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FOLKEREPUBLIKKEN KINA 60 åR

Proklamationen

Den formelle erklæring om, at Folkerepublikken 
Kina var grundlagt, blev vedtaget af det kommunis-
tiske partis „Konsultative Konference“ på et møde 
i Beijing i slutningen af september 1949. Samtidig 
blev Mao valgt til Folkerepublikkens leder. 
 En kort version af erklæringen blev givet af Mao 
Zedong, da han i en tale lørdag den 1. oktober 
1949 fra balkonen over indgangen til Den Forbudte 
By og med udsigt over Den Himmelske Freds Plads 
formelt meddelte, at Folkerepublikken Kina var 
grundlagt. Ordlyden af den formelle erklæring fin-
des blandt andet i Mao Zedongs samlede værker 
bind 9. 
 Den Konsultative Konferences proklamation indle-
des med at fastslå, at Folkets Befrielseshær havde 
besejret Chiang Kai-sheks ’reaktionære Kuomintang-
regering’, og fortsætter:
 „Der er nu vundet en afgørende sejr i folkets be-
frielseskrig, og størstedelen af landets befolkning er 
blevet befriet. På det grundlag har Det Kinesiske
Folks Politiske Konsultative Konference holdt sit før-
ste møde. (…). Som repræsentant for hele befolk-
ningens vilje har den udarbejdet loven om dannelse 
af Folkerepublikken Kinas regering, valgt Mao Ze-
dong til formand for Folkets centralregering (heref-
ter opremses navnene på 62 medlemmer af en re-
geringskomité), erklæret grundlæggelsen af Folkere-
publikken Kina og vedtaget, at Peking skal være lan-
dets hovedstad. Medlemmerne af regeringskomiteen 
trådte sammen i hovedstaden i dag. De vedtog en-
stemmigt, at den Politiske Konsultative Konferences 
program skal være regeringens politik“. 
 Proklamationen slutter med at fastslå, at „denne 
regering er den eneste lovlige regering, der repræ-
senterer Folkerepublikken Kina og hele landets be-
folkning“. 

For tres år siden, den 1. oktober 1949, meddelte formanden for Kinas Kommunistiske Parti, Mao Ze-
dong, at Folkerepublikken Kina var skabt. 60 år er efter den kinesiske kalender en af de store mærke-
dage i et menneskes, og dermed også i et lands, liv. I dette særnummer af Kinabladet tegner danske 
forskere og andre kinakyndige et billede af det meget komplekse samfund, som Folkerepublikken har 
udviklet sig til i løbet af de seks årtier. God læselyst! 

Den store mærkedag

Ved åbningen af det ovenfor omtalte møde i Det Kinesiske Folks Konsultative Konference holdt Mao en tale, der blev transmitte-
ret i kinesisk radio. Transmissionen blev aflyttet i San Francisco. Et nyhedsbureau sørgede for at sende et referat ud til alverdens 
redaktioner, og det havnede på forsiden af den engelsksprogede avis North-China Daily News i Shanghai den 22. september 
1949. Forfatteren Henning Høeg Hansen har kigget i de gamle numre af avisen for at få et indblik i, hvordan de nye tider blev 
modtaget i Shanghai. Det fortæller han om på de følgende sider. 
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Af Henning Høeg Hansen

Lørdag den 1. oktober 1949 var na-
turligvis en betydningsfuld dag i 
Kina. Men det var egentlig ikke en 
særlig dramatisk dag. Der var mere 
politisk koreografi og detaljeret plan-
lægning over begivenheden, end der 
var revolutionær vildskab. Det var en 
velkomponeret dag, og det er grun-
den til, at vi har billeder af begiven-
heden, hvor vi i alle detaljer kan se, 
hvad der sker, og ikke mindst hvem 
der deltager. For begivenheden var 
naturligvis det nye styres selviscene-
sættelse. Det er herfra den nye ver-
den i Kina går.  

 Derfor kender alle billedet af Mao, 
der udråber den nye Folkerepublik 
fra den sydlige port til Den Forbudte 
By. Den symbolske værdi er ikke til 
at overse, men for folket ude på den 
store plads var det muligvis af mere 
umiddelbar betydning, at de havde 
fået noget så usædvanligt som en lille 
sammenhængende ferie i forbindelse 
med begivenhederne. Hele tre dage! 
 Det nye Kina blev grundlagt på en 
lørdag. Søndag den 2. oktober var 
„International Fredsdag“ i overens-
stemmelse med det nye styres ideolo-
gi. Og mandag den 3. oktober var en 
national fridag, som man rundt om-
kring i landet kunne bruge til at fejre 

begivenheden. Men Kina var på den 
store dag endnu ikke noget samlet 
land – det var først 14 dage senere, at 
det nye styre kunne erobre den syd-
lige storby Guangzhou (Canton). Det 
nye Kina blev født, uden at borger-
krigen var helt afsluttet. Den nye Fol-
kerepublik var noget, der først senere 
blev én samlet stat, men der var lige 
fra begyndelsen ikke tvivl om, hvem 
der havde magten i landet eller ville 
ende med at få det.

En venlig hilsen fra Shanghai 
Det skulle fejres overalt i landet, og 
det var med oprigtig faglig stolthed, 
at jernbanearbejderne i Shanghai 

Historisk vidnesbyrd

1. OKTOBER 1949: EN ALMINDELIG LØRDAG

Den engelsksprogede avis The North-China Daily News tog roligt på oprettelsen af Folke-
republikken. Avisen fik dog en kort levetid under det nye styre.

Soldater fra Folkets Befrielseshær rykker ind i Shanghai efteråret 1949. Billede fra bogen „Shanghai 1949, The End of an Era“. 
Foto: Sam Tata.
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markerede, at de var blevet et af de 
vigtige elementer i et nyt land. De 
takkede på den måde, de kendte 
bedst: de pyntede et lokomotiv og 
sendte det mod den nye hovedstad 
med venlig hilsen fra Shanghai. Det 
var bare en af de mange små brikker 
i det store nye pulsespil, der samlet 
endte med at blive det nye Kina. 
 Af alle steder i Kina var Shanghai 
måske det mest ejendommelige sted, 
idet der her stadig boede store grup-
per af udlændinge, der nærmest op-
fattede deres „områder” som væren-
de deres egne og ikke det nye styres.  
 Da jeg for nylig i en helt anden for-
bindelse bladede den engelsksproge-
de avis The North-China Daily News 
igennem for perioden omkring dan-
nelsen af det nye Kina, var det ikke 
alene forbløffende at se, i hvilken 
grad udlændingene fortsat levede i 
deres egen lille verden i de såkaldte 
internationale settlements, men at de 
tillige lejlighedsvis troede, at det kun-
ne de fortsætte med efter den nye re-
publiks dannelse.  
 Den ovennævnte meget britiske en-
gelsksprogede avis noterede sig na-
turligvis magtskiftet, men de fleste  
udlændinge i de udenlandske om-
råder i Shanghai opfattede sig ikke 
nødvendigvis som udstationerede ex-
pats – de opfattede sig nærmere som 
bosættere, der boede i et settlement, 
og de var i egen opfattelse ’nybygger-
ne i Shanghai’. 
 Men de fyldte faktisk ikke meget i 
det kinesiske landskab, for i 1930’er-
ne var der kun 70.000 udlændinge, 
mens byen i øvrigt bestod af tre mil-
lioner kinesere. Og selv om tre nye 
store grupper (jøder, hviderussere og 
japanere) havde bragt antallet af ud-
lændinge op over 100.000, fyldte de 
alligevel ikke samlet meget i det nye 
styres landskab. Avisen er i sin gengi-
velse af begivenhederne engelsk helt 
ned i sit navn, for North-China refe-
rerede til den klassiske engelske op-
fattelse af den kinesiske geografi: 
Nord-Kina var alt nord for den store 
flod Yangtze.
 I Shanghai fejrede man den nye 
stat med parader og sport. I provin-
sen herskede ordnede forhold, og 
avisen fortæller om detaljerne. Be-

stemte gader blev udpeget til para-
derne, det blev angivet, at forskellige 
grupperinger skulle gå i en bestemt 
rækkefølge: arbejdere for sig, kristne 
for sig, buddhistiske munke for sig og 
udenlandske skolebørn for sig. Det 
var vigtigt at få alle med. 
 I god tid før paraderne kunne man 
læse, at lokale kunstnere var gået i 
gang med at male fire store billeder 
på 6 x 9 meter, som skulle bæres 
rundt i byen. Billederne forestillede 
de fire i datidens nye heltekvartet: 
Mao, Marx, Lenin og Stalin.

Skolebørn fik fri mandag
For at det ikke skulle komme bag på 
forældrene, annonceredes det i den 
engelske avis, at alle skolebørn hav-
de fri den nævnte mandag – også 
børnene på de mange internationale 
skoler. Dannelsen af det nye Kina 
havde et skær af  ’Fagenes Fest’ over 
sig. Der var optog og fodboldkampe. 
Der var mad og musik. Der var taler, 
sang og en tøvende erkendelse af, at 
ganske vist var noget sket, men den 
nye verden var endnu ikke helt på 
plads. Der var basketball med hold i 
sjov udklædning, og der var steder, 
hvor man kunne hente skilte med 

slogans til fordel for det nye styre. 
Alle blev opfordret til at medbringe 
musikinstrumenter. Den engelske 
avis gengav med omhu samtlige slo-
gans, der var anbefalet af det nye lo-
kale styre. En enkelt demonstrant del-
tog tilsyneladende med sit helt eget 
skilt med teksten: ’Fortsæt til Taiwan!’  
 Set med mine nutidige øjne ville 
meget have set anderledes ud, om 
opfordringen var blevet fulgt.
 Shanghai havde taget godt imod 
det nye Kina. Men vejret var ikke 
med de nye magthavere. I dagene ef-
ter den 1. oktober er der hele tiden 
ændring i planerne for fejringen. Det 
regnede nemlig for alvor i Shanghai.
En stor del af de planlagte arrange-
menter druknede ganske enkelt i 
regn. Så det blev en ret så langtruk-
ken fest, inden den sidste parade var 
afviklet. Sporvognsarbejderne synes 
dog at have trodset uvejret. De send-
te en sporvogn gennem byen med en 
symbolsk globus på taget – naturlig-
vis med den tilhørende hvide freds-
due svævende over jorden. På spor-
vognens sider var fastgjort store bille-
der af Mao.
 Om søndagen gik en del briter i 
den lokale engelske katedral, hvor 

Af Kina var blevet omdannet til en Folkerepublik med Mao Zedong som leder, kun-
ne man (som nævnt på side 3) læse i Shanghai-avisen North-China Daily News den 
23. september 1949, en uge før Mao gav den officielle meddelelse i en tale på Den 
Himmelske Freds Plads. Den engelsksprogede avis måtte indstille udgivelsen i 1951 
efter ordre fra Kinas nye magthavere. Den havde siden 1864 været den vigtigste in-
formationskilde for de mange udlændinge, der opholdt sig i Kina.
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den ligeledes engelske biskop Trivett
ved forprædiken talte over Daniels 
Bog kap. 2. v. 22, hvor der står, at 
„han ved hvad mørket gemmer, og 
lyset bor hos ham“. 
 Man kunne ikke høre det mindste 
spor i dagens prædiken om, at noget 
var sket i landet rundt om katedralen.
Vi ved det, for på helt traditionel vis 
bringes søndagens prædiken altid i 
den følgende tirsdagsudgave af avi-
sen. Sådan havde det også været, da 
kejserriget faldt sammen, og sådan 
havde det været under Boxeropstan-
den. Briterne fandt ikke lige vægtige 
grunde til at ændre på denne traditi-
on. Dog måtte de her bøje sig på ét 
punkt, idet avisen på grund af den 
særlige tredje fridag ikke ville ud-
komme den efterfølgende dag, tirs-
dag. De ansatte i trykkeriet skulle 
have fri. Så den kom allerede i man-
dagsudgaven. Dagen for fejring af 
den internationale fred var alligevel 
ikke alvorlig nok til at give de kinesi-
ske ansatte i trykkeriet fri! 
 Så de biskoppelige ord kunne spre-
de sig ud over det meste af Kina, 
hvor avisen havde sine knap 7000 fa-
ste abonnenter. Det er i de små detal-

jer, at man ser forandringerne i ver-
den. Også i Shanghai.

En ny orden
Den nye verdensorden kom langsomt 
på plads. Avisens ejer, Henry E. Mor-
riss Jr., trykte sin avis i nr. 17 nede på 
The Bund og levede sit liv i nogle en- 
orme villaer i den franske del af 
Shanghai – med egen indgang til en 
væddeløbsbane for Greyhounds. Ver-
den styrtede til sidst også sammen   
om denne mand og hans familie, 
men det tog nogen tid, før de nye 
elementer så at sige var på plads. 
 I løbet af foråret 1951 blev det for 
meget for det nye styre. Avisen havde 
naturligvis provestlige holdninger til 
Korea-krigen, så den blev lukket. Avi-
sens hovedkvarter på The Bund blev 
omdannet til en kommunal admini-
strationsbygning, og villaen med til-
hørende haveanlæg blev det kommu-
nistiske styres officielle gæstehus for 
udenlandske besøgende. 
 Et eller andet sted i arkiverne findes
der formodentlig juridiske dokumen-
ter, der sandsynliggør, at det hele gik 
ordentligt til. På den anden side var 
der ikke ret megen grund til at stå alt 
for meget på sin juridiske ret. For 
hvad var egentlig en rigmandsvilla 
værd i et Shanghai uden købere til 
den slags? En generation senere var 
alt glemt, og selv den engelske dron-
ning har været overnattende gæst på 
stedet.
 I avisens optik var det nye Kina 
mest noget, der foregik i Peiping – 
der lige i mellemtiden var blevet til 
Peking. Ude i provinsen manglede 
man Capstan tobak. Og havde man 
noget, kunne man henvende sig på et 
billetmærke til The North-China Dai-
ly News. Shanghais bedste lejlighed-
er var begyndt at være billigt til frem-
leje. 
 Den pr. definition altid velinforme-
rede professor Ah-Ching ville fortsat 
gerne dele sin viden om det, han 
kunne læse i kundernes håndflader 
på adressen 825, Nanking Road.  
Mod passende betaling, naturligvis, 
men der var mange, der kunne have 
god brug for at vide, hvad fremtiden 
ville bringe. Imens var der klaverti-
mer at passe, sprogkurser at vedlige-

Folkets sejr
I en radiotransmitteret tale den 21. 
september 1949 til 600 delegerede 
fra ’Det Kinesiske Folks Konsultati-
ve Konference’ sagde Mao ifølge 
North-China Daily News, at folket 
havde sejret over amerikansk impe-
rialisme og dens håndlangere, 
Chiang Kai-sheks reaktionære styre.
   „Vi må arbejde sammen med alle 
lande og folk, der elsker fred og fri-
hed, frem for alt Sovjetunionen og 
de nye demokratiske lande“.
   „Vi har alle sammen en følelse af, 
at vort arbejde vil blive nedskrevet 
i menneskehedens annaler. Der vil 
man læse, at det kinesiske folk, der 
udgør en fjerdedel af verdens be-
folkning, har rejst sig“.
   „Vort revolutionære arbejde er 
fuldført. Vort statssystem, folkets de-
mokratiske diktatur, er et resultat af, 
og en garanti for, at folkets revoluti-
on sejrer“.
   På mødet besluttedes det, at Mao 
Zedong den 1. oktober 1949 i en 
tale ved Den Himmelske Freds 
Plads skulle proklamere, at Folkere-
publikken Kina var født.
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Kinesiske citater

Vejen til sejr
Intet politisk parti kan føre en stor revo-
lutionær bevægelse til sejr uden at be-
sidde revolutionær teori og kendskab 
til historien.
      Mao Zedong 1938

holde, guder at tro på og en forvent-
ning om, at netop i år ville det briti-
ske landshold i cricket vinde et eller 
andet længe attrået trofæ. Uden be-
tydning var det heller ikke, hvad det 
nye katalog fra Harrods i London vil-
le bringe af nyheder.

