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NEDRIVNING
DIGT AF JUN ER

Overalt river de gamle huse ned:
Beijing, Dalian, Shanghai, Ningbo, Guangzhou
overalt drøner de af sted for at få hurtig velfærd
i evig stræben
økonomien er som et ocean
ingen får lov til at undslippe katastrofen
økonomien lider ikke af nostalgi
den har ingen idealer eller historie
gamle gårdhavehuse,
arkaiske fiskerlandsbyer,
små vinduer og trædøre i Jiangnan,
manchuriske huse og gamle gader ved Perleflodens bred
overalt er de i gang med at smadre det
jorden bliver dækket af armeret beton
i kampen om at overgå hinanden i højde,
storslåethed,
ensartethed,
og om hvem der er mest cool
hvor man end går hen
bliver alt fejet bort som i en storm
hvor ikke et blad bliver skånet

Jun Er er født i 1968, B.A. i kinesisk fra Shandong Universitet, bor og arbejder nu i Tianjin. Hun begyndte at skrive digte i 1998 og har
siden 2002 udgivet adskillige digtsamlinger. Digtet Nedrivning er oversat fra kinesisk af Signe Overgaard Ptaszynski. (Fotos fra Beijing:
Scanpix (til venstre) og Else Poulsen).
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PANDAEN – KINAS VENSKABSAMBASSADØR
NU EN DEL AF VERDENS NATURARV
Den store panda, en stærkt
truet dyreart, er uløseligt
knyttet til Kina. En stor del af
de omkring 1600 pandaer,
der har overlevet tidernes
ugunst, holder til i Sichuanprovinsen i Kina. Her har de
deres egne naturreservater,
som FNs kulturorganisation i
2006 har opført på listen over
Verdens Naturarv. Pandaens
historie går langt tilbage, og
det kære dyr kan bryste sig af
at spille en rolle i storpolitik.

Vi kender alle denne dejlige bamse
med det runde, hvide ansigt, de sorte ører og sorte aftegninger omkring
øjnene, der giver den et både sørgmodigt og venligt ansigt. Vi ser den i
børneværelser, hvor mange børn
over hele verden finder tryghed ved
at holde en plys-pandabjørn i deres
arme. Overalt ser man den store panda, som udsmykning på legetøj og
mange andre forbrugerprodukter,
den indgår i børneeventyr, tegneserier og tegnefilm.
I Kina bruger tusinder af kinesiske
virksomheder pandaen som navn og
logo på næsten enhver slags af forbrugerprodukter, og som legetøj,
krammedyr og mekaniske udformninger, samt bogmærker, papirklip,
postkort, julepynt i papir og silke til
det udenlandske marked. Selvfølgelig
også som dekorerede spisepinde og
ikke mindst frimærker, som er overordentligt populære både hos det kinesiske postvæsen og det kinesiske
folk.
Kort sagt – kineserne kan ikke komme uden om billedet af pandaen,
hvor de end ser hen bliver de hver
eneste dag mindet om dette sjældne
og legendariske dyr.
Der findes to arter pandaer, den lille røde panda og den store panda, eller kæmpe pandaen, som den også
kaldes. Men det er den store panda,
der tegner sig på vores nethinde, når
navnet panda nævnes.
Selvom det kun er få, der har set
pandaen i naturen eller i zoologiske
haver, er den kendt over hele verden
som en mild og tillidsfuld bamse, der
ser overordentlig kluntet ud, men
samtidig virker både rolig og naiv.
Pandaer fotograferet i fangenskab ses
sædvanligvis liggende afslappet på
en tyk gren eller siddende med en ludende holdning op imod et bur eller
imod et træ. Den ser ud, som om den
netop var vågnet op fra en lille
blund, eller at den stadig var ved at
fordøje et større måltid.

Af Henrik Strube

Den store panda trives i bedste velgående i reservatet Wolong i den kinesiske provins Sichuan. Men ude i den frie natur er den en truet dyreart. (Foto: Galen R. Frysinger).

Symbol på fred og venskab
Pandaen ligger dybt forankret i kinesernes bevidsthed. Længe før resten
af verden kendte til dens eksistens,
havde den i Kina ry for at være et
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fredfyldt, men stærkt dyr og blev derfor opfattet som symbol på venskab
og fred. I Kinas historiske tid blev der
under en krig brugt et billede af en
panda på et flag som tegn på, at man
ville indstille kampen, slutte fred,
holde våbenhvile eller overgive sig.
Pandaen bliver i vores tid også
brugt som symbol på fred og venskab. Således har Verdensnaturfonden (WWF) siden sin stiftelse i 1961
haft pandaen som symbol på kampen
for at værne om den truede natur
overalt på Jorden.
OL i Beijing i 2008 har pandaen
som en af de fem maskotter, der repræsenterer den sorte ring i de fem
olympiske ringe. Jingjing, som panda-maskotten hedder, har en hovedpynt, bestående af lotusblade. Den
er inspireret af porcelænsmalerier fra
Song-dynastiet (960–1234) og symboliserer den frodige vegetation og
det fredelige forhold imellem mennesket og naturen. Jingjing præsenteres
som charmerende, godtroende og
optimistisk og er for øvrigt også maskot for vægtløfterne, da den er kendt
for at være stærk.

Diplomatiets Panda
Pandaen har gennem tiderne været
brugt af Kina som gave til udenlandske forbindelser. Under Tang-dynastiet gav kejserinde Wu Zetian (624–
705) et par pandaer til den japanske
kejser som symbol på venskab og
fred.
I nyere tid bruger den kinesiske regering også pandaer som „venskabskurerer”.
I 1972 fik pandaen sit verdensgennembrud som diplomat, da USAs
præsident Richard Nixon besøgte
Kina. Formand Mao havde en enestående gave til sin amerikanske gæst,
nemlig to pandaer kaldet for HsingHsing og Ling-Ling. De kom med
Nixon tilbage til USA i præsidentens
fly, Air Force One, og opnåede en
popularitet ud over alle grænser hos
amerikanerne. Omkring 75.000 besøgte Hsing-Hsing og Ling-Ling på
deres første dag i Washingtons Nationale Zoologiske Have, og det første
år var der 1,1 mio. besøgende. Syv år
efter at Mao havde givet panda-ga-
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ven som tegn på at, at Kina ønskede
et mere forsonligt forhold til USA,
blev der i 1979 oprettet diplomatisk forbindelse mellem USA og Kina,
30 år efter oprettelsen af Folkerepublikken Kina.
I 1974 var en britisk delegation i
Beijing, ledet af premierminister Edward Heath. Han ville også gerne
have et par pandaer med hjem til
London Zoo. Men kineserne var nu
begyndt at spille kostbare, for de øjnede muligheden for, at den populære panda kunne bruges til at opnå
politiske fordele. Det lykkedes dog
Heath i sidste øjeblik, og efter møjsommelige forhandlinger, at få sendt
et par til London.
Da flere zoologiske haver verden
over var interesseret i at få pandaer,
begyndte regeringen i Beijing at begrænse eksporten af det populære
dyr, og de zoologiske haver, der fik
lov til at få et par, kunne kun leje
dem på en langtidskontrakt, hvor lejen var 1,2 mio. USD per år. Kineserne forsikrede, at lejeindtægterne
skulle gå til forskning og bevarelse af
pandaen. Ifølge de kinesiske myndigheder er alle pandaer kinesiske, således er alle pandaer i verdens zoologiske haver udlånt af den kinesiske stat.
Selv om pandaen er et stort trækplaster og skaffer et betydeligt antal
besøgende til de zoologiske haver, er
det en bekostelig affære at have dyrene. Men der hører ikke så lidt prestige i at have dem.
Det seneste diplomatiske udspil er,
at Beijing i maj 2005, hvor en delegation fra Taiwans oppositionsparti
Guomindang besøgte regeringen i
Beijing, fik tilbudt et par pandaer
som en venskabelig gestus. Taiwans
præsident, Chen Shui-bian, betegnede gaven som en trojansk hest, der
skulle nedbryde taiwanernes modstand mod Beijings ét-Kina politik –
at Taiwan er en provins i Folkerepublikken og ikke en selvstændig stat.
Så i april 2006 sagde Taiwan nej tak
med den begrundelse, at man „under
de nuværende forhold“ ikke kunne
give pandaerne den fornødne pasning og pleje.
Kineserne havde været så udiplo-

hvad der gemte sig i de kinesiske
bambusskove. David var i 1869 på
en ekspedition i Sichuan-provinsen
i det sydvestlige Kina, medbringende sine egne jægere, for at søge efter sjældne planter og dyr. Den 11.
marts skriver han i sin dagbog: „På
vej tilbage fra vores udflugt, blev vi
inviteret ind til te hos en kinesisk
godsejer. På dette hedenske sted så
jeg det fineste skind af en hvid-sort
bjørn, der syntes at være temmelig
stor. Det var et enestående eksemplar, og min glæde blev meget stor,
da mine jægere sagde, at de næste
morgen ville gå ud og dræbe dette
rovdyr, som helt sikkert må have interesse for videnskaben“.
Den 23. marts skriver David i sin
dagbog: „Mine jægere kom tilbage i
dag efter at have været væk i ti dage.
De medbragte en ung bjørn, som de
havde fanget levende, men måtte
dræbe for bedre at kunne bære den“.
David undersøgte bjørnen nøje og
fandt ud af, at der måtte være tale

matiske (eller udspekulerede?), at de
havde kaldt de to pandaer for Tuantuan og Yuanyuan, hvilket ledte tanken hen på det kinesiske ord tuanyuan, der betyder – genforening.
I følge en meningsmåling syntes
taiwanerne dog, at det er en god idé
med pandaerne. Mere end 70 pct. er
stemt for at acceptere gaven. Følelserne for pandaen er så stærke hos
kineserne, både på Taiwan og på
fastlandet, at det kan være svært for
Taiwans regering at blive ved med at
afvise gaven. Om den kan være med
til at opbløde forholdet til Taiwan,
som det skete med USA, vil fremtiden vise. Så det store spørgsmål er,
om pandaen får lov til at bane vej for
et „ét-Kina”-system?

Det fine skind
Det var den franske missionær og
biolog Père Armand David (1826–
1900) der i 1869 for første gang beskrev pandaen. Indtil da var det kun
den lokale befolkning, der vidste,

Pandaer trives i reservaterne i Sichuan-provinsen i Sydvestkina. Her har man med
held fået pandaer til at yngle i fangenskab og sætte dem ud i naturen, når de kan
klare sig selv. (Foto: Galen R. Frysinger).
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om en helt ny art, som han gav navnet Ursus melanoleucus, der betyder
sort-hvid bjørn.
David sendte sin beskrivelse og
skindet til professor Alphonse MilneEdwards i Frankrig. Da skindet ankom til Paris og Milne-Edwards undersøgte det nærmere, konkluderede
han, at David havde taget fejl i sin
artsbeskrivelse. Bjørnen var nærmere
beslægtet med en vaskebjørn eller en
panda (Ailurus), altså den lille røde
panda, som dengang var kendt fra
områder i Nepal, og det var det eneste dyr kendt under navnet panda.

navn efterfulgt af den særlige betegnelse for arten.
I det nittende århundrede blev pandaen kendt under navnet Ailurus
melanoleuca, der betyder „pandalignende sort og hvidt dyr”. Senere blev
det ændret til Ailuropoda melanoleuca, der betyder „sort og hvid kattefod
dyr“, en hentydning til de kattelignende labber, som pandaen har.
Panda-navnet, som er det populære navn, menes derfor at komme
fra Nepal efter den røde panda med
det latinske navn Ailurus fulgens, der
kan oversættes til noget i retning af
„ildfarvet kat“ eller „skinnende kat“.
Men populært kaldet det nepalske
ord „nigalya ponya“ har betydningen
„bambusspiser. Vesterlændinge gav
det så navnet panda. Den røde panda bliver kun 50-62 cm lang og vejer
3-5 kilo mod kæmpepandaens længde på 1,2-1,8 meter og en vægt på
85-125 kilo for en voksen panda.
Trods navnet er den røde panda
ikke nært beslægtet med den sorthvide kæmpepanda. Ét fysisk træk
har de dog til fælles, nemlig en „falsk
tommel“ på forpoterne. En af håndrodens knogler er forlænget og danner
en ekstra finger, der bruges til at holde ekstra fast om bambusskuddene,
når de ædes. I København Zoo kan
man se den røde panda.

