstemming met China’s belangen. De wolvenstrijders gebruiken
allerlei mediakanalen om hun assertieve en soms zelfs
agressieve berichten de wereld in te sturen en maken
daarbij ook steeds vaker gebruik van het sociale mediaplatform Twitter, dat in China zelf verboden is. Een toenemend aantal Chinese ambassadeurs en ambtenaren
in internationale functies is in de loop van 2019-2020
actief geworden op Twitter en ook het aantal Twitter-berichten dat zij plaatsen stijgt snel. Met hun tweets willen de Chinese diplomaten over het algemeen aandacht
en steun verwerven voor Chinese overheidsinitiatieven,
maar de wolvenstrijders gebruiken Twitter steeds vaker
om het beleid van andere landen of individuele leiders
aan de kaak te stellen en zelfs om complottheorieën en
desinformatie te verspreiden.

Een van de meest bekende Chinese wolvenstrijders is
de woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken, Zhao Lijian, die meer dan 630.000 volgers
op Twitter heeft. In reactie op de bewering van de Amerikaanse president Trump dat het virus afkomstig was uit
een medisch laboratorium in Wuhan, suggereerde Zhao
in een tweet dat het misschien wel het Amerikaanse
leger was dat het virus naar China had gebracht. Een
ander voorbeeld is afkomstig van de woordvoerder van
het Bureau voor Openbare Informatie en Communicatie
van de Communistische Partij van China (CCP), Hu Zhaoming, die in reactie op de zwaar bekritiseerde boodschap
van president Trump om chloroquine tegen het virus te
nemen, tweette: “Mijnheer de president heeft gelijk.
Sommige mensen moeten wel worden geïnjecteerd met
#desinfectans, of er in ieder geval mee gorgelen. Op die
manier verspreiden ze het virus, de leugens en de haat
niet tijdens het praten.”
De harde toon van deze berichten is ongebruikelijk in
diplomatieke kringen en dat geldt zeker voor Chinese
diplomaten, die erom bekend staan zich uiterst subtiel,
bescheiden en beleefd uit te drukken. Niet alleen de VS
is het doelwit van dit soort ondiplomatieke acties. Chinese diplomaten hebben zich ook negatief uitgelaten
tegenover andere landen die zich niet gedragen zoals
China het graag ziet. In april 2020 plaatste de Chinese
ambassade in Frankrijk bijvoorbeeld een bericht op de
website waarin stond dat Franse hulpverleners de ouderen in verpleeghuizen tot stervens toe aan hun lot hadden over gelaten te midden van de COVID-19-crisis. Ook
de Chinese ambassadeur in Australië voegde zich bij de
wolvenstrijders: hij reageerde op de oproep van Canberra
voor een internationaal onderzoek naar de oorsprong en
verspreiding van het COVID-19-virus met de dreiging van
een consumentenboycot van Australische producten in
China.
Deze wolvenstrijdersdiplomatie is in onze ogen aanvallend en intimiderend van karakter en gericht op het doen
gelden van China’s macht, maar in de Chinese visie is
het de enige manier om zich te verdedigen tegen een
vijandige buitenwereld. De Chinese Minister van Buitenlandse Zaken, Wang Yi, ziet het als China’s antwoord op
internationale kritiek en ‘kwaadaardige laster’ en hij onderstreept daarbij dat China’s ‘nationale eer en waardigheid’ in het geding is. Op internationaal niveau, en met
name in het Westen, lijkt deze aanpak echter averechts
te werken. Allereerst leidt het niet altijd tot het gewenste
resultaat. Zo moest President Xi accepteren dat meer
dan honderd landen de Australische oproep in de WHO
voor een onpartijdig, internationaal onderzoek naar de
oorsprong van het COVID-19 virus steunden. En waar
China’s bedreigingen wel effect sorteren en landen hun