En danskers annonce
I praksis var udlændingene dog på 
vej væk. Men også det skulle de have 
tilladelse til. Så i avisen den 9. sep-
tember 1949 ses en annonce fra den 
danske statsborger A. H. N. Eskelund 
– sammen med utallige andre næsten 
enslydende – om, at han havde søgt 
om tilladelse til at forlade Shanghai, 
og at alle, der havde krav at gøre  
gældende, skulle henvende sig. Den 
15. september kan man i en artikel 
læse, at myndighederne har bevilget 
Eskelund et exit-visa. Han kunne for-
lade Kina, der således blev en kom-
petent tandlæge mindre. Tandlæge 
Eskelund var i øvrigt far til forfatteren 
Karl Eskelund, der i bogen ’Min far 
trækker tænder ud’ stopper beskriv-
elsen af sin far i perioden før oven-
nævnte annonce.
 Allerede før den 1. oktober 1949 
var der vendt op og ned på alting, og 
det kan ikke have været helt let for 
briterne i Shanghai at læse i deres 
avis den 13. september om et lyk-
ønskningstelegram fra formanden for 
det kinesiske kommunistiske parti,
Mao Zedong, til formanden for det 
britiske kommunistparti, Harry Pol-
litt. Den ene formand ønskede den 
anden formand tillykke med at have 

været generalsekretær for de britiske 
kommunister i tyve år og forsikrede 
samtidig, at „det kinesiske folk er fa-
ste i troen på, at det britiske kommu-
nistpart og de hårdtarbejdende mas-
ser og de progressive intellektuelle i 
Storbritannien under dets lederskab 
er den mest troværdige allierede for 
det kinesiske folk“. 
 Kun ti dage efter trak den britiske 
regering sin ambassadør hjem fra den 
daværende kinesiske hovedstad, 
Nanking, som et indledende træk til 
det, der åbenlyst var den britiske re-
gerings helt officielle politik: at ville 
give det nye styre i Peking/Beijing sin 
diplomatiske anerkendelse straks fra 
Folkerepublikkens grundlæggelse. Så 
også diplomatiet og magthaverne i 
London var på det kinesiske folks 
side. 
 Indbyggerne i det internationale 
settlement i Shanghai havde kun flug-
ten tilbage. De havde ganske enkelt 
ikke flere venner. Drømmen var en-
delig bristet, og det var tid at vende 
hjem. Heldigvis var avisen også fuld 
af annoncer om pakning, hjemtrans-
port og forsikring af alle forsendelser-
ne. Avisen berettede stadig om kam-
pe mellem nationalisterne og kom-
munisterne (i avisen ret ofte omtalt 
som ’liberationisterne’), og fra natio-
nalisternes hovedkvarter i Taipei var 
der rygter om, at kampene omkring 
Amoy kunne blive afgørende for, om 
provinsen Fukien lige over for Taiwan 
kunne holdes. Det viste sig hurtigt at 
være mindre end en illusion.  
 Selv efter at udlændingene var 
væk, så det nye styre med mistænk-
somme øjne på denne ’skøge’ af en 
by og gjorde klar til et af verdens 
største forsøg på fysisk og moralsk re-
habilitering: flere hundrede tusinder 
var afhængige af opium, arbejdede 
som prostituerede, smuglere og i di-
verse paramilitære organisationer. 
Hvortil kom alle dem, der bare havde 
været tilhængere af Nationalisterne. 
Formålet var klart: at omdanne en af 
verdens mest kaotiske metropoler til 
verdens største landsby med menne-
sker skabt i det nye styres billede.

Nedlukning og opbygning
Tilbage stod tomme huse og bygnin-

ger. De fandt alle nye formål, og Kina 
lukkede sig om sig selv. Omkring 40 
år senere begyndte udlændingene at 
komme igen. Kina åbnede sig, og i et 
vist omfang kunne de oprindelige 
ejere købe deres bygninger tilbage i 
et overophedet ejendomsmarked. 
Den tabte fortid var vendt tilbage 
som investeringsobjekter.
 I løbet af 1951 var alle udlænding-
ene væk. Eller rettere sådan fremstil-
les det ofte. Men det er naturligvis 
ikke rigtigt. Det nye styre havde sine 
venner som det gamle havde haft det. 
Og de blev naturligvis.
 Avisen udkom aldrig igen i den 
gamle form. Heller ikke efter at Kina 
havde åbnet sig igen. Men den er flit-
tigt brugt som kildemateriale for alle, 
der leder efter deres rødder i Shang-
hai og omegn. Der var jo masser af 
børn, der gik i skole i Shanghai. De-
res fortjenester til skolekoncerter og 
idrætsdage blev grundigt omtalt i avi-
sen. Nu er de gamle mænd og kvin-
der og leder efter hinanden på nettet 
og i arkiverne. Eller børn leder efter 
deres forældres fortid. 
 En af de sikre kilder er avisen. Her 
kan man løbende læse om udlændin-
genes verden, der langsomt, men sik-
kert visnede bort. Alle detaljerne er 
med i avisen. Det eneste, der egent-
lig mangler, er en samlet forståelse 
af begivenhedernes gang. Det er lidt 
som at læse en beskrivelse af sand, 
skrevet af en skribent, der ikke ved, 
at han står i kviksand.     

Henning Høeg Hansen er forfatter. 
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Af Ma Jisen, Beijing

Ved årsskiftet 2009 havde jeg sat mig 
for at læse tre bøger. De var sendt til 
mig fra venner i udlandet. Bøgerne 
var ’What does China think’ af Mark 
Leonard fra Storbrtiannien, ’A New 
Asian Hemisphere – An Irresistible 
Shift of Global Power to the East’ af 
Kishore Mahbubanni fra Singapore 

og  ’The Three Faces of Chinese Po-
wer, Might, Money and Minds’ af 
David M. Lampton, USA. De er alle 
publiceret i 2008, de sætter alle lys 
på Kinas opstigning, og det er virke-
lig tankevækkende. 
 Den tidligste bog om Kinas opstig-
ning, som jeg kender, er ’The Awake-
ning Giant – China’s Ascension in the
World Politics’ af Harish Kapur, 
Schweiz, som blev publiceret i 1981. 
I årenes løb er der skrevet flere og 
flere bøger og artikler om emnet. For-
ståelsen af, hvad der er sket i Kina, er 
forandret fra analyse og skøn til er-
kendelsen af en realitet. I 60-året for 
den Kinesiske Folkerepubliks fødsel 
ser verden endelig Kina i et nyt per-
spektiv. 

KINAS OPSTIGNING ER et udtryk, 
der fokuserer på Kinas voksende ind-
flydelse på verdens anliggender. Men 
set fra en kinesers synsvinkel handler 
det mere om en forandring af den ki-
nesiske nations skæbne: En syg gam-
mel nation rejser sig og har fået nyt 
liv. 
 I begyndelsen af det 19. århundre-
de styrtdykkede Kina fra at være et 
kejserdømme til en svag nation, inva-
deret af fremmede verdensmagter ud-
styret med kanonbåde, kanoner og 
bombemaskiner, dets skatte blev 
plyndret og dets folk undertrykt af de 
fremmede magter. De efterfølgende 
regeringer, som var ude af stand til at 
udøve den beskyttelse, de havde pligt 
til, drev enten aftalt spil med imperi-   
alisterne eller bukkede under for det 
fremmede pres for at afgive territori-
er og betale erstatning. Fordi Kina er 
så stort, var landet på et tidspunkt in-
vaderet af mange fremmede magter 
på samme tid og reduceret til et halv-
kolonialt område, i mere elendig til-
stand end kolonierne. I 1930’erne 
var halvdelen af landet i otte lange år 
besat af den dengang fremstormende 
japanske krigsmaskine indtil afslut-
ningen af Anden Verdenskrig.

 Kinas korrupte regerende klike var 
hovedårsagen til de lidelser, som un-
dertrykkelse og udbytning påførte be- 
folkningen. Der var ikke andet at  
gøre for det kinesiske folks avantgar-
de end med alle midler at tage kam-
pen op for et frit og uafhængigt Kina. 
Modstandskampen stod på i en peri-
ode på over hundrede år og led utal-
lige nederlag og ofre, men var også 
heroisk og ukuelig. I 1949 blev den 
Kinesiske Folkerepublik grundlagt 
under Kinas Kommunistiske Partis le-
derskab. Historien tog en ny drej-
ning.

TRES åR ER forløbet, siden Kina gik i
gang med opbygning af landet og  
genopbygning af sit internationale 
image. De tres år har også vist, at det 
ikke går lige ud ad landevejen. Til  
forskel fra tidligere tider kom de stør-
ste vanskeligheder nu ikke fra frem-
mede invasioner, da det nye Kina var 
fast besluttet på at beskytte sin terri-
toriale integritet og suverænitet, men 
fra en forkert politik udøvet af det 
herskende parti, repræsenteret af dets 
altoverskyggende leder, Mao Zedong. 
 Mao døde i dyb græmmelse over, 
at han ikke havde en anelse om, hvor 
Kina ville havne. Det var i sommeren 
1976, da landet var ødelagt af den ti 
år lange Kulturrevolution. De store 
forventninger, som befolkningen hav-
de næret til det nye Kina, var totalt 
forsvundet efter de uophørlige øde-
læggelser, forårsaget af gentagne po-
litiske kampagner og økonomiske til- 
bageslag. Mere end 30 millioner 
mennesker døde af sult på grund af
Det Store Spring Fremad, og Kultur-
revolutionen skubbede landet ud til 
kanten af bankerot. Hvad folk tjente 
til opretholdelse af livet, var ikke me-
get mere end før 1949. 
 Havnet i et dødvande måtte Kina 
finde nye udveje. En ophedet debat 
om Maos 27 år lange styre fik folk til 
at indse de skader, Maos klassekamp 
havde påført landet og befolkningen. 

Essay

SEKS åRTIER I TILBAGEBLIK

Kinabladets medarbejder i Beijing konkluderer: 30 års reformer har gjort landet til 
et bedre sted at leve i

En traditionel kinesisk nytårsplakat med ønsket 
om rigdom og lykke kan være et passende sym-
bol på de bedre økonomiske tider, som kineser-
ne har oplevet i Folkerepublikkens 60 år. 
 På siderne af plakaten står der: Må Rigdom-
mens Gud komme ind ad døren på hver vej og 
skabe velstand, rigdom og fred. 
 På det lille banner i gudens hånd: Velstand 
kommer til hjemmet. 
 Og over gudens hoved står der: Må hvert ene-
ste år bringe rigdom.
                         (Oversættelse: Signe Ptaszynski)
                                                       chineseposters.net
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I december 1978 besluttede det kom-
munistiske parti at opgive den politi-
ske linie, der var baseret på klasse-
kamp, og lovede højtideligt at kon-
centrere alle kræfter om at opbygge 
landets økonomi, så den kunne for-
bedre befolkningens livsvilkår. En ny 
politisk æra med reformer var ind-
ledt.

HVORDAN KUNNE MAN skaffe til-
strækkeligt med daglige fornøden-
heder til at dække befolkningens be-
hov? Der var ikke hjælp at hente i 
den socialistiske planøkonomi, hvor 
staten havde et fast greb om hele 
økonomien, hvad der var hovedårsa-
gen til knapheden. Reformen gik ud 
på først og fremmest gradvist at be-
grænse statens monopol og tillade, 
at befolkningen selv kunne finde ud 
af, hvordan de kunne forbedre deres 
livsvilkår. 
 De bønder, som nu var private  
landmænd, hvilket var strengt band-
lyst under Mao, fik nu grønt lys til at 
fortsætte ad den vej. Det gav med det 
samme gode resultater. Overalt, hvor 
bønderne foretrak at lade deres egne 
husstande stå for produktionen i ste-
det for at være medlemmer af en stor 
kollektiv folkekommune, øgedes pro-
duktionen. Det varede ikke længe, 
før det nye system spredtes ud over 
landet; landbruget fik nyt liv, så det 
var i stand til at producere tilstrække-
ligt med føde, spiseolie og bomuld så 
vel som andre råstoffer til industrien. 
Privat handel og industriel aktivitet, 
som spontant var dukket op, bredte
sig hastigt, samtidig med at enkelt-
personer prøvede lykken og havde 
heldet med sig under de nye forhold. 
 I mellemtiden indså staten også, at 
det var nødvendigt at tillade den pri-
vate økonomi at vokse, da den kunne 
optage de store mængder af oversky-
dende arbejdskraft, der ventede på at 
få arbejde både i by- og landområ-
derne. Selv statsvirksomhederne råb-
te på reformer, stillet over for konkur-
rencen fra den private økonomi. 
 Belært af de asiatiske tigerlandes 
succesfulde eksperimenter så Kina 
også fordelen ved at tiltrække uden-
landske investeringer. Der blev op-
rettet specielle økonomiske zoner for 

at tiltrække udenlandsk kapital, som 
banede vejen for avanceret teknolo-
gi og virksomhedsledelse. Det varede 
ikke længe, før der kom gang i hele 
den kinesiske økonomi. I slutningen 
af 1990’erne var varemængden og 
servicen gradvist vokset, så vareman-
gel blev fortid. 
 Kina satte også gang i en udenrigs-
orienteret økonomi ved salg af pro-
dukter til hele verden. ’Made in Chi-
na’-varer ses nu overalt i verden og 
har medført, at Kina tjener gode pen-
ge og er blevet i stand til at opbygge
en tilstrækkelig reserve af fremmed 
valuta – midler, som også er blevet 
brugt til at støtte fattigere lande og til 
at foretage investeringer i udlandet 
med det formål at bidrage til globa-
le fremskridt.

EN AF DE helt store følger af refor-
merne var, at der blev lempet på den 
repressive politiske atmosfære. Milli-
oner af kinesere var blevet stemplet
som klassefjender og dømt til fæng-
sel, tvangsarbejde, tab af familie og 
liv, en trussel, der hvilede tungt på 
befolkningen som et sværd over de-
res hoveder. 
 At tænke frit var udelukket. 

 Parallelt med reformerne blev der 
givet oprejsning for tidligere tiders 
uretfærdigheder og retssager, der 
byggede på falske anklager, særligt 
under de forskellige politiske kam-
pagner, som hærgede landet. I slut-
ningen af 1982, da det store antal af 
rehabiliteringssager afsluttedes, var 
mere end tre millioner renset for fal-
ske anklager og havde fået deres ret-
mæssige status tilbage. Endvidere fik 
andre, som før 1949 havde været un-
der politisk pres, fordi de var gods-
ejere og rige bønder, myndighedsper-
soner og officerer, tildelt status som 
borgere. 
 Der blev taget skridt til at forbedre 
forholdet mellem nationaliteterne, og 
der blev indført en ny religionspoli-
tik, så forskellige religiøse organisa-
tioner kunne genoptage deres aktivi-
teter. Alt dette medførte en betydelig 
forbedring i de sociale forhold, som 
havde været så anspændte under 
klassekampen. Lidt efter lidt blev  
Kina igen et normalt samfund. 
 De 60 år aftegnede sig som en u-
formet kurve med et kortere tilbage-
slag for ved slutningen at være kom-
met op på et meget højere niveau.   
Vendepunktet var 1978. 60 år er ikke 

Kinas unge lever i en virkelighed, der ligger fjernt fra forældrenes og bedsteforældrenes ge-
neration. (Foto: Elisabeth Sandell)



10

noget langt tidsspand i historien, men 
få lande har oplevet så drastiske po-
litiske, økonomiske og sociale foran-
dringer som Kina. 
 