Navnet
I Kina har pandaen flere navne: Da
Xiong Mao (Stor Bjørn Kat), Bai Xiong (Hvid Bjørn), Hua Xiong (Omstrejfende bjørn). Selv om der kendes
mere end 20 kinesiske navne for det
kære dyr, ligner ingen af dem ordet
panda.
Det internationale princip for biologisk klassifikation er, at hver art har
et toleddet latinsk navn: slægtens

Pandaen lever næsten udelukkende af bambus.
Den har behov for 10–20 kilo bambus om
dagen. Bambusskovene er på retur mange
steder, så pandaerne kan have svært ved at
finde føde. (Foto: Galen R. Frysinger)

Pandaens historie
Den store pandas oprindelse kan
spores tilbage i en fjern fortid. Fossile (forstenede) fund viser, at den nulevende panda er en rest af en art,
der levede for ca. to millioner år siden. Den udviklede sig til at leve i
både de frodige egne i Kina og i de
barske og kolde egne på den tibetanske højslette. Pandaen er tillige den
eneste af de større pattedyrsarter, der
overlevede istiden i Kina, og pandaen kaldes derfor også for en „levende fossil“.
De fossile fund viser, at der i de
seneste hundrede år har levet store
mængde af pandaer. Fundene viser,
at for syv hundrede år siden fandtes der pandaer 150 kilometer sydvest for Beijing til så langt sydpå som
til Burma (nu Myanmar) samt et bredt
vestgående bælte tværs over kanten
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af det tibetanske højland.
Kinas ældste bog „Historiens Bog“
(Shu Ching), der omhandler Kinas
oldtid, omtaler pandaen som et
mærkværdigt og halvguddommeligt
dyr. Klassiske kinesiske digtere har i
århundreder beskrevet pandaerne i
deres skrifter. Tang-digteren Du Fu
(også kaldet Tu Fu), der levede 712–
770, boede i provinshovedstaden
Chengdu i den bjergrige Sichuan
provins, hjertet af pandaens område.
Han skrev, at „Himlen har givet pandaen så stor magt til at uddrive onde
ånder, at man blot behøver at male
dens hoved på en træplade og sætte den ved sin hoveddør for at holde
de onde ånder borte. Disse træplader
kunne ses overalt.

Levevis
Den store panda er i virkeligheden et
rovdyr, der gradvis er gået over til at
spise planter. En voksen panda kan
blive mellem 160 og 180 cm høj og
veje 125 kg. Pandaen lever næsten
udelukkende af bambus, men æg og
enkelte smådyr kan dog også indgå
i kosten. Selv om pandaen ikke er et
natdyr, er dens pupiller indrettet til
at kunne se om natten, for en hel del
af natten bliver brugt til at spise bambus. Pandaen bruger op til 14 timer
om dagen på at æde. Da der ikke er
ret megen næring i bambus, må en
voksen panda spise 10 –20 kilo om
dagen for at overleve. Det betyder,
at pandaen har brug for megen plads.
Bambusplanterne rammes af en
mystisk pantesygdom, der medfører,
at de dør, når de har blomstret.
Blomstringen sker med 50–100 års
mellemrum, afhængigt af forholdene.
Det sker samtidig over store arealer,
og godt nok smider bambusplanten
sine frø, når blomsterne visner, men
der kan gå op til 20 år, før bambusskovene atter kan levere føde til pandaerne. Tidligere var det ikke noget
problem, da skovene var store nok
til at pandaen kunne finde føde et andet sted. Men nu er skovene mindre
og spredte, så hver gang bambussen
blomstrer, dør mange pandaer af sult.
I 1976 fandt nogle kinesiske skovarbejdere 147 døde pandaer i Gansuog Sichuan-området, de lå spredt ud
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over en vildmark, hvor bambussen
var gået ud.
Den store pandas forholdsvis ensidige kost af bambus er meget usædvanlig blandt pattedyr. Pandaens
hjørnetænder er specielt udviklet til
at kunne knuse fiberrige planter som
bambus. Der findes kun en håndfuld
dyr, der næsten udelukkende lever af
bambus, bl.a. den røde panda.
Pandabjørne har en tendens til at
være enspændere og bruger det meste af deres dag på at indtage føde.
De er tilbøjelige til at trække sig tilbage i huler eller høje træer for at
sove. Selv om de er aktive hele året

Et eventyr om
pandaens sorte pletter
En gang for længe siden, var alle
pandaer hvide. En dag kom en lille
pige tilfældigvis forbi et sted, hvor
en hvid panda og en leopard var
kommet op at slås. Den lille pige
ville prøve at redde den forsvarsløse panda, så hun slog løs på leoparden med en bambuskæp. Leoparden blev ikke synderligt berørt
af slagene, men vendte sig nu mod
den lille pige. Hendes heltemodige
indsats reddede pandaens liv, men
kostede den lille pige livet.
Alle de hvide pandaer holdt en begravelse for den lille pige og bar
derfor, som skik var, et sort sørgearmbind. De mange tårer fra de
grædende pandaer bevirkede, at
farven fra de sorte armbind begyndte at rende. Da pandaerne tørrede
deres øjne, satte de tårevædede
armbind sorte pletter omkring deres øjne. Da pandaerne trøstede
og omfavnede hinanden, efterlod
de sorte pletter på deres ryg. Da de
dækkede deres ører for at udelukke
al den jammer, blev deres ører farvet sorte. Derfor ser pandaen ud i
dag som den gør.
(Hvid er generelt sorgens farve i
Kina, men der findes lokale skikke,
hvor familiemedlemmer bærer et
armbind af en bestemt farve, der viser deres tilknytning til afdøde. Fx
bærer børn et sort armbind, når en
far eller mor er død).

tet 14 reservater.

rundt, er deres bevægelser langsomme på grund af den planteføde, de
indtager, og som ikke indeholder megen næring. Pandaens pels er tyk og
olieret, så den kan holde dyret varm i
de fugtige og kolde skove i bjergene.
De sort-hvide nuancer menes at fungere som kamouflage, idet omgivelserne ligger i delvis sol og skygge.

Kunstig befrugtning
Wolong Naturreservat blev etableret
i 1970’erne og er det største af ialt 16
reservater, som den kinesiske regering har oprettet til bevarelse og beskyttelse af de sjældne pandabjørne.
I selve reservatet er der et forskningscenter, hvor der er pandaer, som er
hentet her ind, fordi de har været tæt
på at dø. Samtidig forsøger Wolongreservatet sig med kunstig befrugtning af pandaen som et middel til at
få flere pandaunger, idet pandaen er
kendt for sin seksuelle inaktivitet. Et
andet problem er, at en hun-panda
kun kan blive gravid én gang om året
og højst få to unger ad gangen.
Kina har derfor gennem de seneste 50 år forsøgt sig med inseminationer af pandaer. Indtil for nylig havde
man dårlige erfaringer med kunstig
befrugtning af de ca. 190 pandaer, der lever i zoologiske haver og
forskningscentre. Men et samarbejde
mellem Kina og amerikanske zoologiske haver har givet nye metoder til
at holde liv i ungerne. Fx overlevede
alle 16 unger, der kom til verden i
Wolong Naturreservats forsøgscenter
i 2004, og i 2005 blev der født 21
pandaer.
2006 var et rekordår for pandaer i
Kina, hele 34 lyserøde unger kom til
verden ved hjælp af kunstig befrugtning. De 30 overlevede. De 29 kom
til verden på landets to store pandaforskningscentre i Wolong Naturreservat og Chengdu forskningscenter,
og den sidste kom til verden i en zoologisk have i den sydvestlige del af
Kina.
Den 23. januar 1984 blev pandaen officielt erklæret en truet dyreart
af CITES, en international konvention
til kontrol af handel (over landegrænser) med vilde dyr og planter.
I juli 2006 godkendte FNs kulturorganisation Unesco reservaterne i Sichuan-provinsen som Verdens Naturarv. Så den store panda er for alvor
kommet til tops på den internationale skueplads.

Den truede panda
Pandabjørne beboede engang store
dele af Kina samt det nordlige Burma
og Vietnam. Klimaændringer og frem
for alt den enorme befolkningstilvækst har imidlertid tvunget dem ud
af de fleste af disse områder. Pandaens værste fjender er sult, krybskytter, yngleproblemer, brande, rovdyr,
dødelige sygdomme samt menneskets ødelæggelser af tilholdssteder.
Pandaens ekstreme afhængighed
af bambusplanten som fødekilde gør
den ualmindelig sårbar. Som følge
heraf omkommer mange af bjørnene,
hvis planterne i det område, de lever
i, dør efter fælles blomstring. I tidligere tider kunne pandabjørnene ty til
andre bambustyper på lavere liggende terræn. Men disse områder har i
stor stil været udsat for skovrydning.
I dag lever de sidste pandaer i beskyttede reservater i de afsides bjergegne af Sichuan-, Gansu- og Shaanxi-provinserne i det sydvestlige Kina.
Hvor mange der findes, vides ikke
med sikkerhed. WWF mener ca.
1600, kinesiske eksperter mener, at
der kun er 300-400.
Den kinesiske regering var allerede
for længe siden klar over, at der skulle laves et massivt redningsprojekt for
at redde pandaen. I 1980 valgte den
kinesiske regering at samarbejde med
WWF (som dermed blev den første
græsrodsorganisation, der blev anerkendt af den kinesiske regering) om
at oprette et stort panda-reservat. Senere er der kommet flere reservater
til. Ifølge WWF har indsatsen bevirket, at der er kommet flere pandaer
til.
En optælling i 2004 viste, at der i
alt er cirka 1600 pandaer i Kina. Det
er 40 pct. flere end ved de to tidligere optællinger i 1977 og 1988. I Sichuan-provinsen er der blevet opret-
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KUNST FRA KINA TIL DANSKE HJEM
HVAD SHANXIS LOPPEMARKEDER OG BØNDER GEMMER
Der findes kinesisk kunst i
mange danske hjem. En stor
del af de kunstnerisk værdifulde genstande er bragt til
Danmark af arkitekt og kunsthandler Stig Andersson,
København. Han har fundet
dem på loppemarkeder og
hos bønder i Shanxi-provinsen. Den 15. marts 2007 kan
man tage sine egne kinesiske
kunstgenstande under armen
og møde ham i Dansk-Kinesisk Forening. Stig Andersson
tager også nogle af sine egne
kinesiske kunstgenstande
med.

Stig Andersson har fra studier og
mange rejser til Kina fået et bredt
kendskab til kinesisk kunst, men han
understreger, at han er amatør. Ejerne af kunstgenstandene vil kunne fortælle den historie, der knytter sig til
erhvervelsen, og Stig Andersson vil
kunne supplere med fx genstandenes
kunstneriske kvalitet, alder, brug,
fremstillingssted og endnu mere og
vil sikkert kunne give et bud på, hvor
meget de er værd herhjemme.
Når han er i Kina, er det ikke dyre
antikviteter, han går efter, men den
mere folkelige, kvalitetsprægede
kunst, som han fx finder hos handlende og på loppemarkederne i
Shanxi-provinsen.
Den 60-årige Stig Andersson (med
svenske rødder) er på efterløn. Hans
handel med kinesisk kunst er ikke
noget, han kan leve af.
„Jeg gør det kun, fordi jeg synes det
er sjovt og spændende“.
Tre gange om året rejser han til
Beijing og tager sammen med en kinesisk ven og kunsthandler, som han
har kendt gennem en årrække, til
Taiyuan, hovedstaden i Shanxi-provinsen, og videre ud i provinsen.
Den kinesiske ven ved lige præcis, hvor de skal tage hen for at finde de kunstgenstande, de er ude efter
– ikke nødvendigvis de samme ting.
De er langt billigere og mere interessante her end i Beijing. Keramik, maletilbehør som pensler og rivesten,
segl, løver, broderier, broderede punge (stærkt efterspurgte af kvindelige
kunder), finurlige ting og andre former for gammel kunst er, hvad han
har med hjem.
Kunstgenstandene ender på to store loppemarkeder i København: Israels Plads om sommeren og to gange om året i Bella Center. Kunstgenstandene sælges også på internettet
(www.Chinese-studio.dk).
På loppemarkederne kommer der
også mange udlændinge, især svenskere, tyskere og franskmænd, opkøbere såvel som private. De er især ivrige efter at købe keramik.
Det var et rent tilfælde, at den danske kusnthandler kom på sin første
tur til Kina for otte år siden. En kammerat skulle sælge et Krøyer-maleri,

Af Flemming Poulsen

På loppetorve i Kina og hos bønder i Shanxiprovinsen finder Stig Andersson mange eksempler på god, kinesisk kunst, som han tager med
hjem til loppetorve i København. (Foto: Stig Andersson).
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og han foreslog at finansiere en tur
til Damaskus i Syrien. Maleriet blev
solgt for en god pris, og vennen foreslog, at de brugte pengene på en rejse til Kina. En tredje sluttede sig til,
han var god til kinesisk og ligesom
den anden rejsefælle interesseret i
kunsthistorie.
„Før den tid syntes jeg, at Kina lå
så langt væk, at jeg overhovedet ikke
kunne forestille mig at tage derover.
Jeg ville ønske, at jeg havde været
der længe før, for der er meget at
dykke ned i, når det drejer sig om
kunst. I kinesisk maleris historie kan
man genkende mange træk fra europæisk kunsthistorie, kineserne har
fx haft deres egen Picasso og Matisse, og de har allerede i det niende århundrede haft debatter om samme
emner, som vi har haft – fx om man
skal uddannes på et akademi eller
være amatør“.
Stig Andersson har selv arbejdet
meget med keramik og bringer derfor ikke mindst keramiske kunstgenstande af høj kunstnerisk kvalitet med hjem fra Kina. Han kan bedst
lide ensfarvet (monocrom) keramik ,
og det kan være genstande, der helt
frem til 1950erne blev fremstillet efter samme metoder som man brugte
helt tilbage i Song-dynastiets tid
(960–1279). „Det er den slags jeg synes er spændende”.
Stig Andersson kan ikke lide udtrykket kopi, for det gælder kun, hvis
noget laves af rent kommercielle
grunde til at narre folk med. Men der
er kunstgenstande, som laves lige så
godt, som man gjorde dengang. Den
form for kopi eller efterligning har
Stig Andersson ikke noget imod, men
han foretrækker de originale genstande.
I Beijing er priserne på kunstgenstande røget kraftigt i vejret de seneste år, dels fordi der kommer mange
turister og opkøbere fra udlandet,
som er villige til at betale en høj pris,
dels fordi de kinesiske myndigheder
har slækket på forbudet mod at tage
gamle ting med ud af landet. Der er
også mange nyrige kinesere, der gerne vil betale en høj pris for fine gamle ting.
Befolkningen i Shanxi-provinsen
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har bevaret og solgt kunstgenstande i
mange år. Stig Andersson og hans kinesiske kunsthandlerven ser på kunst
hjemme hos bønderne, og det er stadig muligt her at finde gamle ting af
høj kvalitet til en rimelig pris. Kineserne selv er mest interesserede i
fine, velholdte ting, de er ikke interesserede i ting, der bærer præg af at
være brugt. Dem kan man til gengæld sælge herhjemme.
Stig Andersson gik direkte fra gymnasiet til Kunstakademiets arkitektskole og fik eksamen syv år senere
(undervejs arbejdede han i udlandet),
men han har kun få år arbejdet på en
tegnestue.