gedrag aanpassen, is het succes tijdelijk want de langetermijnboodschap die van China’s intimidatie uitgaat, is
dat China’s groeiende macht daadwerkelijk een bedreiging vormt voor de internationale liberale wereldorde.
PROMOTIE VAN CHINA’S COVID-19-NARRATIEF
Al snel nadat de uitbraak van het virus in de Chinese
stad Wuhan wereldwijd bekend werd, begon de Chinese
regering met de ontwikkeling van een narratief. In dit
vroege stadium was de belangrijkste boodschap dat China krachtig en succesvol had gereageerd op de epidemie
in Wuhan. Om de positie van het Chinese leiderschap
te versterken, meldden de Chinese media uitgebreid dat
de CCP en president Xi een centrale en heroïsche rol
speelden in de ‘volksstrijd’ tegen het virus, en dat het
aan de persoonlijke aanwijzingen en planning van President Xi te danken was dat de crisis zo ‘effectief en
ordentelijk’ werd aangepakt. De regering herhaalde de
boodschap keer op keer in toespraken, officiële kranten,
en tv-rapportages en de sociale media ondersteunden
het beeld van daadkracht met filmpjes zoals een Chinese
time-lapse-video van de bouw van een noodhospitaal in
zes dagen, en van het tweemaal daags bespuiten van
gehele steden met ontsmettingsmiddel. Alle kritiek en
problemen werden in de officiële media verzwegen. Diverse ‘burgerjournalisten’ en bloggers die wel verslag deden
over de problemen werden al snel opgepakt of op andere
wijze de mond gesnoerd. Alleen het (semi-)onafhankelijke Chinese mediaplatform Caixin, bekend om zijn goede
onderzoeksjournalistiek, kon uitgebreid over de minder
rooskleurige aspecten van de Chinese aanpak rapporteren, waarschijnlijk omdat het nieuwskanaal binnen China een beperkt lezerspubliek heeft en de redacteuren
precies weten hoe ze binnen de lijntjes moeten kleuren.
Caixin vormt dan ook een belangrijke bron van informatie
voor de internationale pers.
Een tweede hoofdthema in China’s COVID-19 narratief is
dat China’s succesvolle aanpak van het virus aantoont
dat China’s politieke systeem grote ‘institutionele voordelen’ biedt voor het omgaan met een crisis. Bij de promotie van deze boodschap worden vaak de gebreken van
andere politieke systemen en andere nationale leiders
benadrukt. Bijvoorbeeld in een artikel in de officiële Chinese krant People’s Daily, werd de CCP geroemd als “verreweg de politieke partij met de sterkste bestuurscapaciteit in de menselijke geschiedenis en een partij die echt
geeft om de nationale belangen van het land en het Chinese volk.” Daartegenover werd het beeld geplaatst van
de Amerikaanse en Australische aanpak van bosbranden
in 2019 waarbij beide regeringen, zo stelde de Chinese
krant, het verzuimden extra middelen in te zetten om de
branden te doven waardoor duizenden huizen uitbrandden en de bewoners aan hun lot werden overgelaten. In
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Chinese regering heeft voorschriften uitgevaardigd die
bepalen dat al het wetenschappelijk onderzoek dat in
verband kan worden gebracht met de oorsprong van het
virus door de autoriteiten moet worden goedgekeurd alvorens het kan worden gedeeld of gepubliceerd. Om de
verhaallijn dat COVID-19 niet in China is ontstaan te versterken, gaat de Chinese regering zelfs zo ver om aan
buitenlandse mogendheden censuur op te leggen. Zo zette Beijing de Europese Unie onder druk om een Europees
rapport over Chinese desinformatie rondom COVID-19 af
te zwakken en schrapte het een zin uit een ingezonden
brief van EU-ambassadeurs in de Chinese krant China
Daily. De gecensureerde zinsnede luidde: “de uitbraak
van het coronavirus in China, en de daaropvolgende verspreiding ervan naar de rest van de wereld in de afgelopen drie maanden.” Een feitelijke omschrijving die in het
midden laat waar het virus vandaan komt, maar zelfs dat
vindt de Chinese regering al niet meer acceptabel. Dit
laat zien hoe ver China gaat in het verbannen van elke
verwijzing naar China als oorsprong van de pandemie.

Een van de bekendste Chinese wolvenstrijders is de woordvoerder van het Chinese
ministerie van Buitenlandse Zaken, Zhao Lijian. Hij heeft meer dan 630.000 volgers
op Twitter. In reactie op de bewering van de Amerikaanse president Trump dat het
virus afkomstig was uit een medisch laboratorium in Wuhan, suggereerde Zhao in
een tweet dat het misschien wel het Amerikaanse leger was dat het virus naar China
had gebracht (foto: Wikimedia Commons/CC-BY-3.0)

het artikel werd vervolgens geconcludeerd dat “hulp van
de regering niet iets universeels is.”2
Het belangrijkste thema op dit moment is echter de
herkomst van het virus. Nadat de vraag naar China’s
verantwoordelijkheid voor de pandemie steeds nadrukkelijker werd gesteld en de internationale gemeenschap
voorstelde een onafhankelijk onderzoek te doen naar
de oorsprong van COVID-19, is China begonnen met het
herschrijven van de geschiedenis rondom de uitbraak.
Mediaberichten met informatie over de begindagen van
de epidemie in Wuhan worden verwijderd of aangepast,
feiten over de dagenlange vertraging in aanpak van het
virus in Wuhan worden onder het tapijt geveegd, en de
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Ook de komende tijd zal China zich ervoor blijven inzetten
om de boodschappen van zijn COVID-19-narratief ingang
te doen vinden in de wereld. De resultaten van China’s
diplomatieke activiteiten mogen in het binnenland misschien vrij brede steun genieten, en op internationaal
niveau af en toe tot kleine succesjes leiden, maar op
de lang termijn zijn de gevolgen voornamelijk negatief.
China’s harde diplomatieke lijn en toenemende openlijke
censuur van onwelgevallige informatie dragen bij aan het
beeld dat China zijn economische en politieke macht in
toenemende mate zal gebruiken om zijn zin te krijgen en
dat het daarmee een bedreiging vormt voor de internationale wereldorde. Het is dan ook niet vreemd dat de roep
om (een gedeeltelijke) ontkoppeling van China steeds
luider klinkt.
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