I DE SIDSTE 30 år er livet for praktisk 
taget hele befolkningen stadig blevet 
forbedret sideløbende med forbed-
ringer af infrastrukturen i byerne så-
vel som på landet. Kina er blevet et 
bedre sted at leve i. I modsætning til 
den store strøm af mennesker, som 
flygtede i 1980’erne, er mange kine-
sere i de senere år vendt tilbage til
Kina. Unge kinesere anser muligvis 
deres nuværende liv i overflod som 
givet, men ældre kinesere, som 
stræbte efter et stærkt Kina før 1949 
og har gennemlevet hele denne 60 
års periode, kan ikke andet end er-
kende, at livet aldrig har været så 
godt i Kina som nu. Men hvad med 
fremtiden?
 Man vil altid høre klager og pessi-
mistiske profetier. Der er også gode 
grunde til klagerne – det voksende 
gab mellem fattige og rige, korrupti-
onen, miljøforureningen, kravet om 
flere  politiske reformer og så videre.
Alt i alt er der stadig lang vej at gå, 
før Kina indhenter de bedst udvikle-
de lande. 
 På trods af alt det er der i de sidste 
30 år opbygget en voksende grad af 
tiltro til fremtiden. Tiltroen bygger på, 
at det herskende Kinas Kommunisti-
ske Parti har lært lektien, rettet forti-
dens fejl og arbejder frem mod at 
sætte befolkningens behov forrest. 
Reformerne har virket. De forsøg 
med et socialt sikkerhedssystem, som 
for tiden foretages over hele landet, 
giver folk indtryk af, at de vil få stør-
re sikkerhed. 

HVILKEN ROLLE VIL det forandrede 
Kina spille i verden? Ligesom den 
hjemlige politik er Kinas udenrigspo-
litiske linie, der bygger på fred og ud-
vikling, først og fremmest baseret på, 
hvad det har lært af fortiden i ind- og
udland. Først og fremmest er den i 
fuldstændig modsætning til Maos 
udenrigspolitiske linie, som byggede 
på, at en verdensrevolution var uund-
gåelig. For det andet viser historien, 
at gamle stormagter har rejst sig og er 

gået ned. Ved at plyndre andre lande 
kan en regering undertrykke sin be-
folkning et stykke tid, men et sådant 
styre er dømt til at blive udsat for op-
rør fra den undertrykte befolkning. 
Kina har været underkastet fremmed 
invasion og kender de undertryktes 
følelser. Det vil aldrig påtvinge andre 
nationer, hvad det selv led under 
fremmede invasioner. For det tredje 
bygger Kinas økonomiske udvikling i
de sidste 30 år også på støtte og 
hjælp fra andre lande i form af inve-
steringer, avanceret teknologi og eks-
pertise i virksomhedsledelse. 
 Alt dette gør, at Kina i en verden 
fuld af modsatrettede såvel som fæl-
les interesser mellem nationerne hol-
der fast på, at uenigheder skal løses 
gennem fredelige forhandlinger, og 
kræfterne skal sættes ind for fælles 
goder. Naturligvis går ikke alle i Kina 
ind for disse fredelige bestræbelser, 
som ofte bliver kritiseret for at være 
et udtryk for svaghed. Men fred og 
udvikling er hovedstrømningen i Ki-
nas politik. 
 Den menneskelige civilisation i det 
21. århundrede kræver en ny form 
for klogskab, som går ud på, at sam-
tidig med opbygningen af et stærkt 
land er det lige så nødvendigt at stræ-
be efter fredelig sameksistens for at 
nå frem til et win-win resultat til gavn 
for så mange som muligt.        

Ma Jisen er journalist og forfatter. 
Hun har været ansat på den officielle 
kinesiske avis China Daily og er pen-
sioneret fra Kinas Statsvidenskabelige 
Akademi. Hun har udgivet bl.a. en 
bog om det kinesiske udenrigsmini-
sterium under Kulturrevolutionen.

Oversættelse: Jette Mechlenburg

Glimt fra 60 år med Folkerepublikken

Morgenturen
I 1966, meget tidligt om morgenen, 
måtte medlemmer af folkekommunerne
i Beijings omegn af sted med friske for-
syninger af grøntsager og andre madva-
rer til Beijings kantiner og fødevarebu-
tikker. Det var en daglig morgentur på 
adskillige kilometer.
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Af Clemens Stubbe Østergaard

Hvorfor var det egentlig nødvendigt 
med forandring i 1978? Gik det ikke 
meget godt, med en gennemsnitlig 
vækst i BNP på 10 pct. over de sidste 
tredve år, med sværindustri fordelt 
over hele landet, med folkekommu-
ner, der gav en uddannet og sund 
bondebefolkning, ja sågar industri 
på landet? Nu var Kulturrevolutionen 
oven i købet slut, og man kunne ven-
de tilbage til planøkonomi og tiårs-
planer under Maos trofaste efterfølger 
Hua Guofeng.
 Der var faktisk gode økonomiske, 
politiske og udenrigspolitiske grunde 
til at tage skeen i den anden hånd. 
Den megen sværindustri var opnået 
ved stadig større investeringer under 
faldende produktivitet som følge af 
teknologimanglen. De stadig større
investeringer skete blot på bekost-
ning af letindustrien og forbruget. 
Landbrugsproduktionen voksede 
med så lidt som to pct. om året, fordi 
produktionsenhederne var blevet så 
store, at ingen bonde mere kunne 
identificere sig og sin arbejdsindsats 
med dem. Stat, sværindustri og be-
skæftigelse regerede, der var hverken
marked, ejendomsret eller udenrigs-
handel. 
 Politisk gav det en befolkning, der 
efter 30 års slid stadig var fattig, med 
en lav levestandard og oven i købet 
desillusionerede efter Kulturrevoluti-
onen. Udenrigspolitisk havde Kina 
prøvet at være isoleret og oppe mod 
begge supermagter i 1960’erne. Nu
var truslen fra Sovjetunionen så 
stærk, at man var ved at blive afhæn-
gig af en ny ’alliance’, nemlig med 
USA. Der var også behov for at styr-
ke Kina, så landet kunne nå frem til 
at føre en uafhængig udenrigspolitik 
og på sigt genetablere sig som stor-
magt. 
 Behovet for modernisering var dis-
kuteret før: i 1964 talte premiermini-
ster Zhou Enlai om ’De fire moderni-

seringer’ af landbrug, industri, viden-
skab og teknologi, samt forsvaret. Så 
kom – ikke helt tilfældigt – Kulturre-
volutionen, og næste gang, han be-
rørte det, var i den sidste tale, han 
holdt, i januar 1975. Det blev en nær 
forbundsfælle, Deng Xiaoping, der 
fra 1977-78 kom til at tage hul på 
opgaven.

Deng Xiaopings tilbagekomst
Hvordan kunne det overhovedet lade 
sig gøre, hvilke forklaringer kan man 
give på det skift, som indvarslede ver-
denshistoriens længste højvækstperi-
ode nogen sinde? Her er slået flere 
verdensrekorder end ved OL sidste 
år.  
 Allerførst var det vigtigt, at Mao 
døde i 1976, og at støtten til de ’ul-
trarevolutionære’ dermed ophørte. Et 
paladskup blev nødvendigt, og den 
tidligere ambassadør i Danmark i 
1950’erne, Geng Biao, fik fx til opga-
ve at kontrollere de nationale tv- og 
radiostationer, da Maos enke og tre 
andre centrale maoister blev arreste-
ret kun en måneds tid efter forman-
dens død. Ideologiens deroute i både 
parti og befolkning som en direkte 
følge af Kulturrevolutionens misbrug 
gjorde det relativt let – men Fireban-
den havde dog ganske godt fat om 
partiets propagandaafdelinger. 
 For det andet er Deng Xiaopings 
suveræne politiske ledelse af reform-
indsatsen vigtig at forstå. Så sent som 
i april 1976 havde Mao atter udren-
set ham, men han var inde igen fra 
sommeren 1977 og spildte ikke tiden 
(eller den store kapital af tillid han 
besad). Politisk byggede han en koa-
lition af på den ene side gamle lede-
re, der var nostalgiske efter 1950’er-
nes ordnede forhold før Det Store
Spring Fremad, på den anden side re-
formtilhængere, der netop ville frem-
ad. Han var også Kinas stærkeste bu-
reaukratiske spiller samt leninist og 
overbevist tilhænger af et autoritært 
system, stærk organisation og en rol-

le for staten. Reformpolitikken blev 
gennemført over for ihærdige mod-
standere, som især grupperede sig 
omkring den næsten jævnaldrende 
Chen Yun, men det lykkedes til sta-
dighed Deng – trods vedvarende tov-
trækkerier – at omgå dem eller at 
komme igen efter et tilbageslag. 
 Så tidligt som december 1977 fik 
han sat forbundsfællen Hu Yaobang 
til at lede partiets personalepolitik, 
og det var med til at få jorden til at 
skride under modstanderne. Andre 
grupper, der følte, at de havde noget 
at miste ved reform og derfor ville 
modarbejde den, fx bureaukrater, 
provinsledere og militæret, købte 
han ved at lade dem drive profitabel 
indtægtsdækket virksomhed, give 
dem mere magt (provinserne) eller se 
igennem fingrene med de korrupti-
onsgevinster, reformerne i overgangs-
perioden gav dem muligheder for. 
 For det tredje var tilnærmelsen til 
USA en forudsætning for, at reform-
strategierne overhovedet kunne lyk-
kes. Den manglede, da ledelsen i 
1957 og igen i 1964 drøftede moder-
nisering. Nu var den i gang, og hvem 
husker ikke Deng i 1979 med cow-
boyhat til rodeo i Texas, eller på for-
siden af Time Magazine som Man of 
the Year? Faktisk forhandlede han af-
talen om diplomatiske forbindelser 
endeligt på plads kort før de afgøren-
de møder, der søsatte reformpolitik-
ken i november-december 1978. 
 USAs accept var afgørende for den 
åbne dørs succes, for adgangen til at 
indgå i den internationale økonomi-
ske arbejdsdeling og eksportere til 
USA og det øvrige Vesten samt Japan,
og for at importere den vigtige nye 
teknologi. 
 Tilnærmelsen gjorde det også mu-
ligt at spare en frygtelig masse penge 
ved at skære kraftigt ned på militæ-
ret. Det kunne Deng kun gøre, fordi 
han som gammel general under gue-
rillakrigen stadig havde den militære 
ledelses fulde tillid. En tillid som gan-

FORANDRINGERNES LOGISKE NØDVENDIGHED

Transformation

Folkerepublikken har taget mange uforudsete spring fremad siden reformernes start i 1978. 
Resultaterne er enestående, men kritikere har ret i, at reformernes sværhedsgrad stiger.
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ske vist ikke holdt igennem alle ’am-
puteringerne’.  
 Historien må med som den fjerde 
faktor. Den var en del af problemet, 
men den var også en del af løsning- 
en. Når man ser nærmere på Mao-
perioden, ser man også udbredelsen 
af store produktionsvirksomheder 
over hele landet (ikke bare i enkla-
ver), væksten af industri på landet, så 
der selv i folkekommunerne var drif-
tige folk, der kunne starte og drive 
virksomheder, en generelt sund og 
veluddannet bondebefolkning, en 
planlægning, der ikke var så centra-
liseret endda, og en potentiel iværk-
sætterenergi, driftighed i de kinesiske 
landbrugerfamilier, fordi ’hukou’-
systemet med dets stavnsbinding til 
landet havde forhindret alle de dyna-
miske elementer i at forsvinde ind til 
byen – sådan som det skete i Sovjet-
unionen. Historien har også givet  
Kina en diaspora, de 40 millioner 
oversøiske kinesere, som blev en vig-
tig kilde til kommerciel viden, tekno-
logi og investeringsvillig kapital, da 
først reformerne så ud til at være sik-
rede fra 1992. 

De yngre intellektuelle
Når Zhao Ziyang, generalsekretæren, 
som faldt under Tiananmen 1989, i 
sin nyudkomne bog tager æren for 

hele reformpolitikken, får vi indirekte 
øje på en femte faktor. Det, han gjor-
de, var allerede fra 1981 at grund-
lægge tænketanke, hvor ivrige unge 
intellektuelle, på tavler, der var helt 
viskede rene efter Kulturrevolution-
ens store svamp, nu tænkte fremad 
og ’ud af kassen’. 
 Det var dygtige folk. Jeg har inter-
viewet en del af dem så sent som i 
1989, og deres stadige opfindsom-
hed, med udgangspunkt i uhildet ob-
servation af de faktiske forhold, be-
tød et løbende input af ideer og tidli-
ge varsler om problemer til ledelsen. 
Som altså også var villig til at bruge 
dem – og tage æren for deres ideer.  
 Omhyggelig politisk beslutnings-
tagning, med udgangspunkt i ’virke-
ligheden’, i lokale forhold, er en del 
af hemmeligheden. En række reform-
ledere som Hu Yaobang, Zhao Zi-
yang og Zhu Rongji er kendetegnet 
ved et nært forhold til forskere og an-
dre intellektuelle. 
 Maos død, Dengs hånd på roret, 
udenrigspolitikkens heldige konjunk-
tur og dygtigt diplomati, historiens 
arv og det intellektuelle input, hvad 
mere kan vi sige? Jo, vi kan nu sige 
noget om de strategier og koncepter, 
som synes at ligge bag den omfatten-
de succeshistorie, som reformerne er. 
 Reformerne bestod typisk i, at der 
blev givet lov til noget, at der blev fa-
ciliteret, at kontrollen blev slækket, 
snarere end de var tvangsforanstalt-
ninger. De initieres ovenfra, men ud-
fyldes nedefra, det er ikke centret, 
som dirigerer eller styrer. Da man be-
gyndte at lette presset på bønderne
og gav kollektiver lov til at eksperi-
mentere, fx med at bruge kontrakter 
med enkeltfamilier, var det i form af, 
at man centralt så igennem fingre 
med, at to vigtige provinsledere, 
Zhao Ziyang i Sichuan og Wan Li i 
Anhui, var begyndt at lade bønderne 
gå nye veje. Det gav erfaringer, og de 
var gode og derfor svære at argumen-
tere imod fra skeptikernes side.  