Krukken
Stig Andersson var sidst i Kina i november 2006. Han køber lige så gerne ting til sig selv som til andre. Hans
yndlingsgenstande er de såkaldte
lingbi-sten, som lærde kinesere anbragte i deres haver eller på deres
borde, og som skulle give et pust af
vild natur ind i det kultiverede.
Den lerkrukke, han holder i hånden på billedet, er en ægte cizhoukrukke. Cizhou er navnet på et af de
vigtigste områder i Henan-provinsen,
hvor der blev fremstillet keramik af
høj kvalitet i Song-dynastiets tid.
Denne type forrådskrukker eller -kar
findes i mange størrelser. Man kan ligefrem fornemme, hvad der har været i denne krukke – der er rester af
fedt i den. Den slags krukker fremstilles også i dag, men de er ikke så
fint forarbejdede som de ægte. Krukken købte Stig Andersson på et søndagsmarked i Taiyuan. Her findes der
mange af denne type lertøj, som kineserne regner for almindelig folkelig brugskunst. Stig Andersson har
bekendte, der samler på den slags
ting, så han tager altid nogle med
hjem.

at skille sig af med den, men de to
havde kendt hinanden gennem flere
år, så til sidst skiftede den ejer.
„Jeg er fascineret af kinesernes løver, for der er så mange typer af dem,
de helt gamle er de sjoveste, Tang-løven her ligner næsten en gris. Oprindeligt var løven ikke et kinesisk symbol, det var vist først i 1500-tallet, at
løven kom til Kina, derfor tolker kineserne løven på deres egen måde,
nogle gange fremstiller de løver, så
de ligner en pekingeserhund.
Fra sin seneste rejse havde Stig Andersson også nogle alterløver med
hjem. De stilles på et langt alterbord,
når der brændes røgelse af for at ære
forfædrene. Alterborde med alterløver ses mange steder i Shanxi-provinsen. Løvernes opgave er at beskytte
mod onde ånder.
Stig Andersson har mange historier
at fortælle om sit møde med kinesisk
kunst. Det bliver en spændende aften
den 15. marts.
En 1000 år gammel løve er en af kunsthandlerens yndlingsfigurer. (Foto: Flemming Poulsen).

Stig Andersson med krukken fra Tang-dynastiet, en af de kinesiske kunstgenstande, som
der er stor efterspørgsel efter. (Foto: Flemming Poulsen).

Løven
En anden kategori kunst, som Stig
Andersson falder for, er løver. Den
på billedet er et ægte produkt fra
Tang-dynastiet, dvs. ca. 1000 år
gammel. Stig Andersson købte den af
en gammel mand på Tempelmarkedet i Beijing. Han var ikke meget for
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KINA PÅ JAGT I AFRIKA
MÅLET ER OLIE, HANDEL OG INDFLYDELSE
Kinas afrikanske eventyr var
titlen på et foredrag, som
projektforsker Peter Kragelund fra Dansk Institut for
Internationale Studier holdt i
Dansk-Kinesisk Forening den
16. november 2006. Den
aktuelle anledning var, at
Kina i det seneste par år har
øget sit politiske og økonomiske engagement i Afrika.
Det har fået vestlige politikere og medier til at tale om en
kinesisk nykolonisering af
Afrika som en trussel mod
vestlige interesser.
Af Flemming Poulsen

Kina har i det seneste par år øget sin tilstedeværelse i Afrika i form af politisk, økonomisk og
kulturelt samarbejde med de fleste af kontinentets lande.

Kina beskyldes for at samarbejde
med afrikanske diktatorer, for at se
stort på krænkelse af menneskerettighederne i visse afrikanske lande og
for at udnytte råstoffer og andre ressourcer uden at tage hensyn til afrikanernes egne interesser.
Peter Kragelund lagde i sit foredrag
afstand til denne udlægning af Kinas
optræden i Afrika.
„Kina udnytter ikke Afrikas ressourcer mere end andre lande – Afrikas ressourcer er altid blevet udnyttet. Kritikken af Kina skyldes kun, at
en ny aktør, nemlig Kina, vil have fat
i Afrikas mange råstoffer, og når et så
enormt stort land som Kina med en
så kraftig økonomisk vækst pludselig
er begyndt at rette blikket mod en del
af et kontinent, er det selvfølgelig noget, der bliver lagt mærke til”.
Kinas tilstedeværelse i Afrika er
ikke så ny, som nogle i den vestlige
verden vil have den til at være, tilføjede Peter Kragelund. Kinas „nye
afrikanske safari”, som vestlige kommentatorer ofte kalder Folkerepublikkens aktiviteter i Afrika, kan kun
lade sig gøre, fordi Kina har været
så lang tid i Afrika – i nyere tiden siden 1950’erne, men det går meget
længere tilbage – og fordi Kina har
et godt kendskab til nogle af landene.
Debatten om Kina og Afrika er især
præget af ensidige indlæg fra to sider, USA og Kina, fremhævede Peter
Kragelund. Amerikanske tænketanke
fremstiller Kinas optræden i Afrika
som en trussel mod USAs magt og
adgang til ressourcer, en trussel mod
dets herredømme. Her over for står
kinesiske mediers glansbillede af Kinas forhold til Afrika, der betegnes
som et fantastisk partnerskab. Kineserne bruger samme retorik i dag
som blev brugt gennem halvtredserne, tresserne og halvfjerdserne om
den helhed, som Kina og Afrika kan
blive.
I nyere tid går forbindelsen mellem
Kina og Afrika tilbage til Bandungkonferencen i Indonesien i 1955,
hvor Kina stod i spidsen for en konference mellem asiatiske og afrikanske
lande om et nærmere samarbejde,
hvis udgangspunkt var, at de tilhørte
samme „klub” – de var alle u-lande,
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der kunne enes om at danne en fælles front mod de to supermagter USA
og Sovjetunionen. Kontakten med de
afrikanske lande fortsatte efter Bandung-konferencen, i 1957 fik Kina
sin første diplomatiske forbindelse
med et afrikansk land, Egypten, og i
de følgende år kom flere til. I 1971
kunne Kina med støtte fra de afrikanske medlemmer af FN – her gjaldt jo
princippet ét land, én stemme – overtage Taiwans plads som permanent
medlem af FNs Sikkerhedsråd.

Kinesisk realpolitik
For kineserne betød samarbejdet også, at de kunne udbrede deres ideologi i Afrika, og at de kunne præsentere afrikanerne for et alternativ til
den vestlige bistand, der allerede på
det tidspunkt strømmede til Afrika i
store mængder.
Den kinesiske bistand var dengang
som nu udtryk for realpolitik: når
Moskva fx støttede den ene befrielsesbevægelse i et land, støttede Kina
den anden. „Kinas internationale
kamp mod Moskva og Washington
blev også udkæmpet i Afrika”, fastslog Peter Kragelund. Det er også udtryk for realpolitik, når kineserne for
at få støtte til deres ét-Kina politik –
Taiwan som en provins i Kina – allierede sig med afrikanske diktatorer,
bl.a. med Mobuto i Zaire som den
mest kendte.
I firserne skiftede Kina kurs. Hovedvægten blev lagt på økonomisk
vækst og et forbedret forhold til USA
– Kina fik diplomatisk forbindelse
med USA i 1979. Afrika gled lidt i
baggrunden. Bistanden, der havde
været massiv i halvfjerdserne for at
give Kina større politisk indflydelse
i Afrika, blev stærkt begrænset.
Med massakren på Tiananmenpladsen i Beijing i 1989 blev Kinas
forbedrede forhold til Washington
og den øvrige vestlige verden slået
i stykker fra den ene dag til den anden. Vesten fordømte den militære
indsats mod demonstranterne på
Tiananmen-pladsen, men det gjorde
de afrikanske ledere ikke. De fleste
af dem reagerede ikke på begivenhederne i Beijing, enkelte lykønskede
ligefrem den kinesiske regering med
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den måde, den havde håndteret sagen. De afrikanske ledere var i samme situation som lederne i Beijing,
de var ikke demokratisk valgte og
havde ikke støtte i befolkningen.
Selv om den kinesiske bistand til
Afrika var skrumpet ind, turde de
afrikanske ledere ikke lægge sig ud
med Kina, for det kunne jo gå den
anden vej igen. Og det gjorde det, og
de afrikanske landes forbindelser
med Kina blev udvidet.
„Man kan sige”, sagde Peter Kragelund, „at de nuværende kinesisk-afrikanske forhold går tilbage til 1989,
hvor det begyndte at gå fremad igen,
og ikke blot er begyndt det seneste
par år, sådan som det ofte fremstilles
i de vestlige medier”.

Brug for olie og råstoffer
I Afrika er Kina i dag frem for alt på
jagt efter olie. Landet er afhængig af
at kunne tilfredsstille sit behov for
energi for at kunne fortsætte den
økonomiske vækst. For tyve år siden
var Kina den største østasiatiske eksportør af olie, i 1993 blev landet
nettoolieimportør, og i dag er det
verdens næststørste olieimportør (efter USA). Fra slutningen af 90erne og
de første par år af det nye århundrede fik Kina hovedparten af sin olie fra
Mellemøsten, især Saudi-Arabien,
men da det kan være risikabelt at
lægge alle sine æg i samme kurv, begyndte Kina også at hente olie fra
Afrika på samme måde som det investerer i olieproduktion i Sydamerika
og Centralasien.
Kina har brug for energi til at holde
gang i den økonomiske vækst, men
er også på jagt efter råvarer til produktionen. Det har medført, at Afrika
oplever en efterspørgsel efter råvarer,
som der ikke har været afsætning på
de sidste ti–femten år.
Derfor har fx Zambias kobberminer
oplevet en enorm efterspørgsel fra
Kina de seneste år. Forklaringen er,
at Kina er ved at elektrificere den
vestlige del af landet, og hertil er der
brug for kobber.

at demonstrere politisk magt. Den
må efter kinesisk opfattelse naturligt
følge med den økonomiske indflydelse, som den store vækst har givet landet. Af Afrikas 53 lande har 48 diplomatisk forbindelse med Folkerepublikken, kun fem står uden for, fordi
de holder fast ved forbindelsen med
Taiwan. De fem er i økonomisk henseende ubetydelige lande – Burkino
Faso, Gambia, Malawi, Sao Tomé og
Swaziland.
Den politiske indflydelse søger
Kina at opnå gennem bistandshjælp,
blandet med eftergivelse af gæld.
Hvor stor bistanden er, ved man
ikke. Siden 2002 har Kina ikke offentliggjort noget om omfanget.
Også militært har Kina et nært
samarbejde med afrikanske lande,
hvad nogle vestlige kommentatorer

ser som noget negativt. Det skyldes,
at man fx fokuserer meget på, at Kina
sælger militærfly til Zimbabwe eller
støtter regimet i Sudan. „Men man
kan lige så godt vende dette argument om og fremhæve, at Kina er
blandt de få lande, der er villige til at
sende soldater til FNs fredsbevarende
styrker i Afrika. Normalt bliver kun
den ene side af argumentet nævnt i
de vestlige medier, nemlig at det militære samarbejde er en farlig udvikling”, sagde Peter Kragelund.
Hvad den politiske indflydelse angår, har Kina i kraft af, at det optræder som verdens største uland, en betydelig magt over alle ulande, ikke
blot over de afrikanske. Desuden har
landet stor indflydelse som fast medlem af FNs Sikkerhedsråd, så det har
en dobbelt funktion, som ingen an-

Afrikanske dansere giver opvisning foran et kinesisk buddhisttempel i Johannesburg i Sydafrika. Dette og andre kulturelle arrangementer i Sydafrika i tiden op til det kinesisk-afrikanske topmøde i Beijing i november 2006 viser, ifølge Beijing Review, at den traditionelle kinesiske kultur ikke er fremmed for det afrikanske folk. (Foto: Beijing Review).