At blive konkurrencedygtig
Ofte startede et reformtiltag med 
nogle problemer, og når løsninger så 
gennemførtes, opstod der nye proble-
mer, det næste sæt løsninger iværk-

sattes, nye problemer viste sig, etc. 
Man kunne tale om ’gode cirkler’ i 
stedet for onde cirkler. En uligevægt 
fører til ændringer, som fører til ny 
uligevægt, der fordrer nye ændring-
er, etc. Når konkurrencen fx får lov 
at øges, responderer virksomhederne 
med at blive mere konkurrencedyg-
tige, og „direktører i den store stats-
ejede industri ændrede sig fra dov-
ne konservative, forkælet af staten, 
til aktive reformatorer, der tværtimod 
udfordrede staten“ , som det er ble-
vet sagt. 
 Som det kan ses, er reformerne af-
hængige af respons ’nedefra’, når der 
gives politisk rum. Det skete nok des-
to lettere, fordi folk på lavere niveau-
er i systemet kunne mærke, at top-
ledelsen var delt, at der var et spille-
rum. Samtidig indikerer det, at de un-
derliggende socio-økonomiske kræf-
ters medvirken er helt central. Det er 
ikke en kirurg i Beijing, der opererer 
på en bedøvet patient. Centrets rolle 
må ikke overdrives. Reformernes suc-
ces har været afhængig af, at der sta-
dig var en iværksætterenergi og en 
markedsdynamisme til stede i sam-
fundet. Ofte er det den, der kommer 
først, som tjener mest på en ny poli-
tik.  
 Den kinesiske families optræden 
som en sejlivet økonomisk enhed er 
givetvis også en del af forklaringen.
Et lige så vigtigt træk er, at Kina på 
grund af sin størrelse rummer så 
mange næsten ens enheder, fx 2500 
amter, at der opstår en intens konkur-
rence mellem dem for at finde netop 
den ’formel’, der gør, at de klarer sig 
bedre end rivalerne, de andre provin-
ser, amter eller virksomheder. Der er 
et marked for institutioner, for nye 
ideer, for at presse reformrammerne 
til det yderste. 

Den langvarige proces
Helt centralt har det været, at refor-
merne har været anskuet som en 
langvarig proces, ikke en begiven-
hed. Det er en evolutionær proces 
med input fra mange sider, hvor man 
har taget sig tid, accepteret hybride 
overgangssituationer og givet plads 
til samspillet mellem regering, virk-
somheder og borgere. Man har ladet 

Normaliseringen er en realitet: Deng Xiaoping 
besøger USA og møder præsident Jimmy 
Carter i 1979.
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de for markedet nødvendige instituti-
oner få lov at udvikle sig langsomt, at 
blive til i forhandlinger eller som eks-
perimenter. Det tager tid at finde de 
rigtige formler, især hvis de skal hol-
de. Samtidig har tidsfaktoren gjort det 
muligt at bruge den forrige reforms 
succes som argument for den næste.
Når man fordoblede landets BNP i 
det første tiår af reformer, blev det – 
berettiget eller ej – lettere at afsætte 
de næste. Det ligger i procestanken, 
at rækkefølgen af reformerne har væ-
ret vigtig. Man er begyndt med dem, 
hvor der var færrest tabere og størst 
gevinster, fx overgangen til hus-
standsbaseret landbrug. 

Salamitaktik
Et led i procestanken har også været 
den gradvise transformation. Hvis 
den betegnes salamitaktik, kan man 
se, at den måske var politisk nødven-
dig for at komme igennem over for 
reformmodstanden. Hvis den begrun-
des i, at reformerne ikke havde noget 
’blueprint’, så det var nødvendigt at 
føle sig frem, at tillade noget, se hvad 
der skete, og så udvide tilladelsen, 
fremstår den som pragmatisk. Og 
hvis den opfattes som en ’to skridt 
frem, et tilbage’-politik, kan den ses 
som en politisk klog form, der beva-
rer en vis justeringsmulighed og net-
op giver tid til at tænke og få feed-
back undervejs. 
 Under alle omstændigheder har 
man undgået katastrofer som i So-
vjetunionen. Med gradvise virksom-
hedsreformer og ikke en pludselig 
privatisering har Kina undgået, at rø-
verbaroner er løbet med byttet, ikke 
for at gøre virksomheden rentabel, 
men for at sælge ud af den som en 
anden kapitalfond. Allertydeligst er 
den gradvise transformation af hele 
planøkonomien. I udgangspunktet af-
skaffede man den ikke, men lod de 
mange nye aktiviteter erodere den 
væk. Økonomien voksede simpelt-
hen ud af planen, ikke mindst med 
væksten i de mange små og mellem-
store ikke-statslige virksomheder på 
landet. 
 For øjnene af sig har man jo også 
haft to modeller: en negativ i ens 
eget fastkørte system og østlandenes 

triste udvikling; og en positiv i form 
af udviklingsstaterne i Asien, som Ja-
pan, Korea, Taiwan og Singapore, der 
alle foretog deres store økonomiske 
udviklingsryk, mens de var autoritæ-
re, for senere at demokratisere.
 Hvad kostede alt dette undervejs, 
spørger redaktørerne mig. Ja, Tianan-
men-demonstrationerne var faktisk 
en direkte følge af de første tiårs 
overgangsreformer. Hovedklagepunk-
terne udsprang af reformernes ’halv-
gennemførthed’. Det var svært at sty-
re inflation og korruption, og det fik 
almindelige byboere på gaden. Når 
man uge for uge kommer tilbage fra 
markedet med mindre i posen, bli-
ver man ked af det. Hos studenterne 
var der også skuffede forventninger i 
forhold til politisk og økonomisk re-
form. Man kunne ikke forlange, at de 
fuldt ud skulle forstå de fastlåste fron-
ter i partitoppen mellem Li Peng som 
anfører for de konservative kræfter og 
Zhao Ziyang som stadig stærkere re-
formtilhænger. Deng Xiaoping sad 
som kusken med to heste, der trak i 
hver sin retning. 
 Tiananmen kom dog kun til at be-
tyde to års pause i reformerne. De 
konservative søgte forgæves at rulle 
reformpolitikken tilbage, proppe ån-
den tilbage i flasken. Den 88-årige 
Deng gik i foråret 1992 i offensiven 
mod dem ved at tage på en velpub-
liceret rejse til reformhelligdomme 
som de økonomiske frizoner i Shen-
zhen og omegn. Igen responderede 
samfundet, med næsten ukontrolla-
bel fornyet økonomisk aktivitet og
stærk vækst, de gamle fejedes af ba-
nen, og på den 14. kongres blev det 
skarpe hjørne rundet, og Kina fik en 
markedsøkonomi. Efter at Li Peng i 
1993 blev erstattet som premiermi-
nister af økonomiprofessoren Zhu 
Rongji, har der ikke været to marke- 
rede fløje i partiet. Det var heldigt, 
for nu kom de reformer, der havde 
tabere, nemlig de ansatte i statsvirk-
somhederne, hvoraf mindst 40 milli-
oner mistede jobbet fra slutningen af 
90erne. 
 Var Kulturrevolutionen en omkost-
ning undervejs?  Den var det vel for 
så vidt, som det var Maos forsøg på 
at forsvare ’sin’ revolution ved at sæt-

te en stopper for Dengs, Liu Shaoqis 
og Chen Yuns forsøg i 1964-65 på at 
styre den i pragmatisk, såkaldt revisi-
onistisk retning. Nyere forskning i 
Kulturrevolutionen begynder i øvrigt 
at give et lidt mere nuanceret billede 
af denne ret mørklagte periode end 
det, Deng Xiaoping havde brug for at 
opstille og mangfoldiggøre under op-
gøret med De Fires Bande og Hua 
Guofeng.   
 Kan ’det store skift’ fortælle os no-
get om kursen fremover? Det tror jeg 
godt den kan, for så vidt som de stra-
tegier og koncepter, jeg har omtalt 
ovenfor, synes at være ved at være 
knæsat i Kinas politiske ledelse. Det 
er en udmærket øvelse at prøve at 
indsætte politisk reform i denne ma-
trix. Reform betyder forbedring, ikke 
opnåelse af det fuldkomne med ét 
slag. 
 I de 30 år, jeg har beskæftiget mig
med reformerne i Kina, har der hele 
tiden været et internationalt kor, der 
som koret i en græsk tragedie har stå-
et ved siden af og sunget: „Det kan 
ikke lade sig gø-ø-ø-re, det går 
sna-a-art under, nu kommer det rigtig 
svæ-æ-ære først, osv.”.  Det har ikke 
gjort indtryk på disse skeptikere, at 
reformerne har bragt 400-500 milli-
oner mennesker ud af fattigdom og 
nu har anbragt Kina i top-3 af ver-
densøkonomien. Eller at FNs Milleni-
um mål for 2015 stort set kun bæres 
oppe af Kinas udvikling. 
 Men koret har ret i, at reformerne 
bliver stadig sværere. De udfordring-
er, Kina nu står overfor – oven i kon-
sekvenserne af den amerikanske fi-
nanskrise – rører ved kernespørgs-
mål, som er ret politiske: ejendoms-
retten, transparens, ulighed, regule-
ring, korruption, lighed for loven etc.
 Kinas politik siden 2005 stiler mod 
at korrigere nogle af de ubalancer, 
der er skabt, hvilket er opmuntrende. 
 

Clemens Stubbe Østergaard er lektor 
i international politik ved Aarhus Uni-
versitet. Han er forfatter til bogen ’Ki-
nas eksperimenter – reformer og stor-
magtsstatus?’ (2. udgave, Forlaget Co-
lumbus 2008).
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Af Jørgen Delman

Det kinesiske samfund har gradvist 
fået egne ben at stå på efter Kultur-
revolutionens ophør i slutningen af 
1970’erne, hvor den kinesiske parti-
stat opgav sit mislykkede forsøg på at 
opnå fuld kontrol over samfundet. 
 Netop i disse år – omkring Folke-
republikkens 60-årsdag – er vi vidne 
til en hidtil uset politisk aktivitet i det 
kinesiske samfund, både af spontan 
og mere organiseret karakter. Den ki-
nesiske partistat bliver udfordret på 
flere og flere fronter til at forhandle 
sit hidtil uindskrænkede magtmono-
pol.
 Millioner af mennesker protesterer 
årligt mod partistatens overgreb og 
uretfærdigheder. Nogle protesterer 
fredeligt, mens andre demonstratio-
ner udvikler sig voldeligt. Sociale or-
ganisationer skyder op overalt for at 
varetage gamle og nye interesser, fra 
filateli til miljøbeskyttelse, fra dyre-
nes tarv til erhvervsinteresser. 
 Uformelle netværk vokser frem 
som paddehatte og markerer sig på 
enkeltsager for måske at forsvinde 
igen eller opstå i nye konstellationer 
med nye interesser på dagsordenen, 
eller for at forfølge de samme interes-
ser i nye klæder. Internettet og mobil-
telefonien har med deres nye sociale 
værktøjer sat yderligere skub i udvik-

lingen. Millioner af kinesere har for-
stået globaliseringens og individuali-
seringens budskab: Vi er herrer over 
vore egne liv! Vi vil have retten over 
det tilbage og vil ikke have vore ret-
tigheder begrænset!
 Kommunistpartiet startede selv som 
en civilsamfundsorganisation i 
1920’ernes Kina for senere at blive 
fordømt og fordrevet af det siddende 
nationalistiske regime. Men kom-
munisterne kom igen og har nu væ-
ret statsbærende parti i 60 år. Som et 
ægte ’folkedemokrati’ forsøger det at 
styre og kontrollere udviklingen i 
samfundet og ikke mindst beskytte 
egne særinteresser. Etpartistaten aner-
kender organisationer, som støtter 
dets politik, og – alternativt – under-
trykker den selektivt organisationer, 
netværk og personer, hvis interesser 
den ikke bryder sig om. Det er kat-
tens leg med musen, det folkedemo-
kratiske diktaturs legen kispus med 
folket.

Ny frihed 
Alligevel må vi konstatere, at Kina 
ikke nogen sinde før har været så 
frit under et etableret regime, og at 
grænserne for ytringsfrihed og poli-
tisk artikulation bliver stadig videre. 
Det sker ikke som resultat af en stor 
plan, som kommunistpartiet måske 
kunne have ønsket sig, men nærmere 
som følge af både kamp og dialog 
mellem stat og samfund, som kon-
stant får grænserne for aktion og in-
teraktion til at flytte sig. Brudfladen 
mellem partistat og samfund er på én 
gang et drivhus og et minefelt, og – 
for forskeren – et usædvanligt bevæ-
geligt mål. 
 Her vil jeg – uden hensyntagen til 
eventuelle teoretiske indvendinger – 
frejdigt konstatere, at stærke interes-
ser i Kinas samfund i stigende grad 
opfører sig som et egentligt civilsam-

fund. Om det kan tvinge Kinas poli-
tiske system til at bevæge sig væk fra 
’folkedemokratiet’ i en mere demo-
kratisk retning er et spørgsmål, som 
naturligvis er vanskeligt at besvare, 
men jeg vil alligevel gøre et forsøg.
 Kinas civilsamfund udvikler sig i 
sfæren mellem stat, økonomi samt fa-
milie og klaner. Det er i princippet 
et åbent område, hvor borgerne kan 
samarbejde og organisere sig uaf-
hængigt af deres øvrige tilhørsforhold 
for at forfølge interesser, som de de-
ler med andre, over for myndigheder, 
institutioner, virksomheder o.lign. 
 De kan også samles for at dyrke 
mere hobbyprægede interesser. Nog-
le samfund tillader fri og uafhængig 
organisering af civilsamfundet, mens 
andre forbyder enhver form for orga-
nisation. Dagens Kina har lagt sig et 
sted midt imellem. Staten sanktione-
rer, at civilsamfundet organiserer sig, 
men kun i det omfang, at det ikke 
skader partistatens eller nationens in-
teresser.

Historien spiller med 
Aktuelt ser vi konturerne af et civil-
samfund i vækst. Forholdet mellem 
partistat og samfund er præget af en 
dynamik, som Folkerepublikken ikke 
har set før. Kina har dog haft civil-
samfund tidligere, og de historiske 
traditioner er del af fundamentet for 
udviklingen i dag. Ned gennem år-
hundrederne har Kinas magthavere, 
dvs. kejserdynastier og i de seneste 
60 år Kinas Kommunistiske Parti, al-
drig accepteret uafhængig samfunds-
organisering. Men det har ikke for-
hindret civilsamfundet i at agere, dog 
oftest i fælles forståelse med magtha-
verne og med sanktion fra statsmag-
ten. De historiske organisationer i ci-
vilsamfundet har derfor aldrig været 
demokratiske institutioner. 
 Siden Sui- og Tang-dynastierne (ca. 

Næste systemskifte

FRA FOLKEDEMOKRATI TIL FOLKETS DEMOKRATI?

En politisk, måske demokratisk, transformation kan komme i Kina inden for en overskuelig 
fremtid. Topfolkene i parti- og statsapparat taler gerne om demokrati. Men hvilken form for de-
mokrati? Vi kan være sikre på, at det kinesiske civilsamfund vil søge at få en afgørende indfly-
delse på udformningen.

Folkedemokrati
Ifølge paragraf 1 i den kinesiske 
forfatning er Kina et socialistisk 
land med et folkedemokratisk dik-
tatur under ledelse af arbejderklas-
sen i alliance med bønderne. Den-
ne type regime blev betegnet ’fol-
kedemokrati’ i det tidligere kom-
munistiske Øst- og Centraleuropa.  
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450 og 900 e.v.t.) har der eksisteret, 
hvad man kunne kalde ’sociale’ orga-
nisationer, f.eks. laugslignende sam-
menslutninger inden for bestemte 
professioner eller brancher såsom 
købmænd. Der har eksisteret velgø-
rende organisationer, selvhjælpsgrup-
per og -organisationer samt koope-
rativer. 
 Kina har stort set altid haft private 
skoler samt en bred vifte af religiøse 
sammenslutninger, enten med tilknyt-
ning til hovedreligionerne eller blan-
dingsreligioner med udspring i flere 
religioner. I århundreder har der væ-
ret kunst- og litteratursammenslutnin-
ger. I januar 2007 besøgte jeg en 700 
år gammel sammenslutning af lands-
bymusikere i en landsby i Hebei-pro-
vinsen, hvor instrumenter og musik 
var gået i arv fra generation til gene-
ration i en ubrudt linje.
 Kina har også altid haft ’hemmelige 
selskaber’, ofte med selvhjælp, selv-
forsvar eller lokal velgørenhed som 
hovedmål, mens andre, som f.eks. 
triaderne i Sydkina og Hongkong 
(sikkert også mange andre steder), 
forvandlede sig til kriminelle sam-
menslutninger. 
 Mange havde et overordnet religi-
øst fundament eller sigte. De var kun 
hemmelige, fordi magthaverne be-
sluttede det. De blev anset for at 
være en trussel mod magtens auto-
ritet, og hen over historien er mangt 
et bondeoprør startet med udgangs-
punkt i et af disse selskaber, såsom 
Bokseropstanden omkring forrige år-
hundredskifte, og nogle af deres op-
rør har været årsag til dynastiers fald.  
 I sin tidlige fase var Kommunistpar-
tiet at sammenligne med et sådant 
selskab, og det magtede som mange 
hemmelige selskaber før det at skabe 
en organisation, der var i stand til at 
erobre magten i Kina. De ’hemmeli-
ge selskaber’ eksisterer stadig, men af 
gode grunde ved vi ikke meget om 
dem. Det nyeste eksempel er Falun 
Gong, som blev ulovliggjort i 1999. 
Den kinesiske ledelse udstedte en 
bandbulle mod organisationen og 
stemplede den som en ’ond kult’. 
 I dag kan Falun Gong kun fungere 
som et ’hemmeligt selskab’ inden for 
Folkerepublikkens grænser. Ingen 

ved, hvor stor en udbredelse det har, 
men mange kinesere er fortsat til-
hængere, selv om det er med deres 
personlige frihed som indsats, og de 
bruger stadig Falun Gongs teknikker 
til åndelig og fysisk træning.
 Under Republikken (1911–1949) 
blev der plads til nye former for so-
cial og politisk organisering, og der 
var en stigende interesse for en mere 
demokratisk indretning af samfundet.
Civilsamfundsudviklingen accelerere-
de, dels på grund af den svage cen-
tralmagt under Nationalistpartiet og 
dels under indflydelse udefra, speci-
elt Vesten. Mange nye organisationer 
så dagens lys, f.eks. landboorganisa-
tioner, og Nationalisterne tog nogle 
af ideerne og erfaringerne med sig til 
Taiwan og videreudviklede dem der. 

Kommunistpartiet tager over
Inden der var gået mange år efter 
magtovertagelsen, havde kommuni-
sterne tvangsnedlagt alle uafhængige 

civilsamfundsorganisationer, og
mange af lederne blev forfulgt eller 
endog henrettet. Belært af de histori-
ske erfaringer frygtede det kommuni-
stiske regime som tidligere revolutio-
nær bondebevægelse, at regimets 
magtfundament ville smuldre, og at 
der ville opstå kaos i samfundet, hvis 
samfundet, specielt bønderne, fik lov 
at organisere sig frit.
 Kommunisterne tilstræbte derfor at 
få kontrol over samfundets organise-
ring og fik det. Ved slutningen af Kul-
turrevolutionen stod man tilbage 
med otte store organisationer, bl.a. 
Kvindeforbundet, Fagforeningen og 
Ungkommunistligaen, men de var 
drænet for selvstændigt initiativ og 
havde kun én opgave – at føre parti-
ets politik ud i livet. 
 Reorganiseringen havde dog positi-
ve resultater, f.eks. væsentligt forbed-
rede forhold for Kinas kvinder, men 
de havde kun Kommunistpartiets po-
litik og interesser og ikke borgernes 

Den kinesiske regering er blevet mere lydhør over for folks protester mod myndig-
hedernes beslutninger. I juni 2007 demonstrerede et par tusinde miljøaktivister i
millionbyen Xiamen i Østkina. De protesterede mod myndighedernes beslutning 
om at bygge en kemisk fabrik lige uden for byen. Den skulle producere det giftige 
stof PX. De krævede fabrikken flyttet mindst 100 kilometer bort fra Xiamen. Efter 
borgermøder og offentlige høringer bøjede regeringen i Beijing sig. Den halvt fær-
dige fabrik blev revet ned og en ny bygges langt væk fra millionbyen. På bannerne 
står der blandt andet (lidt utydeligt): ’(Væk med) PX, beskyt Hejreøen’ og ’(Stands) 
PX-projektet, beskyt borgernes helbred’. (Foto fra internettet: flikerr via flickr).
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for øje. Der var ingen plads til indivi-
der, alle var blevet organiseret i kol-
lektiver på landet eller arbejdsenhe-
der – danwei – i byerne, og organisa-
tionerne kunne ikke mere løfte opga-
ven at fungere som bro mellem parti 
og samfund i en situation, hvor der 
pludselig blev sat turbo på samfunds-
udviklingen. 

Civilsamfundet kæmper 
sig tilbage
Siden da har billedet ændret sig radi-
kalt. De økonomiske og administra-
tive reformer siden slutningen af  
1970’erne har ført til en stærk profi-
lering af mangeartede interesser i 
samfundet, både på nationalt, regio-
nalt og lokalt plan. Muligheden for at 
kontrollere samfundet gennem få sto-
re organisationer under partistatslig 
kontrol eksisterer ikke længere. 
 I takt med at partistaten har omde-
fineret sin rolle i relation til interes-
senterne i samfundet og skruet ned 
for den daglige direkte kontrol med 
samfundet, er der skabt ny grobund 
for fremvæksten af en mangfoldighed 
af formelle og uformelle organisatio-
ner. Partistaten har gradvist og meget 
forsigtigt givet borgerne ret til at eta-
blere egne organisationer, som enten 
kunne varetage specifikke interesser 
på vegne af anerkendte interessenter, 
eller som kunne levere service og 
velgørenhed, hvor staten havde måt-
tet givet op. 
 Allerede i begyndelsen af 1980’er-
ne blev det besluttet, at ingen kunne 
etablere en organisation uden officiel 
registrering og uden at have en parti-
stats enhed (organisation eller virk-
somhed) som sponsor. Siden da er 
der registreret i hundredtusindvis af 
nye organisationer – i 2007 var der 
357.000 officielt registrerede – som 
dækker alle tænkelige interesseområ-
der. Hvis vi tæller lokalafdelinger un-
der nationale eller regionale organi-
sationer med, er der mange millioner.  
 Selv om statistikken er behæftet 
med usikkerhed, kan det dog konsta-
teres, at disse organisationer på en 
eller anden måde er under kontrol el-
ler i hvert fald under direkte indfly-
delse af partistaten eller dens agenter 
på et eller andet niveau, og at de på 

mange måder fungerer som dens for-
længede arm.
 Desuagtet er det en ny platform, 
som giver kinesiske borgere mulig-
hed for at organisere sig på tværs af 
traditionelle skillelinjer. I april i år 
mødte jeg en tidligere kollega, en 
universitetsprofessor, som sammen 
med sin kone, der ligeledes er uni-
versitetsprofessor, er blevet medlem 
af en uformel klub af bilejere, som 
ejer samme type bil som dem. Klub-
ben organiserer jævnlige udflugter 
for medlemmerne, ofte til fjerne egne 
af Kina, og de hjælper hinanden med 
praktiske gøremål.  
 Alle er anonyme, både på deres 
sted på internettet, og når de kører 
ud sammen. Hvorfor er det interes-
sant, spurgte jeg. 
 „Fordi det giver frihed. Vi er ikke 
bundet af traditionelle bånd, og vi er 
bare interesserede i fællesskabet om-
kring vore biler og ikke i, hvem folk 
er“, svarede han. 
 Det er interessant, at frihedstrangen 
nu kan udleves, uden at man behø-
ver at frygte Big Brother. I dette tilfæl-
de er grunden, at der ikke er tale om 
en organisation med et politisk for-
mål. Når det handler om upolitiske 
interesser, er der stort set frit slag i 
bolledejen med hensyn til at organi-
sere civilsamfundet. 

Hvor er den folkelige 
deltagelse?
Kommunistpartiet har stadig ingen 
interesse i direkte folkelig deltagelse 
i politiske beslutningsprocesser. Men 
i kraft af, at den almindelige borger 
som regel holdes uden for politiske 
processer, sker det ofte, at debatterne 
i relation til visse beslutningsproces-
ser, eller dele af dem, flytter ud i 
samfundet, fordi de folkelige interes-
senter og aktører vil høres. 
 For at imødekomme disse tenden-
ser har Kommunistpartiet forsøgt at 
alliere sig med samfundets nye eliter 
gennem de statsanerkendte organisa-
tioner, mens almindelige borgere – 
laobaixing – ofte må forsøge at forføl-
ge deres interesser gennem andre ka-
naler og med andre metoder. 
 Her er det interessant, at det kine-
siske regime nu anerkender, at civil-

samfundet ikke kun består af de net-
op beskrevne officielt registrerede or-
ganisationer. Der er et utal af mere 
eller mindre velorganiserede sam-
menslutninger og netværk af uformel 
karakter, som bidrager til udviklingen 
af et voksende uformelt civilsamfund, 
som til stadighed udfordrer partista-
tens autoritet og håndtering af sam-
fundsorganiseringen. 
 Her er der sandsynligvis også tale 
om millioner af ’organisationer’, som 
alle har et meget lokalt præg og der-
for kun begrænset indflydelse uden 
for lokalsamfundet. I udgangspunk-
tet udgør de ikke en reel trussel for 
Kommunistpartiet, men der er kendte 
eksempler på, at modige borgere tør 
organisere sig på tværs af regionale, 
professionelle eller andre skillelinjer, 
som partistaten ellers holder særlig 
vagt ved. 
 Samtidig er internettet blevet et 
magtfuldt værktøj såvel som en ny 
platform, hvor man både kan sprede 
budskaber, afsløre betændte sager og 
forsøge at organisere sig på tværs af 
eksisterende grænser og forhindrin-
ger.
 For eksempel underskrev 300 in-
tellektuelle sidste år et Charter 2008, 
som krævede demokratiske reformer 
i Kina. Et nationalt netværk af advo-
kater, som påtager sig sager vedrø-
rende overgreb på individuelle ret-
tigheder (læs: menneskerettigheder), 
har opnået en sådan status, at det er, 
om ikke usårligt så dog i stand til at 
markere sig i den offentlige debat og 
gennemføre sager, som udfordrer 
normal partitro retspraksis. 
 Uden at kende konsekvenserne har
Kommunistpartiet været med til at 
skabe en ny platform i samfundet, 
hvor det er tvunget til at forholde sig 
stadig mere åbent og lyttende til et 
større og større pres nedefra. Parti-
staten må ofte forhandle direkte med 
borgerne for at sikre fredelige løsnin-
ger på konflikter og ’sager’, som ved-
rører meget forskelligartede befolk-
ningsgruppers interesser. 
 I politisk sensitive sager svarer par-
tistaten traditionelt igen med selektiv 
repression, som f.eks. over for Char-
ter 2008-folkene, men det er en tvivl-
som vej. Selektiv repression vil kun 
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føre til, at endnu flere udfordrer parti-
staten i endnu flere sager og på end-
nu flere områder.

Mere folkelig deltagelse, 
mere demokrati?
I mine øjne kan denne udvikling gå 
flere veje. For det første kan der blive 
tale om en stadig eskalerende kon-
frontation, som vil føre til en situati-
on, hvor det ’folkedemokratiske dik-
tatur’ må træde endnu mere i karak-
ter som diktatur.  
 Det synes ikke mere at være en far-
bar vej, og omkostningerne ved at  
opretholde et stadigt voksende un-
dertrykkelsesmaskineri for at sikre 
stabilitet i samfundet og forsvare eli-
tens interesser i øvrigt vil blive stadig 
mere byrdefulde.
 For det andet kunne der opstå et 
partnerskab eller en social kontrakt 
mellem partistaten og centrale inter-
esser i civilsamfundet, hvor begge 
parter får noget ud af interaktionen. 
Det kunne føre til flere reformer ba-
seret på mere lydhørhed, gennem-
skuelighed og ansvarlighed i den of-
fentlige administration og måske fle-
re demokratiske valg inden for både 
parti og stat. 
 Det er en vej, som bliver forsøgt, 
men som ikke har vundet større poli-
tisk anerkendelse, og de spæde for-
søg indtil nu har ikke været overbevi-
sende. 
 For det tredje kan Kommunistparti-
et forsøge at fremme større folkelig 
inddragelse i politiske beslutnings-
processer. Det er endnu tvivlsomt, 
om det er en farbar vej. Kina har al-
drig været demokratisk og bliver det 
heller ikke lige med det samme. Men 
det er interessant at notere, at Kom-
munistpartiet til stadighed kommer 
med nye udspil i en stadig mere in-
tens og stadig bredere debat om, 
hvordan et eventuelt demokrati kun-
ne udformes i Kina. 
 Endelig kunne systemet kollapse, 
en mulighed, som regelmæssigt bli-
ver diskuteret uden for Kina. Der er 
imidlertid ikke noget, der tyder på sy-
stemkollaps inden for en overskuelig 
fremtid. 
 Indtil videre har Kommunistpartiet 
stadig patent på at formulere, hvor-

dan en mere demokratisk indretning 
af Kina kunne udformes. Det såkaldt 
’folkedemokratiske diktatur’ lever i 
bedste velgående, men partiet er un-
der konstant pres fra det formelle og 
især fra det uformelle civilsamfund 
for yderligere politiske reformer for at 
sikre borgernes rettigheder, et begreb 
som er ganske nyt i kinesisk sam-
menhæng. 
 Det er ikke utænkeligt, at Kina kan 
bevæge sig i retning af en mere fol-
keligt baseret demokratisk samfunds-
indretning, men det vil tage år, og 
den kinesiske partistat må nødven-
digvis afgøre med sig selv, om den vil 
spille med. Indtil videre kan partista-
ten læne sig op ad sin økonomiske 
succes, som har sikret, at der er et 
pænt indestående på partistatens le-
gitimitetsbankbog.
 Men det fortsætter ikke nødvendig-
vis sådan, selv om den økonomiske 
fremgang fortsætter. Baseret på de in-
tense debatter og konfrontationer, 
som vi kan iagttage i disse år, er det 
min vurdering, at vi vil opleve en 
politisk, måske demokratisk, trans-
formation inden for en overskuelig 
fremtid. Hvis ikke, så kan konsekven-
sen blive en endnu skarpere konfron-
tation mellem partistat og samfund 
end den, vi så i 1989. 
 I mellemtiden kan vi notere, at Hu 
Jintao, den kinesiske præsident og 
generalsekretær for Kommunistparti-
et, såvel som hans premierminister 
begge ser demokrati som en løsning 
på Kinas erkendte politiske proble-
mer. Men hvilket demokrati? Det kan 
kun fremtiden vise, men vi kan være 
sikre på, at Kinas civilsamfund vil 
søge at få en afgørende indflydelse 
på udformningen.