Politisk indflydelse
En anden grund til Kinas interesse for
Afrika er, at der her er mulighed for
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dre lande har. Afrika byder også på
nye markeder og investeringsmuligheder. Især er Afrika et stort marked
for lette forbrugsgoder fra Kina.
Kinas samarbejde med Afrika har
nu udmøntet sig i Kinas første egentlige Afrikastrategi, der blev en kendsgerning i januar 2006. „Denne strategi viser“, sagde Peter Kragelund, „en
bred palet af instrumenter, som skal
cementere Kinas mangfoldige engagementer i Afrika”.
Engagementerne omfatter en aftale om politisk og økonomisk samarbejde og på områder som uddannelse, videnskab, sundhed og endnu mere. Egentlig er aftalen kun en
sammenfatning af den hidtidige politik. Det bemærkelsesværdige er ikke,
hvad der står i aftalen, men hvad der
ikke står. Der står ikke noget om visionerne for samarbejdet, ikke noget
om finansielle forhold, ikke noget om
hvilke kinesiske samarbejdspartnere,
der er involveret, og USA bliver ikke
nævnt.
Eksporten af afrikanske varer til
Kina er vokset kraftigt, men det er
især ti lande, der står for denne eksport af fortrinsvis olie, kobber og
jernmalm. Der er ingen forarbejdede
varer på eksportlisten fra Afrika. Det
er hovedsagelig de samme ti lande,
der importerer varer fra Kina. Kun
10–11 lande havde handelsoverskud
med Kina i 2005, alle de andre havde et dundrende underskud. De vigtigste varer, der importeres fra Kina,
er foruden lette forbrugsgoder tøj og
til nogle af landene knallerter og motorcykler.

Tre typer investeringer
Hvad angår kinesiske investeringer i
Afrika er der kun sparsomme oplysninger. Hovedformået med investeringerne er at skaffe ressourcer, og de
bedste data, man har, viser, at der er
en støt stigning i antallet af investeringer. Det har vist sig, at de færreste
investeringer går til udvinding af ressourcer, nemlig under ti pct. Langt de
fleste går til service og produktion og
er foretaget af mellemstore kinesiske,
delvis privatejede, virksomheder.
Men langt de fleste penge går til ressourceudvinding.

Er der tale om på den ene side en
nykolonisering af Afrika, blot med
det nye, at det nu er Kina, som er hovedaktør, eller er det et forsøg på at
få gang i en udviklingsproces, spurgte Peter Kragelund og svarede, at der
er tre former for investeringer. De
kan være en katalysator, en konkurrent til de afrikanske virksomheder
eller en kapacitetsopbygger.
Hvad den første form angår, kan
man tage kobbermineindustrien i
Zambia som eksempel. Denne industri har på grund af blandt andet korruption, dalende efterspørgsel og nationaliseringer ligget fuldstændig i
dvale. Kinas store efterspørgsel og
investeringer har skabt nye investeringer til sektorer, der ligger i dvale.
Et andet eksempel er Sudan, der
indtil for nylig var en nettoimportør
af olie, men nu er nettoeksportør af
olie netop på grund af Kinas investeringer. Til minedriften skal der laves
infrastruktur. Det er lidt på samme
måde, som da europæerne koloniserede i Afrika. Men den infrastruktur,
som var der dengang, og som stadig
findes som noget af den eneste infrastruktur, bliver nu genopbygget eller
bygget på ny.
Noget tilsvarende gælder jernbanen mellem Zambia og Tanzania,
som blev bygget i 1970erne, finansieret af Kina, for at kunne udskibe
kobberet, og som blev repareret gennem mange år for Danida-penge.
Den bliver nu genopbygget for kinesiske penge. Det, at Kina er begyndt
at investere så massivt i råvareudvinding betyder, at andre aktører er
kommet på banen med flere investeringer. Hvor Afrika hidtil er blevet
overset, kan det betyder nye investeringer.
Kinesiske investeringer kan også
virke som konkurrent til lokale investeringer. Det gælder fx i bygge- og
anlægsbranchen. Denne branche er
i mange afrikanske lande domineret
af en blanding af store internationale aktører og små lokale virksomheder, der har delt opgaverne mellem
sig, således at de internationale aktører fik ordrer med høje teknologiske
og kapitalmæssige krav, mens lokale
virksomheder enten agerede som un-
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derleverandører eller fik mere arbejdsintensive opgaver. Denne arbejdsdeling kan risikere at blive undermineret i og med, at kinesiske entreprenører kan konkurrere på begge
parametre – i hvert fald til en vis
grænse. Konkurrencen bliver yderligere udtalt af, at der er en tæt sammenhæng mellem kinesiske investeringer i denne branche og kinesisk bistand – med bistanden følger
„krav“ om at bruge kinesiske leverandører. Det betyder dels at lokale virksomheder bliver udkonkurreret, dels
at fx den danske bygge- og anlægsbranche holder sig langt væk fra Afrika. De kan simpelthen ikke konkurrere med kineserne, bortset fra de tilfælde, hvor det drejer sig om højteknologisk infrastruktur.
Slutteligt kan kinesiske investeringer opbygge kapacitet lokalt. Det
sker især i industrier, der er kendetegnet ved tætte koblinger til underleverandører såsom tekstilindustrien.
I Zambia har en kinesisk virksomhed
fx investeret i en tekstilmølle. Tekstilindustrien er kun i meget begrænset
omfang udbygget i en afrikansk kontekst, men der er store potentialer i
denne sektor. Først og fremmest er
værditilvæksten højere i tekstilindustrien end eksempelvis beklædningsindustrien. Dernæst er den ikke så
flygtig. Med andre ord: investeringer
i tekstilindustrien risikerer ikke i samme grad som eksempelvis investeringer i beklædningsindustrien at flytte,
så snart ændringer i det internationale handelsregime betyder, at andre
regioner er mere rentable. Slutteligt
kan afrikanske lande udnytte handelsaftaler med eksempelvis USA
bedre ved at have egen tekstilproduktion i stedet for at skulle importere tekstil til beklædningsindustrien.

Ledernes nye valgmuligheder
Folkerepublikkens tilstedeværelse i
Afrika har forskellige konsekvenser
for forskellige befolkningsgrupper.
Ser man på de afrikanske ledere, har
de efter Sovjetunionens sammenbrud
kun haft et meget begrænset manøvrerum – de har ikke længere kunnet
vælge side mellem Øst og Vest. De
har skullet affinde sig med vestlige
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donorers forgodtbefindende. Disse
donorer har i stigende grad først stillet økonomiske og siden hen politiske betingelser.
Det, at Kina nu er storspiller på
kontinentet, betyder, at de afrikanske
ledere igen har en valgmulighed. Peter Kragelund pegede på Zimbabwe
og Angola som eksempler på den
nye kurs. Zimbabwe henvender sig
ikke længere til Vesten, kun til Kina.
Samarbejdet har måske ikke været så
frugtbart, som Robert Mugabe havde
ønsket, for han har ikke fået så store
økonomiske resultater ud af det, som
han havde håbet. Det kan enten skyldes, at der er grænser for Kinas villighed til at samarbejde med despoter,
eller at Kinas økonomiske interesser
i Zimbabwe er blevet overvurderet af
Mugabe.
Angola søgte om forlængelse af
nogle lån og optagelse af nye, men
Den Internationale Valutafond stillede en række politiske betingelser,
som Angola ikke ville gå ind på, og
så henvendte de angolanske ledere
sig til Kina, som var stærkt interesseret i Angolas olie. Det er endt med,
at Angola er blevet den næststørste
leverandør (efter Saudi-Arabien) af
olie til Kina, der tilbød Angola et lån
på to mia. USD. Lånet var ifølge kineserne uden politiske eller andre
betingelser (bortset fra kravet om ikke
at have forbindelse med Taiwan).
Det passer måske ikke helt, at Kina
ikke knytter betingelser til bistand og
lån. Under den nyligt overståede
valgkamp i Zambia greb den kinesiske ambassadør ind, da oppositionslederen Michel Sata truede med at
skifte diplomatisk side til Taiwan,
hvis han vandt. I et par uger blandede den kinesiske ambassadør sig aktivt ind i valgkampen, men fik så besked hjemmefra om, at Kina ikke
blander sig i et lands interne anliggender.
Dertil kommer, at de afrikanske ledere ikke kun har fået større manøvrerum mellem Kina på den ene side
og USA på den anden, men også
mellem Folkerepublikken og Taiwan.
Et eksempel er Tchad, der i otte år
havde diplomatisk forbindelse med
Taiwan, men foretrak Kina, da man

havde fundet olie, som Kina var parat
til at aftage, og desuden havde fået
økonomisk bistandshjælp og investeringer fra Kina.

Bistand og prestigeprojekter
Kina arbejder nu i Afrika officielt
gennem bistands-, investerings- og
handelspolitik og uden at knytte politiske eller økonomiske betingelser til
samarbejdet. Desuden repræsenterer
Kina en ny udviklingsvej for Afrikas
ledere, nemlig ved at stå som et eksempel på, hvordan et land kan opnå
stærk økonomisk vækst og afhjælpe
fattigdom. Den økonomiske vækst i
Kina har ganske vist skabt større ulighed, men har også bragt 400 mio. kinesere ud af fattigdommen. „De afrikanske ledere har her fået en ny
måde at tænke udvikling på – ikke
noget med donorkoordinering, ejerskab, flere møder, produktionsstrategi etc. Det drejer sig om hurtig investering, indgå en aftale og så komme
i gang”, sagde Peter Kragelund.
Bistandspengene fra Kina bliver
brugt enten på infrastruktur eller til
store prestigeprojekter – genopbygning af de store fodboldparker i OLstørrelse, som blev bygget af kineserne i 70erne, eller til præsidentpaladser, nationalteatre og andre nationale
symboler, som, med Peter Kragelunds ord, „i en meget pæn udlægning vil kunne skabe en form for nationalt sammenhold, men i en mindre pæn udlægning går lige i lommen på korrupte ledere”.

Plusser og minusser
Det største plus ved Kinas eksport til
Afrika er, er at den kun for meget få
varegruppers vedkommende konkurrerer med varer, som afrikanerne selv
producerer. Kineserne konkurrerer
derimod med varer fra Vesten. De kinesiske varer er billigere, og de findes overalt i Afrika, de er ude i alle
afkroge, også gennem kinesiske mellemmænd og forhandlere. Men da
det kun er nogle få lokalt producerede varegrupper, der er udsat for kinesisk konkurrence, er kinesernes tilstedeværelse et velfærdsgode for den
afrikanske befolkning, der har fået
flere forbrugsvarer til sin rådighed.

Af minusserne ved kinesernes aktiviteter i Afrika nævnte Peter Kragelund samarbejdet med en despot som
Robert Mugabe. Hvis Vesten ikke vil
samarbejde, kan han nu henvende
sig til en anden donor, og det kan
være med til, at han kan beholde
magten. På den anden side kan man
spørge, tilføjede Peter Kragelund, om
Vestens sanktioner nogen sinde har
bidraget til at få en despot væk? Nej,
i hvert fald ikke uden at gribe militært ind.
Et andet minus er, at de ti lande,
der står for det meste af handelen
med Kina, og som alle er råvareeksportører, og som har tjent ufatteligt
mange penge på den stigende handel, normalt kun har eksporteret en
enkelt vare. Det har for det første betydet, at de ikke har satset på andre
varer, for det andet, at da efterspørgselen efter den ene vare har været
meget stor, er den lokale valuta blevet opskrevet, og så er andre varer
blevet for dyre til, at de kan eksporteres. Så almindelige varer, som ellers blev produceret, kan ikke længere eksporteres.
Et tredje minus er, at en del af de
statsejede kinesiske virksomheder,
der investerer i Kina, flytter alle led i
produktionskæden til Afrika og derfor ikke bruger afrikanske underleverandører. Vestlige virksomheder, derimod, lægger kun en del af produktionen i Afrika og lader resten af processen overtage af afrikanske virksomheder. Denne fremgangsmåde er
normalt det argument, vestlige virksomheder bruger, når de skal forklare, hvorfor investeringerne i Afrika er
gavnlige for afrikanerne.
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AFRIKANSKE LEDERE TIL TOPMØDE I BEIJING
INVITERET AF „EN GOD VEN, GOD PARTNER OG GOD BRODER“

En velkomsthilsen af usædvanlige dimensioner var
bredt ud over hele Beijing, da
den kinesiske ledelse med
præsident Hu Jintao i spidsen
tog imod statsoverhoveder og
regeringschefer fra 48 lande i
Afrika i november 2006. De
var indbudt til at deltage i et i
topmøde i den seks år gamle
organisation Forum for Kinesisk-Afrikansk Samarbejde.
Af Flemming Poulsen
Velkomsten bestod af kæmpefotostater med afrikanske motiver – dyr,
landskaber, folk – anbragt mange
steder i millionbyen for at gøre beijingerne opmærksom på, at weekenden 4.-5. november 2006 stod i Afrikas tegn. Desuden blev de afrikanske
gæster budt velkommen til en millionby uden de store trafikproblemer,
for 900.000 private og offentlige køretøjer – en tredjedel af hovedstadens
bilpark – blev stående i garagerne i
seks dage, indtil topmødet var overstået. På den måde undgik de 48 talstærke delegationer at skulle spilde
tid og energi på at vente i lange bilkøer, når de skulle til og fra møder.

Desuden blev arbejdstiderne for
en række virksomheder ændret for at
undgå for meget mylder i myldretiderne til gene for gæsterne. Private
køretøjer og firmabiler skulle undgå de færdselsårer, som man måtte
forvente, at de afrikanske gæster ville benytte. Taxaer fik forbud mod at
køre i bestemte gader i det centrale
Beijing.
For at hjælp de billøse bilister (der
for de privates vedkommende ifølge
myndighederne frivilligt var gået
med til at undvære bilen) blev antallet af busser og tog i undergrundsbanen forøget med ti pct. og aftenkørslen forlænget.

En broderlig hilsen
Præsident Hu Jintao slog tonen an,
da han åbnede konferencen, der af
kineserne betegnes som den største
diplomatiske forsamling, som Kina
har været vært for.
„Kina vil altid være Afrikas gode
ven, gode partner, gode broder“, sagde Hu Jintao til gæsterne fra de 48
afrikanske lande, der betragter Folkerepublikken som deres foretrukne
partner.
„Uden Kinas og Afrikas fælles udvikling vil der ikke blive fred og udvikling i verden“.
Konferencens resultat blev offentliggjort i form af en lang liste over
det, der skal gennemføre i de kom-

mende tre år, blandt andet:
○ Bistandshjælpen til Afrika fordobles. (Størrelsen er ikke blevet oplyst).
○ Kina vil åbne sit marked yderligere for afrikanske varer, der kan indføres toldfrit.
○ En fond på fem mia. USD skal
hjælpe kinesiske virksomheder til at
investere i Afrika.
○ Kina vil tilbyde 15.000 afrikanere
en uddannelse inden for de liberale
erhverv, bygge 100 skoler på landet
og bygge 30 sygehuse og 30 klinikker
til behandling af malaria-patienter.
○ 300 unge kinesere vil gøre tjeneste i Afrika som frivillige.
○ Antallet af stipendier til afrikanske studerende i Kina øges fra 2000
til 4000 om året.
○ Kina vil yde tre mia. USD i lån
på fordelagtige vilkår og to mia. USD
i eksportkreditter i de næste tre år.
○ Kina vil eftergive de fattigste og
mindst udviklede landes gæld til
Kina.
○ Kina ville etablere flere Confucius-Institutter i Afrika for at imødekomme den lokale befolknings behov
for at lære kinesisk og vil anspore kinesiske universiteter til at undervise i
afrikanske sprog.
Konferencen resulterede i „en ny
type strategisk partnerskab“. Der lægges især vægt på samarbejde inden
for landbrug, infrastruktur, industri,
fiskeri, informationsteknologi, det

Af Afrikas 53 lande har 48 diplomatisk forbindelse med Kina. Deres stats- og regeringsledere var til topmøde i Beijing 4.–5. november
2006. Den største diplomatiske forsamling Kina har været vært for, meddelte de kinesiske medier. De afrikanske topmødedeltagere kunne rejse hjem med løfter om øget samarbejde og øget kinesisk bistand. (Foto: Scanpix).
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offentllige sundhedsæsen og personlig udvikling.

Menneskerettighederne
En talsmand for det kinesiske udenrigsministerium kom på et møde med
pressen ind på vestlig kritik af, at
Kina ved sin optræden i Afrika tilsidesætter menneskerettighederne.
„Når Kina bygger veje, skoler og
sygehuse og leverer landbrugsteknologi til afrikanske lande – krænker vi
så menneskerettighederne i Afrika?
Skader vi god virksomhedsledelse i
de lande?” spurgte talsmanden, Liu
Jianchao. Ifølge China Daily har Kina
trukket på skulderen af, at nogle vestlige regeringer har udtrykt bekymring
eller nervøsitet over de tættere bånd
mellem Kina og Afrika. Kritikken går
ud på, at Kina ikke bekymrer sig om,
hvordan de afrikanske ledere forholder sig til god ledelsesskik og menneskerettighederne.
„Vi har det princip, at vi aldrig påtvinger andre lande vort samfundssystem, vores måde at skabe udvikling
på eller vor ideologi”, lød svaret fra
udenrigsministeriets talsmand.
Den amerikanske menneskerettighedsorganisation Human Rights
Watch sendte en hilsen til det kinesisk-afrikanske topmøde, bl.a. med
en opfordring til Kina om at afbryde
samarbejdet med diktatoriske regimer og indstille al hjælp til Sudan,
fordi regeringen kan bruge den i sin,
som det blev udtrykt, „brutale fremfærd over for Darfurs befolkning“.

som Zheng He sammen med udsendinge fra Malindi kom med til kejserpaladset.
Girafferne stødte Zheng He på, da
han i 1414 efter ordre fra kejser
Yongle satte ud på sin fjerde store
ekspedition mod vest i spidsen for
62 store og over 100 mindre skibe
med en besætning på 30.000 mand.
En del af flåden foretog en afstikker
til Bengalen, det nuværende Bangladesh. Her så kineserne et dyr, de aldrig havde set eller hørt om før. De
blev enige om, at det var en enhjørning, selv om den havde to horn
mod enhjørningens ene. Misforståelsen skyldtes muligvis, at det arabiske ord for giraf blev forvekslet med
det kinesiske ord for enhjørning. Giraffen var bragt til Bengalen af udsen-

dinge fra Malindi, og kineserne overtalte Malindi-ambassadørerne til at
give den som en gave til den kinesiske kejser. De fik også Malindi-udsendingene til at skaffe endnu en giraf, så Zheng He kunne drage hjem
med hele to eksemplarer af det hellige dyr.
Kejseren blev så begejstret for denne hilsen fra Afrika, at han sendte
Zheng He på en ny ekspedition ned
langs Afrikas østkyst for at udbygge
forbindelsen med Malindi og andre
magtcentre i det østlige Afrika. Zheng
skulle også invitere afrikanske magthavere til at sende ambassadører til
det kejserlige Kina. Afrikanerne svarede jatak, og udsendinge bragte rige
gaver med til kejseren.

Giraffer har en ganske særlig plads i Kinas historie. Det var derfor naturligt, at giraffer var
med på de kæmpefotografier med afrikanske motiver, som prydede gadebilledet i Beijing i
forbindelse med det kinesisk-afrikanske topmøde i november 2006. Historien om, hvordan
de første giraffer kom til Kina fra Afrika for mere end 500 år siden, blev genopfrisket under
topmødet. (Foto: Scanpix).

Kina og girafferne
Giraffer fra Afrika optræder i kinesisk
historie siden 1415, da Ming-dynastiets navnkundige admiral og opdagelsesrejsende Zheng He („Kinas Columbus“) kom hjem med to giraffer
fra bystaten Malindi i det nuværende
Kenya på Afrikas østkyst. Muligvis på
grund af en sproglig misforståelse
blev girafferne præsenteret som enhjørninge. I kinesisk mytologi er en
enhjørning et helligt dyr, der kun viser sig for kloge personer med en
ren tankegang. Enhjørningen er symbol på fred og forsoning, så det var
en gave, kejseren satte pris på. Han
tog da også selv imod de to giraffer,
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BESTSELLER DER IKKE FÆNGER

Lisa See:
Sneblomst og den hemmelige vifte.
Roman, 301 sider, Aschehoug 2006
pris: 249 kr.
Oversat fra amerikansk af Christa Leve
Poulsen
Af Rikke Agnete Olsen

Lisa See er udlandskineser. Hun er
født og opvokset i Chinatown i Los
Angeles i Californien, så hun er også
amerikaner. Sneblomst og den hemmelige vifte er ifølge omslaget hendes femte roman, men det er den første, der er udkommet på dansk. Bogen fik, ligeledes ifølge omslaget, stor
opmærksomhed i USA, da den udkom, den lå længe på toppen af bestsellerlisterne og fik flere priser – det
fortælles desværre ikke hvilke. Den
er også blevet pænt anmeldt i den
danske presse (Politiken 4.11.06).
Sneblomst er en historisk roman,
der foregår omkring midten af 1800tallet i Hunan-provinsen fjernt fra Kinas politiske centrum. Det er en rigtig damebog i den forstand, at den
foregår i et kvindeunivers, den handler om kvinder, og verden og tiden er
set gennem kvindeøjne, nemlig hovedpersonen Liljes. Hun er bogens
fortæller, der sidder 80 år gammel
og mindes sit liv, fra hun var lille og
midterste søster i en bondefamilie
med fem børn, der tilhørte den etniske minoritet yao og levede af den
jord, faderen og hans bror havde forpagtet af en fjerntboende godsejer.
Farbroderen og hans husstand boede
sammen med Liljes forældre og deres
børn, og storfamilien var ikke rig,
men man klarede sig.

For ikke at ligge familien til byrde,
men måske hjælpe lidt på dens prestige er det vigtigt, at døtrene giftes
bort bedst muligt og med mindst mulig udgift. For at det kan lade sig
gøre, er det uhyre vigtigt, at pigerne
har de smukkest muligt snørede fødder. Det får Lilje under store lidelser,
men hendes lillesøster dør af blodforgiftning i sine betændte, brækkede fødder.
Med til at skaffe pigen og hendes
familie en pænere social placering
hører også, at en veninde, en laotong, som pigen kan dele liv og oplevelser med. Det er finere end bare at
have sjælssøstre i landsbyen, og sådan to særlige veninder meddeler sig
efter traditionen til hinanden på f.eks.
en vifte, hvor de skriver til hinanden
i et særligt kvindesprog, nu shu, med
særlige skrifttegn, som kun kvinder
kender. Takket være ægteskabskoblersken Madame Wang bliver Sneblomst Liljes laotong. Hun er af langt
bedre familie end bondebarnet, men
de to piger knytter sig nært til hinanden og finder snart ud af at beskrive
deres sjæls inderste og voksende
kærlighed til hinanden på deres vifte.
Den hemmelige vifte, som ingen andre end de to skal se.
Og så ruller det derudaf. Som der
står på omslaget: „I takt med at årene
går med sult, sygdom og oprør…“
trues venindernes forhold af løgne,
fortielser og misforståelser, men det
ender med, at kærligheden sejrer og
Liljes øjne åbnes for, at hendes og
Sneblomsts venskab var det vigtigste
af alt. Det vil føre for vidt her at skildre handlingens mange spor og talrige dramatiske højde- og lavpunkter, men grundlæggende går bogen
ud på, at Sneblomsts fine familie ikke
var så fin endda, for den havde mistet alt på grund af husfaderens opiumsmisbrug. Derfor kunne Lilje blive
hendes laotong, og derfor bliver hun
dårligt gift og får et forfærdeligt liv,
mens Liljes pæne familie stiger opad
i samfundet og Lilje lever så godt,
som nu en kvinde kan i sit ægteskab.
Temaet er hele vejen igennem
kvinders vilkår i det gamle, grusomme Kina. Der ligger ganske klart en
omfattende research bag bogen og
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dens indhold, og den historiske ramme kan man sådan set ikke finde fejl
ved. Lisa See har selv besøgt Kina og
kørt rundt i den egn, hun beskriver,
med chauffør og tolk. Hun har besøgt
museet for nu shu og talt med den
sidste kvinde, der brugte det hemmelige kvindesprog, og hun har angiveligt lagt sin sjæl i bogens tilblivelse.
Trods megen viden, et klart gennemført tema og en dramatisk handling fænger bogen ikke rigtigt, måske
fordi der er lidt for meget af det alt
sammen til at kunne rummes i én
bog og til at kunne opleves og indses af en enkelt hovedperson. Hun
begynder ellers tidligt, således s. 29,
hvor Lilje fem år gammel ved „at forskellen på nei – hjemmet, som var
det indre rige – og wei – det ydre
rige, som var mændenes – var selve
kernen i det kongfutsianske samfund“.
Der er en hel del af den slags i bogen, men dette ene eksempel illustrerer allerbedst, hvordan for megen belæring tynger fremstillingen og mindsker interessen for hovedpersonen
og handlingen. Måske er forfatteren
også – skønt af kinesisk familie – alligevel mest amerikaner og mangler
den indsigt og forståelse, som kunne
følge med en opvækst i Kina og personlig fortrolighed med liv og tanke
der. Hun kan åbenbart heller ikke
selv kinesisk nok til at kunne færdes
og tale med folk i Kina.
Bogen er smukt udstyret med kinesiske blomstermotiver i douce gråt
ved kapitlernes begyndelse, men forsidebilledet, der viser en halvt afklædt ung kvinde med vifte, leder
mere tanken hen på et forlystelsesetablissement end på alvorligt kinesisk kvindeliv. Oversættelsen er flydende og velfungerende, selv om
man ikke undgår de efterhånden så
almindelige fejl med pronominerne
som f.eks. „hans”, når der skulle stå
„sit” (s. 185) eller i adjektivernes køn
– for tiden bliver det meste til intetkøn, „blåt brokadesilke” i stedet for
„blå” (s.173).
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VELEGNET, MEN DYR LÆREBOG

Lene Sønderby Bech og
Christian Nielsen:
Kinesisk 1-Kinesisk sprog for begyndere
Systime 2006
252 sider, 437,50 kr.