Jørgen Delman er professor, Kinastu-
dier, Institut for Tværkulturelle og Re-
gionale Studier (TORS), Københavns 
Universitet.

Glimt fra 60 år med Folkerepublikken

Vægaviserne
Vægaviser eller storskriftplakater blev 
hængt op over alt i Kina under Kultur-
revolutionen. Her kunne man læse op-
råb og slagord fra forskellige fraktioner, 
der bekæmpede hinanden og angreb 
intellektuelle og andre med en borger-
lig baggrund. 
 I foråret 1976 var Kulturrevolutionen 
på vej mod sin officielle afslutning. I et 
aflukket hjørne af gårdspladsen ved 
Tsinghua Universitet var adskillige  
vægaviser udstillet til glæde for dem, 
der havde tilladelse til at færdes her. 
 Overskriften på den plakat, der stu-
deres på billedet, fortæller, hvad opsla-
get handler om, nemlig:  
 Deng Xiaopings rehabilitering og gen-
indførelse af Kongfuzis og Mencius’ 
(læresætning) om, at den, der har stu-
deret vel, vil blive udvalgt.
           (Oversættelse: Signe Ptaszynski)
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Af Kjeld Erik Brødsgaard

For blot 10 år siden skrev den frem-
trædende nu afdøde Kina-ekspert 
Gerald Segal en indflydelsesrig arti-
kel i tidsskriftet Foreign Affairs under 
titlen ’Does China Matter?’. Svaret 
var nej. Kinas indflydelse og poten-
tielle fremgang var stærkt overdrevet 
ifølge Gerald Segal. Bruttonational-
produktet var mindre end Italiens og 
omfanget af udenrigshandelen ikke 
større end Hollands. Kort sagt den 
megen hype omkring Kina var ifølge 
Segal uden hold i virkeligheden. 
 Siden da har Kina overhalet Itali-
en, Canada, Frankrig, Storbritannien 
og i 2007 også Tyskland som verdens 
tredJestørste økonomi. Ifølge den In-
ternationale Valutafond IMF står Ja-
pan nu for tur. Forskellen på Kina og 
Japan er kun nogle få hundrede mil-
liarder dollars, som allerede er blevet
endnu mindre i de første måneder af 

2009, hvor den japanske økonomi 
har været i et frit fald. Om blot et år 
vil forskellen være mere end udlig-
net. 
 Kina overhalede allerede i 2007 
USA som verdens næststørste ekspor-
tør og er i skrivende stund ved at 
overhale Tyskland og vil dermed bli-
ve verdens største eksportnation. Det 
er også bemærkelsesværdigt, at Kina 
i løbet af få år har akkumuleret et gi-
gantisk overskud på 2000 mia. ame-
rikanske dollars på handelsbalancen. 
Man kan ikke længere hævde, at vel 
er Kina Asiens politiske kæmpe, men 
på den økonomiske front er det Ja-
pan, der har førertrøjen. Kina er nu 
både den økonomiske og politiske 
kæmpe i Asien.

Amerikansk erkendelse
Stadigvæk vil bruttonationalprodukt-
et per indbygger være langt større i 
Japan end i Kina. Den japanske leve- 

standard er, uanset flere års stagnati-
on, en af de højeste i verden. Det 
vil vare længe, før Kina kommer op 
på det niveau. Alligevel fornemmer 
man et magtskifte med enorme impli-
kationer. Et strategisk magtskifte med 
geopolitiske konsekvenser har fundet 
sted i Asien, og tidspunktet, hvor 
Kina på den økonomiske front over-
haler USA, er rykket betydeligt nær-
mere. En tidshorisont på 10-15 år er
ikke længere urealistisk. USA har 
klart erkendt den historiske tendens 
og optræder, som om verdens økono-
miske fremtid er afhængig af et tæt 
samarbejde mellem USA og Kina – et 
samarbejde, som er blevet døbt G2. 
Konturerne til dette samarbejde vi-
ste sig klart på mødet i juli 2009 i det 
strategiske og økonomiske dialogfo-
rum, de to lande har oprettet.
 De kinesiske økonomiske reformer 
har hovedæren for den økonomiske 
fremgang i Kina. De startede for 30 
år siden og har betydet ubrudt øko-
nomisk fremgang lige siden. Refor-
merne indebar afviklingen af den de-
taljerede centralplanlægning, styret 
af bureaukraterne i  Beijing. I stedet 
blev der åbnet op for markedet og 
den private foretagsomhed. Et andet 
vigtigt element var åbningen udadtil 
med øget samhandel med udlandet 
og kraftig stimulering af direkte uden-
landske investeringer i Kina i form 
af joint ventures og senere 100 pct. 
udenlandsk-ejede virksomheder. Den 
private sektor står i dag for to tredje-
dele af det kinesiske nationalprodukt.
 Men Kina åbnede ikke helt op for 
markedskræfterne. Bankvæsenet og 
strategiske sektorer forblev under 
statslig dominans, og staten udøvede 
fortsat stor indflydelse på prisfastsæt-
telsen inden for vigtige områder så-
som transport kommunikation, ener-
gi, etc. Denne langsomme og gradvi-
se afvikling af centralplanlægningen 
blev berømmet blandt vestlige iagt-
tagere, som pegede på, at den kine-
siske fremgangsmåde havde afværget 
det sammenbrud, den russiske øko-

Opstigning

I VERDENSØKONOMIENS OVERHALINGSBANE

Kan Kina efter 60 års socialisme opretholde fortsat økonomisk vækst under stærk statslig styring?

Forholdet mellem plan og marked er som mellem buret og fuglen. ’Fuglereden’ i 
Beijing er blevet en stor attraktion. (Foto: Flemming Ytzen).
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Kan Kina efter 60 års socialisme opretholde fortsat økonomisk vækst under stærk statslig styring?

nomi havde oplevet som følge af en 
pludselig overgang til markedsøko-
nomi efter Sovjetimperiets fald.

Økonomiens fuglebur
Chen Yun, der sammen med Deng 
Xiaoping var hovedarkitekten bag 
Kinas reformpolitik, og som i 1980’ 
erne og 1990’erne reelt var Kinas 
næstmægtigste leder, illustrerede den 
kinesiske fremgangsmåde med sin 
berømte fugleallegori. Han sagde, at 
forholdet mellem plan og marked er 
som forholdet mellem fuglen og fug-
leburet. Der er nødt til at være et fug-
lebur, for ellers vil fuglen flyve væk. 
På den anden side må  buret ikke 
være for lille og snærende, for det vil 
kvæle fuglen.
 Mange vestlige iagttagere og ikke 
så få kinesiske økonomer håbede på, 
at den gradvise liberaliseringsproces 
ville føre til, at buret til sidst ville for-
svinde og fuglen, den kinesiske mar-
kedsøkonomi, ville udfolde sig frit 
uden hæmmende bånd. Det er ikke 
sket.
 I en ny bog med titlen ’Capitalism 
with Chinese Characteristics’ hæv-
der Kina-eksperten Huang Yasheng 
fra MIT-universitetet i Boston, at re-
formerne ikke blev intensiveret i lø-
bet af 1990’erne, hvor Jiang Zemin 
og den såkaldte Shanghai-bande sty-
rede Kina. Tværtimod blev de brem-
set og i visse tilfælde endda rullet til-
bage. Jiang Zemins Shanghai-fiksere-
de udviklingsstrategi kvalte den im-
ponerende entreprenøraktivitet, der 
med udgangspunkt i landbruget præ-
gede Kina i 1980’erne, og som skab-
te reel økonomisk fremgang for alle 
grupper i samfundet og ikke kun for 
den privilegerede bybefolkning. Hu-
ang Yasheng mener, at den nuværen-
de ledelse under Hu Jintao søger at 
gøre op med 1990’ernes fejlslagne 
politik og er i færd med at vende til-
bage til 1980’ernes entreprenørånd, 
hvilket vil frisætte et dynamisk  po-
tentiale for nye reformer.
 Huang Yasheng har fat i en vigtig 
pointe, men det er et åbent spørgs-
mål, hvorvidt den nuværende kinesi-
ske ledelse er mere markedsoriente-
ret, end tilfældet var under Jiang Ze-
min. Under alle omstændigheder an-

sporer den nuværende globale øko-
nomiske krise ikke til at foretage 
yderligere demontering af statens rol-
le i den kinesiske økonomi – snarere 
tværtimod. 
 Wang Yang, partisekretær i Guang-
dong og en opstigende stjerne i det 
kinesiske magthierarki, har fornylig 
omformuleret Chen Yuns fugleallego-
ri på en måde, der illustrerer den nu-
værende linje. Ifølge Wang Yang skal 
man udskifte fuglen, men beholde 
buret. Dermed mener Wang Yang, at 
processen mod en total liberalisering 
af økonomien ikke er farbar. Staten 
skal fortsat spille en vigtig rolle og 
sætte rammerne for den markedsøko-
nomiske aktivitet (fuglen). Men der 
skal en ny fugl til. Kina skal ikke læn-
gere satse på masseproduktion af bil-
lige varer som legetøj, sko og teksti-
ler. I stedet skal staten stimulere pro-
duktion af varer med højere værdi-
tilvækst såsom elektronik, IT og ikke 
mindst bilproduktion.  Branding og 
marketing er også profitable dele af 
værdikæden, som kineserne heller 
ikke længere vil overlade til vestlige 
multinationale.

Staten er stadig stærk
Kina er fortsat en et-partistat med stor 
magt til de centrale beslutningstage-
re. Hele den finansielle sektor er un-
der statslig kontrol, og rentesatser og 
udlånspolitik fastsættes ikke af ban-
kerne selv, men centralt i Beijing. 
Bankerne favoriserer de statslige virk-
somheder, hvorimod private virksom-
heder er henvist til at låne på det sor-
te marked til høje renter. Priserne på 
visse råvarer samt energi, transport, 
og en række serviceydelser fastsæt-
tes af staten. Prisen på korn er ligele-
des statsligt fastsat, og under inflati-
onspresset i slutningen af 2008 regu-
lerede regeringen ligeledes priserne 
på en række fødevarer. Jord er fortsat 
ejet af staten – på landet af kollekti-
vet – og kan i princippet ikke handles 
på et frit marked. Den kinesiske re-
gering regulerer endvidere udenrigs-
handelen gennem eksportrabatter og 
en valutakurs, der fastlægges af rege-
ringen fra dag til dag.
 Økonomiens nøglesektorer, såsom 
energi, transport, olie- og gas, kemi-
kalier, stål og bilindustri domineres af 
store virksomheder, der ejes af den 

Kapitalisme, socialisme – eller noget midt imellem? Moderniteten og materialismen buldrer 
derudaf. Hovedstrøg i Beijing, april 2009. (Foto: Flemming Ytzen).
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kinesiske stat. For fire år siden havde 
Kina kun 15 virksomheder på Fortu-
ne 500 listen over verdens største 
virksomheder. Nu er der 29 virksom-
heder. Tre ud af de fem største asiati-
ske virksomheder med hensyn til om-
sætning er kinesiske. Japanske Toyota 
er stadig nummer et, men derefter 
kommer de store kinesiske oliesel-
skaber Sinopec og Petrochina og 
kraft- og elektricitetsselskabet State 
Grid. Baseret på markedsværdi var 
Petrochina i en periode verdens stør-
ste virksomhed og Industrial and 
Commercial Bank of China indtager 
stadig førstepladsen inden for den fi-
nansielle sektor.
  
Højt investeringsniveau
I 1980’erne var mange kinesiske 
statslige virksomheder på randen af 
fallit. Efter omfattende reorganisering 
og fyring af millioner af arbejdere er 
det ikke længere tilfældet. De store 
virksomhedskonglomerater såsom 
Sinopec og Baosteel har kernevirk-
somheder, der er listet på børserne i 
Kina og i udlandet. Disse virksom-
heder er nu yderst profitable. I 2007 
havde de store kinesiske virksomhe-
der en profit efter skat på 1000 milli-
arder yuan. 
 Da de maksimalt betaler 10 pct. i 
dividende til deres nominelle ejer, 
nemlig staten, har de enorme midler 
til rådighed til investeringer. Det me-
ste går til interne kinesiske reinveste-
ringer og er medvirkende til at opret-
holde et rekordhøjt kinesisk investe-
ringsniveau på 45 pct. af national-
produktet, men i stigende grad inve-
steres der også i udlandet. Oliesel-
skaberne er aktive i Afrika, og alumi-
niumsgiganten Chinalco investerede 
i foråret 19,5 milliarder dollars i det 
australske mineselskab Rio Tinto. 
Som et resultat af afspændingen hen 
over Taiwan-strædet kunne China 
Mobile fornylig investere i et Taiwan-
selskab. Problemet for kineserne er 
ikke økonomiske midler, men om Ve-
sten vil tillade kinesiske virksomhe-
der og kapitalfonde at overtage vest-
lige virksomheder.

Når direktøren er minister
Lederne af de største virksomheder 

har ministerstatus, hvilket betyder, at 
de i det kinesiske magthierarki range-
rer på linje med medlemmer af rege-
ringen. Det giver dem en enorm magt
og gør det vanskeligt for almindelige 
ministre at kontrollere deres aktivite- 
tet. Til gengæld gør deres status, at 
deres allerøverste ledere udpeges af 
Centralkomiteens Organisationsafde-
ling i henhold til kommunistpartiets 
nomenklaturasystem. Partiet har er-
kendt, at man har en stor talentmas-
se i disse virksomhedsledere, og ofte 
udpeges lederne af de store virksom-
hedskonglomerater til topstillinger i 
parti- og statsapparatetet. F.eks. blev 
Chinalcos øverste chef fornylig udpe-
get til vicegeneralsekretær i Statsrå-
det, og Zhou Yongkang, det magtful-
de medlem af Politbureauets Stående 
Udvalg og tidligere sikkerhedsmini-
ster, har en lang fortid i oliesektoren 
som blandt andet administrerende di-
rektør for Petrochina.
 Den kinesiske økonomi er på vej  
op igen, efter at vækstraten var dyk-
ket til 6,1 procent i første kvartal af 
2009. Kraftigt hjulpet på vej af en 
enorm stimuleringspakke på 584 mil-
liarder dollars er investeringerne og 
industriproduktionen igen stigende. 
Inflationen er totalt forsvundet, og 
der er derfor ikke længere nervøsitet 
for en overophedning af økonomien. 
 Premierminister Wen Jiabao er nu 
optimist med hensyn til målet om en 
8 pct. vækst i 2009. Til sammenlig-
ning forventer Japan en negativ vækst 
på omkring 2 pct., og i Euro-zonen er 
forventningen et fald på 4-5 pct. In-
gen af de store økonomier vil bare 
tilnærmelsesvis kunne præstere sam-
me vækst som den kinesiske.

Ny verdensorden 
Det giver stor selvsikkerhed i Beijing, 
som nu taler om en ny økonomisk 
verdensorden, hvor Kina sammen 
med USA danner kernen. Krise på ki-
nesisk (weiji) indeholder to modsat-
rettede aspekter, nemlig fare (wei) og 
muligheder (ji). Den værste fare sy-
nes at være overstået i denne om-
gang, og i stedet tegner der sig gode 
muligheder for at gøre gode investe-
ringer i udlandet og dermed at frem-
me Kinas interesser. Kina har mid-

lerne til det – verdens største valuta-
reserver på omkring 2000 milliarder 
dollars. Set fra et kinesisk perspektiv 
er dog ikke alt lige rosenrødt. Vel er 
der store muligheder, men farerne er 
endnu ikke overstået.
 For det første er den store stimule-
ringspakke orienteret mod investerin-
ger i infrastruktur og anlægsinveste-
ringer og vil dermed fremme den tra-
ditionelle fokusering på investeringer. 
Derimod synes der at være mindre 
vægt på en anden vækstfremmen-
de foranstaltning, nemlig at stimulere 
forbruget. 
 Regeringen har indført visse tiltag, 
som bl.a. omfatter tilskud til køb af 
varige forbrugsgoder samt mindre bi-
ler i landområderne, men hovedpar-
ten af midlerne i krisepakken vil bli-
ve brugt inden for de traditionelle 
energislugende sektorer og dermed 
fremme de traditionelle statslige virk-
somhedsinteresser og ikke de private 
virksomheder. 
 For det andet risikerer vækstpakken 
at fremme korruptionen yderligere. 
Der vil være store midler til rådighed 
for lokale embedsmænd til igangsæt-
telse af lokale udviklingsprojekter. 
Fristelsen til at lede nogle af midlerne 
over i egne lommer eller lade slægt-
ninge få uretmæssig del i projekterne 
vil være stor for mange. Allerede nu 
er korruptionen i mange lokalområ-
der ude af kontrol.
 For det tredie er arbejdsløsheden 
stigende. Det var fygtet, at millioner 
af migrantarbejdere i industrizonerne 
i kystområderne ville blive arbejdslø-
se, når de vendte tilbage til deres ar-
bejdspladser efter det kinesiske nyt-
år. Tilsyneladende er det lykkedes de 
fleste at finde arbejde, og problemet 
er endnu ikke akut. Derimod har re-
geringen et alvorligt problem inden 
for den højere uddannelse. Flere mil-
lioner kandidater har ikke kunnet fin-
de arbejde efter endt uddannelse. 
Der er kommet nye til her i somme-
ren 2009, og hvor de skal kunne fin-
de arbejdet, er et åbent spørgsmål. 
Regeringen har beordret virksomhe-
der og lokale myndigheder til at an-
sætte flere universitets-uddannede for 
at sikre den ’generelle stabilitet’ i lan-
det. Men mange virksomheder strit-
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ter imod at ansætte arbejdskraft, der i 
mange tilfælde ikke har de rigtige el-
ler passende kvalifikationer.
 Problemet hænger ikke  blot sam-
men med en økonomisk afmatning. 
En stor del af miseren skyldes en fejl-
slagen uddannelsespolitik, hvor man 
med sædvanlig kinesisk sans for nu-
meriske størrelser har satset på en 
voldsom udvidelse af antallet af stu-
derende på landets universiteter. 
 Derimod har man forsømt en kvali-
tetssikring af uddannelserne i form af 
tilstrækkelige lærerressourcer, lokal-
er og undervisningsmaterialer. Man-
ge lokale universiteter har ekspande-
ret på forventet efterbevilling og op-
taget store lån, som de ikke kan tilba-
gebetale, hvilket yderligere har skær-
pet situationen. Nogle læreanstalter 
har grebet til at etablere undervisning 
på områder, hvor de hverken har res-
sourcer eller ekspertise. Resultatet er 
i mange tilfælde kandidater med 
ubrugelige uddannelser.

Krise for de nyuddannede
Situationen er alvorlig. Det skyldes 
ikke blot, at traditionelt er de stude-
rende på Kinas læreanstalter en kilde 
til demonstrationer og aktioner mod 
styret. I Kina er uddannelse i højsæ-
det i de fleste middelklassefamilier, 
og hvis familien ofrer penge på at fi-
nansiere en uddannelse for deres en-
lige barn, og denne uddannelse vi-
ser sig at være værdiløs, vil det skabe 
stor utilfredshed. 
 Den forholdsvise stabile situation i 
Kina gennem de seneste 15 år skyl-
des, at partistaten har evnet at gen-
etablere den sociale kontrakt med 
middelklassen i byerne. Hvis man 
ikke længere kan levere varen – eller 
for dårlig en vare – på et vitalt punkt, 
vil det underminere styrets legitimi-
tet.
 Men det, der kan ramme Kina al-
vorligt, er protektionistiske tiltag i 
USA og Europa. En ny rapport fra 
European Council of Foreign Affairs 
argumenterer for, at Kina har en un-
fair handels- og investeringspolitik, 
og at man bør sætte tommelskruerne 
på kineserne for at få afviklet de 
mange protektionistiske tiltag, Beijing 
reelt har etableret som en beskyttelse 

af nøglesektorer. Såfremt USA og EU 
i lyset af den igangværende globale 
krise gør det mere besværligt for den 
kinesiske eksportmaskine, vil det ska-
be yderligere problemer for den kine-
siske økonomi og øge arbejdsløshe-
den.

Sikkert greb om magten
De økonomiske vanskeligheder har 
hidtil ikke forårsaget større politiske 
problemer for den kinesiske ledelse. 
Tværtimod har krisen endnu engang 
vist, at det kinesiske kommunistparti 
og dets ledere fungerer bedst i kriseti-
der. Det så man under SARS-udbrud-
det i 2002-2003, hvor de nye ledere 
vandt stor popularitet ved at handle 
resolut og fyre korrupte embeds-
mænd, der forsøgte at skjule de før-
ste sygdomstilfælde. Igen under jord-
skælvet i Sichuan-provinsen sidste år 
i maj handlede de kinesiske ledere 
hurtigt og rejste til området for at 
lede redningsindsatsen – helt modsat 
situationen under det store jordskælv 
i Tangshan i 1976. 
 Derfor kan man ikke forvente, at 
krisesituationer i Kina vil svække 
kommunistpartiets greb om magten. 
Det modsatte vil ofte være tilfældet.
Det, der for alvor skaber politisk 
ustabilitet, er, når der opstår uenig-
hed i toppen af det politiske system, 
og at denne uenighed bliver kendt i 
store dele af befolkningen. Men det 
er der intet, der tyder på i den nuvæ-
rende situation.
 Det kinesiske etpartistyre har for-
mået at fastholde magten i 60 år. Det 
har udviklet sig til en omstillingsdyg-
tig og yderst fleksibel mekanisme. 
Men demokrati og politisk pluralisme 
står ikke på dagsordenen. På den 
økonomiske front vil partiet ligeledes
fastholde grebet om økonomiens  
nøglesektor, hvilket sætter klare 
grænser for den private økonomis 
vækst. Staten, partiet og de store virk-
somheders symbiose vil ikke blive 
brudt i nær fremtid. 

Kinesiske citater

Spildte år
Vi fortsætter ad vejen mod en socialis-
me med særlige kinesiske karakteristi-
ka. Kapitalismen har været under ud-
vikling i flere hundrede år. Hvor lang 
tid har vi haft til at opbygge sociaslis-
men? Husk, at vi forpildte tyve år. Hvis 
vi kan gøre Kina til et moderat udviklet 
land i løbet af hundrede år siden Folke-
republikkens grundlæggelse, vil det 
være en usædvanlig bedrift.
                                      Deng Xiaoping
                   i en tale holdt under rejsen    
            i det sydlige Kina februar 1992.

Kjeld Erik Brødsgaard er professor og 
centerleder, Asia Research, Copenha-
gen Business School. Han har i 2009 
været gæsteprofessor på East Asian 
Institute, National University of Sin-
gapapore.  
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Af Stig Thøgersen

Kinas politiske udvikling bliver tit op-
fattet som en rejse mellem to vel-
kendte landskaber. Udgangspunktet 
var det autoritære leninistiske system, 
som blev etableret i 1950’erne, udar-
tede til det absurde under Mao og
blev genindført af Deng Xiaoping i 
en mere moderat form i 1980’erne. 
Endestationen er en demokratisk rets-
stat i overensstemmelse med vestlige 

idealer. En vurdering af Kinas politi-
ske reformer kan så gå ud på at måle, 
hvor langt landet har bevæget sig 
bort fra udgangspunktet, og hvor 
langt der er igen til det forjættede 
land.
 I dette perspektiv repræsenterede 
de direkte valg af landsbykomiteer og 
landsbyledere, som Kina begyndte at 
eksperimentere med i de tidlige 
1980’ere, og som blev lovpligtige
over hele landet fra 1998, et stort 
fremskridt. Måske ville Kina demo-
kratisere nedefra og op, så valgene i 
de små, overskuelige enheder, hvor 
alle kendte alle, kunne sprede sig 
opad til kommuner, amter og provin-
ser og måske endda til det nationale 
niveau? Kinas ledere udtrykte ved fle-
re lejligheder, at udviklingen ville 
komme til at gå den vej, og optimis-
men, ikke mindst i udlandet, var en 
overgang stor. Nu har landsbyvalge-
ne fundet sted i over 20 år, men de 
har endnu ikke spredt sig opad i sy-
stemet, og der er ingen udsigt til, at 
de vil gøre det foreløbig.
 Tyve år er ikke lang tid i historisk 
perspektiv, og vi kan ikke udelukke, 
at der vil komme kommunalvalg en-
gang i fremtiden, men på kort sigt må
vi erkende, at vi faktisk ikke ved, 
hvor Kinas politiske system er på vej 
hen. I det følgende vil jeg vise, at de 
politiske eksperimenter, der er blevet 
udført gennem de seneste ti år, tyder
på, at Kina er ved at udbygge den 
autoritære styreform med mekanis-
mer, der giver staten og partiet mu-
lighed for at få bedre kendskab til be-
folkningens ønsker og synspunkter, 
uden at kommunistpartiet (KKP) afgi-
ver den besluttende magt. 
 Den politiske elite vil gerne vide, 
hvad folk mener, men den vil have 
fuld frihed til at beslutte, om den vil 
rette sig efter folkeviljen. Om et så-
dant konsulterende autoritært styre er 
en langsigtet løsning eller en over-
gang til noget andet, fx demokrati, 
kan vi ikke vide ret meget om. Men 

det vil ikke være klogt at tage en de-
mokratisk endestation for givet.

Landsbyvalgene har det godt
Hvad er der sket med landsbyvalge-
ne? De lever og har det godt de fleste
steder, og de har også vist sig at have 
en vis spredningseffekt, om end i en 
anden retning end forudset. Det kan 
blandt andet ses i provinsen Hubei, 
som jeg har besøgt nogle gange de 
seneste år. Enhver landsby har en 
landsbyleder og en partisekretær, og 
det var oprindelig kun den først-
nævnte, der var på valg. Det betød, 
at landsbylederen havde et folkeligt 
mandat, som partisekretæren mang-
lede, og det truede partiets legitimi-
tet. I Hubei og nogle andre provinser 
kræver KKP derfor nu, at kandidater 
til posten som partisekretær først skal 
stille op til valget af landsbyformand. 
Hvis han (eller i sjældne tilfælde  
hun) vinder, besætter han begge po-
ster, men hvis han taber, må han også 
opgive drømmen om at blive parti-
sekretær. På den måde kan valgenes 
demokratiske legitimitet smitte 
af på KKP.
 Undersøgelser viser ret entydigt, at 
landsbyboerne er begyndt at betrag-
te valgene som en velerhvervet ret-
tighed, som man ikke kan tage fra 
dem, og de protesterer, hvis de høje-
re myndigheder prøver at manipule-
re med resultaterne. Men problemet 
er, at landsbyledernes magt og hand-
lemuligheder er meget begrænsede. 
Det meste af deres tid går med at 
fungere som de kommunale embeds-
mænds forlængede arme og gennem-
føre de forskellige kampagner og an-
dre opgaver, som de bliver pålagt op-
pefra. Deres ret til at opkræve skatter 
og afgifter er blevet voldsomt beskå-
ret. Det har forbedret forholdet mel-
lem bønderne og staten, men til gen-
gæld disponerer landsbykomiteen 
næsten ikke over nogen midler.
 En af de landsbyer, jeg besøgte i 
den nordlige del af provinsen, træng-

Demokratisering på kinesisk

EN REJSE MOD ET UKENDT MåL
Kina har ikke udsigt til at få demokrati i vestlig forstand. Kommunistpartiet arbejder målbevidst 
på at skabe et konsulterende autoritært styre. Men man kan aldrig vide...

Beboerne i landsbyen Yutai, Qinyang kommune, 
Henan-provinsen, skulle den 30. oktober 2008 
vælge ny landsbyledelse. En af kandidaterne til 
posten som landsbyleder, Yin Shenghai, lovede 
på sin valgplakat vælgerne, at de ikke ville blive 
snydt, hvis de stemte på ham. 
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te voldsomt til nye dræningskanaler 
og til at få lagt asfalt på de hullede 
jordveje, men der var ingen penge i 
kassen, og det var umuligt at få folk
til at indbetale bidrag til den slags 
projekter. Ledelsen havde faktisk 
ikke engang autoritet nok til at ind-
drive landsbyboernes gæld til komi-
teen. I stedet købte hver familie sin 
egen pumpe til at holde vandet væk 
fra markerne, og vejene fik lov til at 
mudre til i regnvejr. Landsbylederen 
fortalte, at hans eneste chance for at 
skaffe penge var at søge kommunen 
om tilskud, men her var det afgøren-
de at have gode forbindelser, og at 
man selv kunne stille med en del af 
kapitalen. Resultatet var, at stort set 
alle fælles projekter var gået i stå.  
 Den slags landsbyer er der mange 
af. Det er her uden større betydning, 
hvem der er landsbyleder, og det kan 
være svært at finde egnede kandida-
ter: Uden penge ingen magt. Andre 
landsbyer har f.eks. skatteindtægter 
fra virksomheder, og her giver valge-
ne bedre mening.

Borgerpaneler 
I byerne er der nu også blevet nor-
malt med valg til beboerkomiteer, 
der ligger på samme administrative 
niveau som landsbykomiteerne, dvs. 
under det egentlige statsapparat. By-
boere er dog normalt mindre afhæn-
gige af deres lokalområde end folk 
på landet, og der er sjældent ret me-
gen entusiasme fra borgernes side 
omkring disse valg.
 En ny måde at skabe borgerindflyd-
else på er at udvælge borgerpaneler, 
der får til opgave at prioritere mellem 
forskellige anlægsprojekter i en min-
dre by eller en kommune. 
 De mest kendte eksperimenter med 
den slags paneler har fundet sted i 
Wenling i provinsen Zhejiang. Her 
har man i flere omgange sammensat 
grupper af tilfældigt udvalgte borge-
re, som så er blevet præsenteret for 
en række projekter, som alle anses 
for gavnlige for byen. Projekterne 
præsenteres af eksperter, der også 
kan besvare tekniske spørgsmål, og 
efter grundige gruppediskussioner 
bliver projekterne sat til afstemning 
blandt borgerne. 

 På den måde opstår der en priorite-
ret liste. Den sendes videre til den lo-
kale folkekongres, som forventes at 
følge panelets indstillinger, når den 
formelt vedtager budgettet for det føl-
gende år. Modellen kaldes delibera-
tivt demokrati og blev bragt til Kina 
af James Fishkin, en amerikansk pro-
fessor, der arbejder specielt med den-
ne metode. Den kan accepteres af de 
kinesiske myndigheder, fordi demo-
kratiets spillerum er nøje afgrænset. 
Staten sikrer sig, at de lokale beslut-
ninger afspejler befolkningens hold-
ninger, men beholder magten til at 
afgøre, hvilke sager borgerne skal 
spørges til råds om. 
 Der er således ingen fare for beslut-
ninger, der fører til større omvæltnin-
ger, men det er værd at lægge mærke 
til, at staten faktisk afgiver reel magt 
til borgerne gennem disse høringer. 
Normalt er den slags prioriteringer 
mellem projekter en oplagt mulighed 
for embedsmænd til at modtage be-

stikkelse fra entreprenørerne, men 
det er sværere at fikse, når beslutnin-
gerne lægges ud til åben debat.