Af Signe Overgaard Ptaszynski
En ny flot lærebog i kinesisk er netop udkommet. For første gang kan
man nu lære kinesisk på en systematisk måde uden at være nødt til at ty
til engelsksprogede materialer. Bogen er den første i en serie af i alt tre
planlagte tekstbøger, som bliver skrevet med henblik på at dække pensum
svarende til kinesisk på A-niveau i
gymnasiet.
Kinesisk 1 giver en praktisk indføring i dialogform til forskellige dagligdags situationer. Man lærer at
præsentere sig og fortælle lidt om
sig selv, spørge om vej, gå på indkøb, klare sig på en rejse osv. Til bogen hører der audio cd’er og webside, som skal købes seperat. Bogen
fås også i en e-udgave, som man kan
downloade i pdf-format. Man kan
dog ikke printe eller copy-paste fra eudgaven, hvilket gør den meget lidt
anvendelig for folk der går til undervisning i kinesisk, med mindre de har
bærbar computer og internetadgang i
klasselokalet.
I de fleste af bogens 14 kapitler er
der to dialoger og evt. et lille stykke tekst. Disse følges op af gloser,
spørgsmål, grammatik, øvelser og kulturelle oplysninger. Grammatikken
følger op på de nye strukturer der er
introduceret i dialogerne og er skrevet på et let forståeligt sprog med
mange gode eksempler. Øvelserne

består både af konversationsøvelser,
grammatiske øvelser og oversættelsesøvelser. Nogle af konversationsøvelserne er ret gode og læner sig op ad
de emner der er introduceret i dialogerne. De grammatiske øvelser og
oversættelsesøvelserne giver i starten
kursisterne lidt at arbejde med, men
længere henne i forløbet kunne man
godt savne lidt flere udfordringer.
Teksterne i bogen forefindes i både
pinyin og skrifttegn. Derved kan lærer og kursister selv vælge om skrifttegnene skal inddrages i undervisningen eller ej. Dog savner man fuldstændig en systematisk gennemgang
af skrifttegnene, hvilket desværre er
tilfældet i de fleste lærebøger. Det
er ærgerligt, da en systematisk gennemgang under hensyntagen til opbygning og kompleksitet gør opgaven
meget lettere for kursisterne.
På cd’en finder man oplæsninger af
teksterne i to taletempi, langsomt og
naturligt, samt gloserne til de enkelte kapitler. Det taletempo der kaldes
for naturligt er dog langt fra naturtro,
omend det bliver bedre i de senere
lektioner.
Websiden til bogen er opbygget så
den følger de enkelte kapitler i bogen. Her finder man flashcards til
gloserne fra bogen, hvor man kan
øve frem og tilbage mellem pinyin,
dansk og skrifttegn. Der er også oplæsninger af teksterne fra bogen, et
memory spil og et par videoer efterfulgt af spørgsmål. Videoerne foregår
i nogenlunde samme tempo som oplæsningen af dialogerne. Desværre
virker videoerne kun hvis man har
en god internetforbindelse (over 256
Kbit/s), ellers får man bare en masse
skratten og stivnede billeder.
Det er ikke nødvendigt at købe
både webside og cd, da indholdet
overlapper en del. Fordelen ved
websiden frem for cd’en er dog at
man får det fine flashcard-værktøj til
at øve gloser og videoerne som bonus. Ulemperne ved websiden er til
gengæld at man er bundet til at bruge den på den computer man har
aktiveret den på. Dertil kommer at
man ikke kan downloade noget fra
websiden, og derved er tvunget til at
være koblet til internettet for at bru-

ge den. Dette frarøver f.eks. læreren
muligheden for at vise videoerne i
undervisningen, med mindre der er
adgang til internet i klasselokalet.
Alt i alt må jeg dog sige at det er en
flot bog, som er særdeles velegnet til
indlæring af mundtligt kinesisk. Det
er en fornøjelse at bladre igennem
den med dens solide indbinding og
flotte farveillustrationer på papir af
høj kvalitet. Ulempen er dog også at
bogen er noget dyr at købe, 437,50
kr. koster den med moms. Som klassesæt for en skole, hvor den skal bruges år efter år, er den uden tvivl god,
da den er så robust. Men for kursister
der selv skal betale for deres materialer er det altså lidt af en udskrivning,
hvis man ved siden af også skal have
cd eller webside.
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NÆSTEN EN KINA-HÅNDBOG

Mette Holm og Mogens Lykketoft:
Kina drager
Gyldendal 2006
336 s. Vejl. pris kr. 299,Af Claus Seiden
Som journalist har Mette Holm dækket Kina så bredt, at hun i det sidste
kvarte århundrede nok har tilbragt tilsammen syv-otte år i landet. Som politiker har Mogens Lykketoft inden
for de samme tiår rejst i Kina en halv
snes gange. Den bog de nu har udsendt om Kina, bygger både på, at de
har kunnet træffe kineserne i øjenhøjde, og på politikerens og ministerens adgang til at se det hele mere fra
oven. Det er der kommet så omfattende en Kina-skildring ud af, at bogen „Kina drager” er nær på at blive
Håndbogen for den, der er interesseret i det kinesiske samfund.
Noget af det mest spændende i bogen er nok skildringerne af en konference i Beijing i 2005 om bæredygtig
udvikling. Nutidens Kina er præget
af et iøjnefaldende paradoks, hedder
det: Styret er autoritært, Kommunistpartiet er enerådende, politiske modstandere forfølges – men magtfulde
repræsentanter for styret diskuterer
på livet løs i en forbløffende åbenhjertig og højt kvalificeret debat de
store samfundsproblemer. De kritiserer mange hellige køer, og de på-

peger nødvendigheden af vidtgående
reformer. Mogens Lykketoft var inviteret til konferencen for at fortælle
om „den danske model”.
Bogen gengiver også nogle af diskussionspunkterne fra et møde sidste
forår i Selskabet For Økonomisk Reform, hvor 30 af Kinas mest magtfulde embedsmænd, akademikere og
eksperter talte åbent om, at centralregeringen måtte holde op med at tro,
at alle løsninger skal påduttes ens
alle vegne. Moderniseringen er lykkedes bedst, når den har været inspireret af lokale eksperimenter. Det bliver ligefrem sagt, at „Taiwan er modellen for Kinas fremtid” – og så tilføjet, at det jo naturligvis ville være
en skandale at sige det åbent.
Lykketofts egen spådom om Kinas
fremtid lyder: Hu Jintao og hans allierede vil forsøge at legitimere en Singapore-model ved at imødekomme
de forventninger i den økonomiske,
sociale og miljømæssige reformpolitik, som de forestiller sig, befolkningen har. Et – forhåbentlig stærkt reformeret – kommunistparti vil bevare sit reelle magtmonopol. En behersket decentralisering vil finde sted.
Men centralmagten vil uforandret bekæmpe enhver tendens til separatisme og opløsning af det vældige sammensatte land – og den vil have heldet med sig.
Bogen har to hovedtemaer: Kinesiske holdninger, som de illustreres af
forfatternes personlige oplevelser i
landet og af Kinas nyere historie, og
så kinesiske realiteter, der binder
nærbilleder af dagliglivet og den
overordnede, økonomiske udvikling
sammen. De to forfattere skriver ikke
i takt, men de har fået en vellykket
dialog frem med tankevækkende indslag, som når det hedder, at „den lydige kineser er opfostret gennem
2500 år – men meget tyder på, at opgøret med denne størrelse er i fuld
gang. De kinesiske storbyers måske
40 mio. smaskforkælede enebørn finder sig næppe i, hvad generationerne
før dem har måttet affinde sig med“.
Diskussionerne i ledelsen op til
indgrebet på Den Himmelske Freds
Plads, problemerne med at få skabt
en retsstat, brugen af tortur og døds-
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straf, den dybe fattigdom i nogle af
landområderne, den kinesiske mangel på forståelse for at tibetanerne,
mongolerne og andre mindretal ikke
lader sig ensrette, er nogle af de temaer, forfatterne også kommer ind
på.
En velskrevet bog, hvis forfattere
supplerer hinanden godt, så man får
bedre forstand på Kina af læsningen.
De holder sig ved jorden og kaster
sig ikke ud i „kremlologi”, men måske kunne de have brugt lidt mere tid
på fænomenet „guanxi” – det forbindelses- eller klient-system, der i så
høj grad er bestemmende for, hvem
der kommer til magten og kan gennemføre sine ideer.
Og så er det en rar bog at se på
med klar typografi og stift bind i stedet for de sædvanlige, slaskede papirstykker.
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TIBET UNDER FORVANDLING
DEBATAFTEN ARRANGERET AF DANSK-KINESISK FORENING
Tibet under forvandling – men i hvilken retning? Det er emnet for en debataften, Dansk-Kinesisk Forening arrangerer. Der bliver tre danske tibetkendere som indledere og debattører:
antropologen Ellen Bangsbo, journalist Nils Thostrup, der har Kina og Tibet som stofområde, og Anders Højmark Andersen, der er næstformand
for Støttekomiten for Tibet.
De tre vil koncentrere sig om hver
sin del af emnet: Ellen Bangsbo vil
tage sig af skolegang, uddannelse og
jobmuligheder for tibetanerne, Anders Højmark Andersen af den kinesiske tilstedeværelse, økonomisk udvikling og kulturelle forandringer i Tibet, og Nils Thostrup af Tibet i det
politiske billede.
Efter oplæggene vil de tre debattere
med hinanden og med tilhørerne.
Tibet har i de senere år været igennem en voldsom udvikling på alle
områder af samfundslivet. På baggrund af den tilgængelige information kan det være svært for udenforstående at danne sig en mening om omfanget af konsekvenserne af denne
udvikling for befolkningen i Tibet.
En egentlig Tibet-debat har haft
trange vilkår i Danmark, men viljen
til en meningsfuld debat uden alt for
fastlåste holdninger er givet til stede.
Det kan derfor være nyttigt at gøre
status og høre, hvad danskere med et
særligt kendskab til Tibet har at fremlægge.
Kjeld A. Larsen

Tid og sted
Ved redaktionens slutning var det
endnu ikke fastlagt, hvor og hvornår
debataftenen vil finde sted. Det bliver muligvis i sidste halvdel af april,
muligvis senere.
Tid og sted vil blive meddelt på
Dansk-Kinesisk Forenings hjemmeside (dansk-kinesisk.dk) og i et nyhedsbrev. Man kan også spørge sekretæren, Lene Løgstrup, tlf. 6114 3340,
eller sekretariatet@dansk-kinesisk.dk

Ellen Bangsbo
er freelance foredragsholder, skribent
og antropolog samt BA i tibetansk
fra Københavns Universitet. I perioden 1978 til 1990 boede hun blandt
eksiltibetanere i Indien og Nepal og
studerede bl.a. tibetansk buddhisme.
Hun har forfattet bogen „Teaching
and Learning in Tibet“ og deltaget i
Tibet-konferencerne „The Seminar
International Association for Tibetan
Studier“ i 2003 og 2006. I perioder
har hun studeret som forsker på Nordisk Institut for Asien Studier (NIAS)
og har lavet feltarbejde omkring uddannelse for tibetanere i Tibet og i de
etnisk tibetanske områder i Qinghai
og Sichuan. (Foto: Leena H.).

Nils Thostrup
er tidligere chefredaktør på Morgenavisen Jyllands-Posten og dagbladet
JydskeVestkysten. Han er journalist
med Kina som speciale og har rejst
i folkerepublikken siden 1974, både
som journalist og som rejseleder,
bl.a. som arrangør af journalistiske
studieture. Har mere end 30 rejser til
Kina bag sig, herunder tre til Tibet (to
i midtfirserne og en i 2002). Holder
foredrag om udviklingen i Kina, er
fast bidragyder til bladet „DanmarkKina“, udgivet af Venskabsforbundet
Danmark-Kina, og forfatter til bøgerne „Kinesisk kurs“, „Kina i reformernes tegn“ og, senest, „Kina bag spejlet’. (Privatfoto).

Anders Højmark Andersen
var første gang i Tibet i 1985. Fra
1985 til 1988 tilbragte han i alt 1½
år på rejser i Tibet. Her oplevede
han, hvad han betegner som „den
meget hårdhændede undertrykkelse
af tibetanere, der demonstrerede
mod den kinesiske besættelse“. Efter
en folkeopstand i marts 1989, som
„endte i en massakre på ubevæbnede tibetanske demonstranter“, stiftede han sammen med andre danskere Støttekomiteen for Tibet. Han har
studeret antropologi ved Københavns
Universitet. Hans speciale, der endnu ikke er afleveret, handler blandt
andet om de kulturelle forandringer i
Tibet. Han var senest i Tibet i 2006.
(Foto: Flemming Poulsen).
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NYE FORENINGSAKTIVITETER
GENERALFORSAMLING I DANSK-KINESISK FORENING
Dansk-Kinesisk Forening
Regnskab for året 2006
Indtægter

Det har ikke skortet på aktiviteter i
2006, fremgik det af den beretning,
som formanden for Dansk-Kinesisk
Forening, Signe Overgaard PtaszynVaresalg ...................................5210
ski, aflagde på foreningens generalSkoletjeneste, foredrag ................3397
forsamling i København den 29. jaMødegruppen......................... – 2441
nuar 2007. Og de ca. 30 deltagere i
Kontingent og abonnenter .........48170
generalforsamlingen godkendte plaTilskud fra fonde m.v.................30000
ner om nye aktiviteter i 2007.
Tilskud fra bladpuljen..................5287
Som noget nyt overvejer bestyrelRenteindtægter ..............................352
sen at arrangere rejser, men de skal
Indtægter i alt ...........................89975
adskille sig fra de rejser, som rejsebuUdgifter
reauerne tilbyder. Baggrunden er, at
Div. arrangementer .....................1124
en 13-dages rejse til Tibet, som forPorto, fragt...................................3065
eningen arrangerer i samarbejde med
Brochurer ....................................1691
Stjerngaard Rejser, tegner til at blive
Hjemmeside, Internet og tlf. ........6637
en succes, idet der er tilstrækkeligt
Rejse- og mødeudgifter................3577
med deltagere til, at rejsen kan genKontorartikler ................................220
nemføres. Det er meningen at oprette
Gaver og blomster .........................508
en rejsegruppe, som skal stå for denGebyrer, bank og giro....................402
Afskrivning på inventar................2241
ne nye foreningsaktivitet.
Diverse udgifter ...........................3450
En anden ny aktivitet er en udvidelTrykning af blad ........................36325
se af foreningens hjemmeside med
Køb af fotos og materiale .............9858
et debatforum, Kinakanalen, hvor
Div. udgifter ved bladprod. .........3117
medlemmer og andre kan få svar på
Internet/blad ................................2537
spørgsmål om Kina, udveksle meninPorto ved. bladudsendelse.........13241
ger om kinesiske forhold, fortælle om
Rejser (tilskud til Lhasa-rejse).......5100
oplevelser på rejser i Kina, give gode
Kontingent til foreninger ................600
råd og delagtiggøre andre i egne erfaUdgifter i alt .............................93693
ringer osv., i det hele taget skabe forÅrets resultat............................ – 3718
bindelse mellem alle kina-interesseStatus
rede. Et udvalg vil nu udarbejde retAktiver
ningslinier for denne nye internet-akKassebeholdning .........................2898
tivitet, bl.a. for at undgå misbrug.
Giro.........................................123023
Mødegruppen, der står for foreninVarelager.....................................5113
gens arrangementer, har også noInventar .......................................4335
get nyt og uprøvet på programmet
Debitorer...........................................0
for 2007, nemlig et debatmøde. EmAktiver i alt .............................135369
net er Tibet, hvor tibetkyndige diskuterer med hinanden og med tilhørerPassiver
Kreditorer ..........................................0
ne. Læs mere om dette arrangement
KULU ............................................367
side 19.
Gæld i alt ......................................367
Kinabladet og Mødegruppen tegner sig for foreningens hovedaktiviteEgenkapital primo 2006 138720
ter, sagde formanden i sin beretning.
Årets resultat
– 3718
Målet med udgivelse af Kinabladet
Egenkapital ult. 2006 ..............135002
er, at hver enkelt læser i løbet af et år
Passiver i alt ............................135369
får forøget sin viden om Kina og får
København. den 17. januar 2007
en større forståelse af, hvad der sker i
det store land. De fleste af artiklerne
kommer fra skribenter med speciel
indsigt i kinesiske forhold, men redLene Løgstrup (kasserer)
Regnskabet er revideret efter foreviste bilag aktionen lægger også vægt på, at menige danskere får lejlighed til at fortælle om deres møde med Kina og
kineserne.
Bjørn Runge (revisor)
Bladet er lidt dyrere at lave, end
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oplaget egentlig berettiger til. Det
kan lade sig gøre takket være et tilskud fra S.C. Van Fonden.
„Jeg vil gerne benytte lejligheden
til at bringe en varm tak til S.C. Van
Fonden, der i 2006 som i de foregående år har støttet udgivelsen af bladet med 30.000 kr. Vi har søgt om og
fået samme beløb for 2007, så redaktionen vil fortsætte den hidtil fulgte
kurs“, sagde formanden.
Mødegruppen har stået for et arrangement hver måned undtagen i
sommermånederne. Der har været
spændende foredrag om meget varierede emner, fra „Karrierekvinder
og modemagasiner“ over „Kinas miljø- og energipolitik“ og „Profit og etik
– Virksomhedernes sociale ansvar i
Kina“ til „Forestillinger om køn i Kina
– vold mod kvinder og NGO aktivisme“.
Mødegruppen har arrangeret rundvisninger i Botanisk Have og ved udstillingen „Skatte fra Den Forbudte
By“. Desuden, som noget nyt, to aktiviteter, hvor deltagerne har kunnet underholde sig med at fremstille
jiaozi/dumplinger og spille mahjong.
Medlemstallet er jævnt stigende og lå ved årsskiftet på 337 personer, dvs. 21 mere end for et år siden.
Desuden har Kinabladet 29 abonnenter, som ikke er medlemmer af
foreningen. Hovedparten af medlemmer bor på Sjælland. Der er 33 i Jylland, 14 på Fyn, 2 på Lolland-Falster,
1 på Færøerne, 1 i Sverige, 1 i Norge
og 4 i Kina. Der sker en stadig fornyelse af medlemsskaren. Nogle falder
fra, men erstattes af flere nye.
Beretning, regnskab og budget for
2007 blev godkendt.
Det vedtoges at forhøje kontingentet med ca. 15 pct. Det er den første
forhøjelse i de otte år, foreningen har
eksisteret. De nye kontingentsatser
findes under kolofonen på side 2.

Nye bestyrelsesmedlemmer
Til bestyrelsen nyvalgtes Xiaomei Liu
Hjorth og Benny Frederiksen og genvalgtes Kjeld A. Larsen, Jette Mechlenburg og Lene Løgstrup. Henrik
Strube ønskede at udtræde af bestyrelsen. Til suppleanter genvalgtes
Hanne Nancke-Krogh og nyvalgtes
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TIBETREJSEN SIKRET
PLANER OM FLERE KINAREJSER
Med tog til Verdens Tag – rejsen fra
Beijing til Tibet, som Dansk-Kinesisk Forening arrangerer i samarbejde med Stjernegaard Rejser – bliver
nu til virkelighed. Der er tilstrækkeligt med bindende tilmeldinger, dvs.
mindst ti, så den 26. maj 2007 stiger
et hold danskere på et SAS-fly i København med kurs mod Beijing. Der
er plads til 20 deltagere, så foreningens sekretær modtager fortsat gerne
tilmeldinger.
Efter et par dage i Beijing fortsætter
rejsen med tog til Tibets hovedstad,
Lhasa. Den sidste strækning tilbagelægges i 4000 meters højde ad den
nye jernbanelinie, der blev indviet i
sommeren 2006, og som fører de rejsende forbi verdens højest beliggende jernbanestation 5072 meter oppe
på Verdens Tag.
Togrejsen fortjener betegnelsen
eventyrlig, og når den er slut, venter
seks spændende dage i „Det Autonome Område Tibet“, som kineserne
kalder denne provins. Rejselederen,
Hanna Liv Leanderdal, vil sørge for,
at deltagerne får noget mere end et
overfladisk indtryk af tibetanernes tilværelse. Med den nye jernbaneforbindelse, der betyder hurtigere og
billigere rejser til Lhasa, er Tibet rykket lidt nærmere omverdenen, og interessen i den vestlige verden for det
førhen så lukkede område vil ganske
givet vokse.
Som det fremgår af referatet på
foregående side af Dansk-Kinesisk
Forenings generalforsamling, vil foreningen søge at oprette en rejsegruppe, der skal stå for flere rejser til
Kina. Det er ikke foreningens opgave at konkurrere med rejsebureauerne, der har mange glimrende ture til
Kina på programmet, men at tilrettelægge rejser med et specielt indhold
som supplement til rejsebureauernes
normale udbud af rejser til Kina.
Hvis alt går som planlagt, er der
udsigt til, at foreningen vil arrangere
flere specielle rejser til Kina.

tes Susanne Bokelund. Bent Sørensen ønskede ikke genvalg. Til revisor
genvalgtes Bjørn Runge og Gudrun
Lindhard.
De mange aktiviteter, foreningen
beskæftiger sig med, betyder, at der
er brug for flere hænder, ikke mindst
fordi næsten alle i bestyrelsen og arbejdsgrupperne har deres fuldtidsarbejde eller andre funktioner at passe.
Formanden opfordrede derfor til alle,
der har lyst til at give en hånd med,
til at melde sig.

Ny formand
Signe Overgaard Ptaszynski, der
overtog formandsposten efter generalforsamlingen i februar 2006, meddelte, at hun på grund af travlhed
med arbejde og studier ikke kan afse
tid til at være formand, men hun fortsætter som bestyrelsesmedlem.
Til ny formand har bestyrelsen udpeget Jette Mechlenburg, der har været medlem af bestyrelsen siden foreningens stiftelse i 1999.
„Siden jeg i 1982 første gang rejste
til Kina, har jeg været med i foreningsarbejdet for Danmark og Kina,
først i Venskabsforbundet DanmarkKina og fra 1999 i Dansk-Kinesisk
Forening“, fortæller den nye formand. „Men min interesse for Kina
vågnede allerede i begyndelsen af
1960erne hvor jeg som andre unge
på den tid drømte om et Kina som
begyndelsen til en bedre verden. Siden har jeg selvfølgelig fået et mere
realistisk syn på Kina og mere viden

Rettelse

I artiklen „Tørke i nord, masser af
vand i syd” i Kinabladet nr. 32, Vinter 2006, havde der indsneget sig en
fejl. Artiklen handlede om, at den kinesiske regering på grund af alvorlig
vandmangel i Nordkina har iværksat
et gigantisk byggeprojekt for at lede
vand fra Yangtze til Nordkina. I artiklen var det kinesiske Ministerium for
Vandressourcer fejlagtigt citeret for
at have oplyst, at Nordkina kun har
to procent af landets vandressourcer.
Så galt står det dog ikke til. Ifølge Ministeriet har Nordkina 19 pct. af landets vandressourcer, Sydkina 81 pct.
Vi beklager fejlen. Red.

Jette Mechlenburg – ny formand, hendes interesse for Kina blev vakt allerede
i begyndelsen af 1960erne. (Privatfoto).

om og indsigt i udviklingen og i,
hvad der rører sig i Kina. Det er sket
gennem læsning, gentagne besøg og
ikke mindst igennem mit venskab og
samarbejde med Ma Jisen, Kinabladets skribent i Beijing. Min interesse
for Kina deler jeg nu med min mand
som på biotek-fronten samarbejder
med folk på Beijing Genomic Institute“.
„I Dansk-Kinesisk Forening udføres arbejdet i redaktionen, i mødegruppen, af sekretæren, af Gudrun
Lindhard (skolekasse og bogsalg) og
af webmasteren (og måske snart også
i en rejsegruppe), så jeg ser formandens rolle som at være samlende, koordinerende, repræsenterende og om
muligt initiativtagende sammen med
den øvrige bestyrelse. Jeg forestiller
mig kun at have posten for en periode da jeg håber at yngre kræfter, som
der med friske øjne på hvad der sker
i Kina, vil gå ind i bestyrelsen og på
formandsposten og sammen med os
gamle rotter fortsat give foreningen
liv og troværdighed“.
–––
Et udførligt referat af generalforsamlingen findes på Dansk-Kinesisk Forenings hjemmeside
(dansk-kinesisk.dk).

21

KINABLADET NR. 33 FORÅR 2007

RI CHANG SHENG HUO
OM HVERDAG OG TILVÆRELSE, SAMLET AF CLAUS SEIDEN
Få et gratis klem

ri chang – hverdag

Benforlængelse forbudt
Kinesiske skønhedsklinikker har i de
senere år udført en noget speciel kosmetisk operation, der egentlig er udviklet i Rusland for at hjælpe mennesker med dværgvækst. Skønhedsklinikkerne har averteret med, at de
kan gøre folk højere ved at forlænge
deres ben. Nu har myndighederne
sagt stop: Der var for mange ulykkelige bivirkninger.
I følge Xinhua var det især unge
karrieremagere, der lod sig operere
på klinikker, som averterede med
„smertefri forlængelse af benene”.
De mente, det ville blive nemmere at
blive forfremmet, hvis de var lidt højere.
Operationen indebærer, at benknoglerne saves over og patienten
kommer i stræk, så knoglerne vokser
sammen igen i længere form end
hidtil. Operationen kan man stadig
få, men fremtidig kun på egentlige
ortopædiske hospitaler med autoriseret personale – og ikke på skønhedsklinikkerne.

Søn til salg
Kinesisk presse begynder nu at tage
fat på de problemer, der skyldes, at
sundhedsvæsenet er blevet mere og
mere brugerbetalt.
„China Daily” skriver fra Guangzhou, at en mand havde slået sig ned
på en stor plads sammen med sin
seks-årige søn og et skilt om, at sønnen var til salg.
Manden forklarede, at han havde
brug for penge til at betale for sin kones nyreoperation. Han havde truffet
denne beslutning, fordi konens død
ville være et uerstatteligt tab, mens
han stadig ville have håb om, at han
senere kunne tjene penge nok til at
købe sønnen tilbage.

Fire unge stillede sig en lørdag eftermiddag op på Beijings store handelsgade Wangfujing med skilte, hvor
der stod: „Nej til den kolde skulder”
og „Få et gratis klem”. De fik uddelt
adskillige gratis omfavnelser i den
time, det varede, før politiet kom og
tog dem med på stationen. Til et blad
i Shanghai forklarer politiet, at „de
havde ikke indhentet tilladelse fra
myndighederne, og deres aktion kunne tænkes at få negative virkninger
på samfundet”.
Efter afhøringen blev de fire unge
sendt hjem og kunne forklare til pressen, at de havde læst om gratis-klemaktioner på internettet og mente, at
de kunne bidrage til, at folk følte sig
mere som én stor familie.

Middelklasse
Kina er officielt begyndt at tale om
en middelklasse, for nu har Kinas
Statistiske Kontor udarbejdet en definition på, hvad man skal forstå ved
begrebet. Og det kommer fremtidig
til at omfatte alle, der tjener mere
end 1625 kr. om måneden i de større
byer og 1225 kr. om måneden uden
for storbyerne.
Definitionen bruges i en landsomfattende undersøgelse af „middelklassens livsstil”, som et institut under
Kinas Statistiske Kontor udarbejder.
Den har straks fået folk til at protestere på nettet, fordi de mener, beløbet
er alt for lavt sat. En skriver, at med
den definition vil der ikke være andet
end middelklasse i Beijing, for intet
menneske kan leve dér for mindre.

Talsmænd skal svare klart
Udenlandske journalister får det formentlig lettere i Kina i fremtiden. I
hvert fald har lederen af regeringens
informationskontor, viceminister
Wang Guoqing, sagt til „Folkets Dagblad”, at forholdet mellem regeringsorganerne og medierne bør ændres.
Vi går ind for, at man bistår pressen
i stedet for at prøve at styre den. Der
er dog først og fremmest tale om den
udenlandske presse, som man venter
vil sende mange journalister til Kina i
forbindelse med De Olympiske Lege.
Blandt Wangs påbud er også et til
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regeringstalsmænd og andre embedsmænd: de skal give journalisterne aktuelle og akkurate oplysninger af nyhedsværdi og må ikke afslå at lade
sig interviewe. Man regner med, at
omkring 30.000 journalister vil dække Kina i tiden frem til De Olympiske
Lege i 2008.

Truende varme
Gennemsnitstemperaturen i Kina er
steget mellem 0,5 og 0,8 grader i løbet af det seneste århundrede, og
eksperter frygter en yderligere stigning på to-tre grader inden år 2100,
står der i en officiel rapport, der citeres af „Folkets Dagblad”.
Hvis ikke der bliver grebet ind mod
opvarmningen, kan det betyde et fald
på op til 37 pct. i produktionen af de
vigtigste fødevarer som ris, hvede og
majs, mener eksperterne, som forudsiger, at selv om der måske kommer
op til 10 pct. mere regn, vil der ske
en udtørring, specielt i det nordligste
Kina. En af følgevirkningerne af opvarmningen bliver op til 15 pct. kraftigere fordampning fra de større floder.

Hvor lang er muren?
Trods luftfotografier og andre moderne metoder er der ingen, der eksakt véd, hvor lang den store, kinesiske mur er. Det skal der nu gøres noget ved. Siden 1980erne har myndighederne indsamlet detaljerede data
om murens forløb, men Kinas Geodætiske Institut klager over, at oplysningerne aldrig er blevet bearbejdet og offentliggjort. Det regner man
med at kunne til næste år, fordi et nyt
dataprogram kan bruges til at udmåle
muren detaljeret, så man kan komme
nærmere på dens udstrækning end
de „ca. 6000 km”, man taler om i
dag.

Svage kvinder
Traditionen siger, at „kvinden er
svag”, og det skaber et „glasloft” over
karrieremulighederne, siger sociologer i Shanghai, der har undersøgt forskellen mellem mænds og kvinders
indtægter.
Den gennemsnitlige årsindtægt for
mænd i Shanghai er på 19.160 kr.,
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men for kvinder kun på 12.385 kr.
Altså to tredjedele af, hvad mændene
tjener.
Alligevel foretrækker omkring ti
pct. af kvinderne at være hjemmegående husmødre. Bladet „Shanghai
Star” har talt med en af dem, He Jian,
der søgte ud på arbejdsmarkedet efter at have gået hjemme med sin søn
i fire år. „Sagen er“, siger hun, „at i
mine svigerforældres øjne bidrager
jeg næsten ingenting til familien, for
de regner det ikke for noget, at jeg
sørger for mand og barn, laver mad
og gør rent, så nu vil jeg også til at
tjene penge igen“.

større byer. Det er boligministeriet,
der har bestemt sig for et bilforbud
hvert år på en bestemt dag i september, og meningen er at opfordre folk
til at bruge offentlige transportmidler
og lade bilen stå for at formindske
luftforureningen.
Der har allerede været gjort forsøg
– for syv år siden prøvede man med
en bilfri dag i Chengdu, og senere er
flere andre byer fulgt efter.
Kinesisk satire:

Udvekslingsstudenten

Tobørns-familier

Flyrejser for én yuan
Et relativt nyt kinesisk luftfartsselskab
specialiserer sig i billigrejser. Det
hævder at kunne holde en pris på
225 kr. for en flyvning mellem Beijing og Shanghai, og som om det
ikke er tilstrækkeligt billigt, har det
bebudet, at man kan købe billetter
for én yuan (ca. 75 øre) til ruten mellem Shanghai og Jinan midt mellem
Shanghai og Beijing. Men kun til ti
pct. af pladserne og kun i en begrænset periode, mens selskabet får indarbejdet ruten.

Stærke billeder
Politiet i Shanghai har anholdt et ægtepar, der drev en lukrativ forretning
på internettet. De transmitterede pornooptagelser direkte over deres website. Kunderne betalte 9,75 kr. for optagelser, hvor de optrædende var delvis påklædt, og op til 20 kr. for billeder af helt nøgne elskende. Ægteparret har forklaret, at de selv havde investeret 160.000 kr. i udstyr og „forretningslokaler”, og at de optrædende i reglen var mennesker, der allerede gjorde i pornografi og syntes, det
var en stor fordel, at de kunne optræde foran et webcamera hjemme i deres egne lejligheder i stedet for på
scenen i diverse klubber.

Bilfri dag på vej
Mens danskerne har det største besvær med at arrangere en bilfri dag,
bare i Københavns indre by, vil Kina
indføre en dag uden biler i alle sine

telystne millionærer og omkring 30
særligt smukke og yndefulde kvinder
til et selskab, hvor de kunne føle hinanden på tænderne – eller andre
steder. Betingelsen for de mænd, der
deltog, var ikke, at de skulle være
smukke – men at de skulle have en
formue på mindst 1,6 mio. kroner.
Blandt de 1000 kvinder, der havde
ansøgt om at komme med, var der
også et mindre antal kvindelige millionærer. Men, siger Xu, de har det til
fælles, at de alle søger en mand, der
er mere velstående end de selv er.

Chen Jianhui/Newscartoon

Mange kinesiske forældre lider afsavn
for at få råd til at sende deres poder til
udlandet for at studere. De må leve af,
hvad de kan skrabe sammen her og
der.
Indskrift på flyet: Til udlandet for at studere.
Udvekslingstudent: Far og mor, husk
nu at sende penge til mig.
Far: Her er ti øre.
Mor: Her er fem øre.
Oversættelse:
Signe Overgaard Ptaszynski

Millionær-parring
Kinas rigmænd har det ikke så let,
mener Xu Tianli, der driver et internetbaseret ægteskabsbureau for velstående mennesker – og kun for dem.
Han forklarer, at rige mænd tit har
meget travlt, så de ikke har tid til at
opsøge velegnede hustruer. De møder mest kvinder i forretnings- og arbejdssammenhæng, og den slags fanger ikke deres interesse. De søger noget specielt hos den kvinde, de vil
giftes med.
Altså har Xu Tianli fået over 3000
klienter til sit ægteskabsbureau, og
nu supplerer han netdelen med at arrangere personlige møder: På et skib
i Shanghais havn samlede han 20 gif-

I årene indtil 2010 vil man opleve en
kraftig forøgelse af befolkningstallet
i Beijing, meddeler Beijings Befolkningsforsknings Institut. Årsagen er,
at et ægtepar, hvor begge er enebørn,
har lov til at få to børn. Instituttet har
spurgt 1300 ægtepar mellem 20 og
34 år, om de vil gøre brug af denne
ret, og det har over en tredjedel, 36
pct., svaret ja til. 60 pct. svarede, at
de ville have ét eller slet ingen børn.
For fire år siden svarede under en
femtedel, 19.5 pct., at de ønskede at
få to børn.
Ifølge den officielle statistik fødes
der hvert år 78.000 børn i hovedstaden, men i 2010 vil tallet næsten fordoblet – 140.000 –, hvis Instituttets
spådom holder stik.

Skriveundervisning
De studerende på Changshas universiteter har fået besked på, at de skal
bruge mindst fem minutter om dagen
på at skrive kinesiske tegn i hånden.
Det har nemlig vist sig, at med den
tiltagende brug af computere er
håndskriften ved at gå i forfald, og
en test viste, at nogle af de unge end
ikke kunne skrive tyve af de mest almindelige ord i hånden.

shenghuo – tilværelse
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ARRANGEMENTER
Hvad er det?
Et helt specielt møde i Dansk-Kinesisk
Forening
torsdag den 15. marts 2007 kl. 19.30
i Forsamlingshuset, Kulturstaldene,
Onkel Dannys Plads, Halmtorvet 13,
1700 København V.
Vi kigger på deltagernes kinesiske
skatte. Medlemmer såvel som ikkemedlemmer opfordres til at komme
med gamle eller blot spændende genstande, der stammer fra Kina. De kan
være købt på rejser i Kina eller andre
lande eller anskaffet herhjemme. Arkitekt og kunsthandler Stig Andersson vil
indlede aftenen med at vise et udvalg
af sine egne kinesiske kunstgenstande.
Vi vil sammen kigge på de medbragte
genstande, kommentere og høre om
tingenes historie. Læs interviewet med
Stig Andersson side 8.
Entré: Medlemmer af Dansk-Kinesisk
Forening 20 kr., andre 30 kr.
OBS: Deltagere, der kommer med
kinesiske kunstgenstande, har gratis
adgang!

Tibet under forvandling
Debataften i Dansk-Kinesisk Forening
om Tibet. Tid og sted vil blive meddelt på foreningens hjemmeside
(www.dansk-kinesisk.dk) og i et nyhedsbrev.
Tre indledere med hver deres syn på
forholdene i Kinas „Autonome Område Tibet“ vil debattere med hinanden
og med tilhørerne.
De tre indledere er: Journalist Nils
Thostrup, næstformanden for Støttekomiteen for Tibet Anders Højmark Andersen og antropolog Ellen Bangsbo.
Læs omtalen side 19 af denne sjældne lejlighed til at få et nuanceret indtryk af forholdene i Tibet.

Kulturrevolutionen –
fyrre år efter
Foredrag i Dansk-Kinesisk Forening af
lektor Søren Clausen
tirsdag d. 24. april 2007, kl. 19,30
i Forsamlingshuset, Kulturstaldene,
Onkel Dannys Plads, Halmtorvet13,
1700 København V.
Kinas „Store Proletariske Kulturrevolution“ i årtiet 1966-76 er for mange kinesere, såvel som for mange af Kinas
venner, den altoverskyggende hovedbegivenhed i Kinas moderne historie.
Mao-æraen, og her specielt Kulturrevolutionen, er et studium i EKSTREMHISTORIE: aldrig før eller siden er et
samfund blevet udsat for så voldsomme forandringer i så hurtig rækkefølge.
Kulturrevolutionen medførte en „afsløring“ af de styringsmidler og sociale
institutioner, det kinesiske kommunistparti havde betjent sig af i de første 17
år ved magten efter 1949. Det blev på
mange måder muligt at kigge ind under overfladen på det hemmelighedsfulde regime.
Men samtidig skabte Kulturrevolutionen nye „slør“, ikke mindst i verden
uden for Kina. Foredraget tager udgangspunkt i det faktum, at Kulturrevolutionen i dag er historie, og at der
i de seneste år er kommet flere vigtige
nye bøger, som gør det muligt at forstå Kulturrevolutionen – i alt fald lidt
mere...
Søren Clausen er lektor i kinesisk
sprog og historie ved Østasiatisk Afd.,
Inst. for Historie og Områdestudier,
Aarhus Universitet.
I Kinabladet Nr. 32/2006 har Søren
Clausen skrevet artiklen: Kulturrevolutionen (og mig).
Entré: Medl. af Dansk-Kinesisk Forening 20 kr., andre 30 kr.

Tilmeld dig Nyhedsbrevet og husk hjemmesiden
Ikke alle Dansk-Kinesisk Forenings arrangementer når at blive annonceret i Kinabladet, men de meddeles også i Nyhedsbrevet, som alle kan tilmelde sig ved henvendelse til Lene Løgstrup, sekretariatet@dansk-kinesisk.dk eller tlf. 6114 3340.
Arrangementerne omtales desuden på foreningens hjemmeside (dansk-kinesisk. dk),
så det er en god ide jævnligt at kigge efter på hjemmesiden.
Venlig hilsen
Dansk-Kinesisk Forenings mødegruppe