Afstemninger og evalueringer
Andre eksperimenter går på at få 
skaffet sig af med upopulære em-
bedsmænd, der kan være belastende 
for staten og partiet, gennem popula-
ritetsafstemninger. De fleste af disse 
afstemninger foregår inden for parti-
et. Hvor det tidligere var en fast re-
gel, at lokale stats- og partiledere 
blev udpeget af det umiddelbart hø-
jere niveau, holder man nu nogle ste-
der reelle afstemninger på lokale par-
tikongresser, når der skal findes en ny 
partisekretær. Formelt har det godt 
nok altid været kongressen, der var 
besluttende myndighed, men det er 
noget nyt, at man eksperimenterer 
med at tage denne regel alvorligt.   
 Fordelene er indlysende, da en po-
pulær leder vil have langt lettere ved 
at gennemføre partiets politikker end 

I 1998 blev det ved lov bestemt, at en landsbys ledelse – landsbykomiteen – skal 
udpeges ved et direkte, demokratisk valg. For at nå ud i alle hjørner af landet findes 
der mobile afstemningshold, der kører fra landsby til landsby og indsamler stemme-
sedler ved at gå fra hus til hus. Når alle stemmesedler er hentet, foregår optællingen 
ved et møde, hvor der er adgang for alle landsbyens beboere. Billedet her er fra et 
optællingsmøde i Fengxing landsby i Anhui-provinsen i 2005. (Foto: Getty Images). 
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en upopulær, men også her rummer 
reformen en risiko for KKP, fordi par-
tiets ret til at fordele alle betydnings-
fulde poster har været en af dets vig-
tigste styrkepositioner.
 Også almindelige borgere får nogle 
gange lov til at give deres mening til 
kende, når der sker udnævnelser. Det 
kan være i form af en offentlighedsfa-
se, hvor man kan indsende klager og 
indvendinger mod de kandidater, der 
bliver indstillet oppefra, eller gennem 
regulære afstemninger, hvor der på 
forhånd udpeges paneler af særligt 
betydningsfulde borgere, som deltag-
er i en slags primærvalg, inden fx en 
kommunes folkekongres foretager
den endelige udpegning af en borg-
mester.
 Personlige evalueringer af embeds-
mænd er en form for borgerindflydel-
se på et lavere niveau. Det er nu helt 
almindeligt i fx banker, at kunderne 
efter endt betjening skal trykke på en 
knap og dermed angive, om de har 
været tilfredse med den service, de 
har fået. Nogle steder er denne ord-
ning udvidet til at omfatte telefonaf-
stemninger, hvor borgerne opfordres 
til at indsende en sms med deres ind-
tryk af de embedsmænd, de kommer 
i kontakt med.

Stemmer uden beslutningsret
Kinas politiske system står således 
langt fra stille, selv om der ikke er 
nogen af de metoder, der er skildret 
ovenfor, som når ind til kernen af de-
mokratiet i vestlig forstand. Man kan 
se et sammenfald af flere tendenser 
i reformerne. En inspiration kommer 
helt klart fra den bølge af New Public 
Management, som også har præget 
reformer af den offentlige sektor her-
hjemme. Borgerne er kunder i butik-
ken, og de skal gerne gå tilfredse og 
glade hjem fra deres møde med sta-
tens repræsentanter. Borgerevaluerin-
gerne styrker de højere niveauers 
kontrol med de ansatte og gør det 
måske muligt at rense administration-
en for de mest uduelige og upopulæ-
re, og borgerne får en følelse af ind-
flydelse.
 En tendens i andre af reformerne 
er, at indflydelsen gradueres efter, 
hvor megen samfundsmæssig betyd-

ning KKP mener, at folk har, sådan at 
lokale eliter har større indflydelse 
end folk på gulvet. Det ser man tyde-
ligst i de valgmandskollegier, der fx i
Sichuan udpeges til at finde frem til 
egnede kandidater til lederposter, 
men også i udpegningen af lokale 
virksomhedsledere til medlemmer af 
folkekongresser og andre rådgivende 
forsamlinger. Her indgår de politiske 
reformer i KKPs stræben efter at ska-
be alliancer med den nye økonomi-
ske elite.
 Men det er karakteristisk, at der er 
tale om konsultationer med borger-
ne, ikke om overdragelse af beslut-
tende myndighed. De forsøg, der har 
været med egentlige valg på kommu-
nalt niveau, er hurtigt blevet afmon-
teret og placeret i kassen med ekspe-
rimenter, der ikke skal have lov til at 
udvikle sig.
 Det er måske grunden til, at kinesi-
ske reformtilhængere i de seneste år 
har vendt deres interesse væk fra valg 
og demokrati, som ser ud til at være 
en tabt sag, i hvert fald for øjeblikket. 
I stedet har fokus været på individu-
elle rettigheder, og det er i høj grad 
advokaterne, der nu står i frontlinjen 
i de politiske kampe. Et retfærdigt 
retssystem er tættere logisk forbun-
det med den økonomiske udviklings-
model end et parlamentarisk system. 
Uden velfungerende love og pålide-
lige domstole vil markedet ikke kun-
ne fungere ordentligt. Det har allere-
de skabt rum for en øget bevidsthed 
om egne rettigheder, og denne udvik-
ling ser ud til at fortsætte med en in-
tensiveret modstand mod vilkårlige 
overgreb på borgernes ejendomsret 
og personlige rettigheder.

Autoritær bæredygtighed
Kan KKP udvikle en „bæredygtig” 
autoritær model? Det virker nærmest
umuligt at besvare dette spørgsmål. 
Vi kan se, at KKP arbejder hårdt på 
sagen, og konstatere at det folkelige 
krav om demokratiske valg er af be-
grænset styrke. Akilleshælen i forhold 
til, hvad folk finder sig i, ser ud til 
at være korruptionen og magthaver-
nes personlige berigelse på borger-
nes bekostning. Det er her, den stør-
ste kilde til vrede findes. Spørgsmålet 

Glimt fra 60 år med Folkerepublikken

Olympisk løfte
Da Kina i begyndelsen af 1990’erne 
søgte Den Internationale Olympiske 
Komité om at give OL-værtskabet for 
2000 til Beijing, lovede den kinesiske 
regering „Et mere åbent Kina“, hvis det 
blev et ja. Slagordet A MORE OPEN 
CHINA sås over alt i byen, på busser 
og højt oppe på hustag. Men i 1993 
blev svaret et nej, og så måtte man i 
gang med at fjerne det olympiske slag-
ord.

er så, om det er realistisk at komme 
korruptionen til hjælp uden demo-
kratiske reformer? Hvis det lykkes, er 
det svært at se, hvad der umiddelbart 
skulle kunne rokke en autoritær poli-
tisk model, hvor man løbende sørger 
for at afstemme kursen med de mest 
magtfulde befolkningsgrupper og en-
keltpersoner. 

Stig Thøgersen er professor ved Afde-
lingen for Asienstudier, Institut for Hi-
storie og Områdestudier ved Aarhus 
Universitet. Sammen med professor 
Mette Halskov Hansen har han ud-
givet bogen ’Kina – individ og sam-
fund’ (Forlaget Samfundslitteratur) i 
2008. 
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Interviewet med Ai Weiwei, stjernen 
blandt de kinesiske avantgardekunst-
nere, fandt sted før De Olympiske 
Lege i Beijing i 2008. Samtalen dre-
jer sig om det at udfordre status quo. 
Samtalen foregår i det blege, klare 
Beijing-solskin på gårdspladsen ved 
Ai Weiweis atelier ’Fake’ i et støvet, 
halvindustrielt område mellem en 
jernbaneskråning og den nye Capital 
Airport hovedvej.
 Simon Kirby: I 2003 arbejdede du 
sammen med arkitektfirmaet Herzog 
& Meuron om at skabe vinderkon-
ceptet for det ikoniske Beijing Olym-
piske Stadium. Senere trak du din 
støtte til det olympiske projekt tilba-
ge og har stillet dig kritisk over for 
den måde, Legene blev brugt politisk 
i Kina. På hvilken måde blev Legene 
misbrugt?
 Ai Weiwei: Det var året før åbnin-
gen af Legene, og jeg blev spurgt, om 
jeg ville tage del i festlighederne. På
det tidspunkt kunne man allerede 
mærke den triumferende offentlige 
stemning og det nationalistiske bud-
skab, som kom fra regeringen. Det 
var umiddelbart før åbningen af den 
17. Partikongres, og det var mit be-
stemte indtryk, at der politisk absolut 
ikke var noget, der havde ændret sig 
her i landet. Jeg har som individ og 
kunstner gennemlevet de seneste 30
år med reformer og ny åbenhed i 
Kina (Deng Xiaopings økonomiske 
reformer), så derfor var denne erken-
delse en meget stor skuffelse for mig.
 Kina står over for kæmpestore pro-
blemer, som hænger sammen med 
denne nye kurs. Faktisk er det ikke 
kun Kina, der står over for den slags 
vanskeligheder – hele verden står 
over for dem. Men forskellen er, at 
den gamle politiske struktur her er 
fuldstændig intakt. Jeg tror, at hoved-
problemet og den største kamp inden 
for denne struktur er at bevare kon-

trollen – og alt hvad man foretager 
sig inden for denne struktur relaterer
sig til denne opgave. Det forekom-
mer mig at være fuldstændig latter-
ligt. Selv i en demokratisk struktur er 
det meget vanskeligt at bevare magt-
en – og bestræbelsen på at bevare  
kontrollen skaber flere problemer, 
end det er muligt at løse.
 Alt dette har naturligvis noget at 
gøre med demokrati, ytringsfrihed, 
personlig ansvarlighed og censur. Det 
grundlæggende problem er ikke, at 
der her er begrænsninger med hen-
syn til at udtrykke forskellige menin-
ger. Problemet er, at hele samfundet 
er ved at dø på grund af mangel på 
ansvarlighed og engagement. Rege-
ringen skulle gå forrest i bestræbel-
serne på at udvikle denne sans for 
aktiv ansvarlighed. Den skulle vælges 
af folket og handle i overensstemmel-
se med folkets vilje. Men det er umu-
ligt, da regeringen ikke er valgt af fol-
ket.

Hovedproblemet
Det er Kinas hovedproblem i politik 
i dag. Og dette problem gør sig gæl-
dende på alle områder af nationens 
liv. Jeg tror, at man selv i regeringen 
forstår dette, men det vanskelige er, 
at dette system har været så grund-
læggende i så lang tid.
 Vi har en nation med 1,3 mia. 
mennesker, der alle synes at se frem 
til denne store olympiske begiven-
hed, og så har man en enkelt tåbelig 
kunstner, som tilfældigvis er med i 
designerteamet. Men alligevel giver 
jeg ikke en tøddel for disse festlighe-
der, da de er meningsløse.
 Jeg tror ikke, det er en begivenhed, 
der er udtryk for nationens vilje. Det 
er en begivenhed, der på manipule-
rende vis forleder folk til at tro, at vi 
nu er trådt ind i en ny, succesrig og 
harmonisk periode af vor historie. 

Det er ikke sandt. Der er stadig for 
mange fundamentale spørgsmål, der 
er ubesvarede. Mig forekommer den 
form for festligheder formålsløse, 
skamløse og frastødende.
 Simon Kirby: Din kritisk af De 
Olympiske Lege optræder ikke i de 
officielle medier, men din blog  er 
stadig online. Hvad er formålet med 
din blog?
 Ai Weiwei: Jeg benytter min blog, 
fordi det er den eneste kanal, hvori-
gennem man i Kina kan give udtryk 
for sin personlige mening. Hverken 
aviser, magasiner eller tv-kanaler vil-
le nogen sinde referere ens argumen- 
ter eller ideer. Jeg er den  person i 
Kina, der oftest bliver interviewet, 
selv her i landet, men selv om jeg si-
ger noget, kan det ikke publiceres 
her, så jeg snakker med mig selv – 
det er latterligt. Derfor syntes jeg, at 
en blog kunne være et godt middel 
til at skabe et forum, som man kunne 
udtrykke sig i. Og dog, hver gang jeg 
sætter mig hen for at skrive, så tøver 
jeg alligevel: skal jeg gøre det? Hvad 
vil konsekvenserne blive?
 Jeg holder fast i en simpel præmis: 
min blog er en udvidelse af min tan-
kevirksomhed – hvorfor skulle jeg  
deformere den, alene fordi jeg lever 
under en regering, der går ind for en 
ideologi, som jeg finder er totalt ikke- 
humanistisk? Og denne såkaldte 
kommunistiske ideologi er totalt 
ikke-humanistisk.
 Simon Kirby: Hvilken slags politisk 
reform mener du, Kina har brug for?
 Ai Weiwei:  Jeg tror, at man i Kina 
må få indført den helt basale værdi af 
en nutidig tænkemåde. Vi må skabe 
en fornemmelse for, hvad der er rig-
tigt, og hvad der er forkert, lære at se 
os selv og vor historie i øjnene, at 
diskutere, hvilken form for nation og 
regering vi skal stræbe efter. Dette er 
meget vigtige spørgsmål, som det er 

SANDHEDEN TIL MAGTEN

Bruddet med fortiden

Den kinesiske multikunstner Ai Weiwei bliver aktuel for danskerne i forbindelse med den plan-
lagte Havfrue-installation og Verdensudstillingen EXPO 2010 i Shanghai. At han er en kontro-
versiel figur i Kinas kunstneriske og intellektuelle landskab fremgår af dette interview, som han 
har givet til Simon Kirby. Interviewet er offentliggjort i Index on Censorship, nr. 2/2008.
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nødvendigt at tage op. Ellers kan der 
aldrig rigtig findes en løsning på de 
ggende problemer.
 Totalitære samfund skaber et stort 
område, der, som man ved, er et  
tomrum. Dette systems store succes 
er, at det gør almindelige mennesker 
bange for at påtage sige et ansvar, 
bange for at vise en holdning eller 
give et bindende svar eller endog 
bange for at lave fejl. Der er ingen 
revolution som den kommunistiske 
revolution. Man brænder simpelthen 
alle bøger, dræber alle de tænkende 
mennesker og bruger det stakkels 
proletariat til at skabe et meget sim-
pelt sammenligningsgrundlag til må-
ling af sociale forandringer. Det har 
man gjort i generationer – og efter 
bare to eller tre generationer, der har 
været berøvet en kontinuitet i uddan-
nelsen, bliver man uundgåeligt fuld-
stændig afskåret fra sin egen fortid.

Erfaringen forsvinder
For eksempel kender børn i dette 
samfund end ikke deres ophav. Jeg 
har mødt unge mennesker, der fortal-
te mig, at deres bedsteforældre var 
døde, og når jeg spurgte, hvem deres 
bedsteforældre var, og hvad der var 
sket med dem, så sagde de bare:
 „åh, det ved jeg faktisk ikke, min 
far fortalte aldrig rigtig noget om 
det“. Og hvis jeg sagde: „Er du ked af 
det?“, så trak de simpelthen på skul-
deren. I et rigtigt samfund ville folk 
sige: „Ih, jeg elsker min bedstefar el-
ler bedstemor”. 
 De kan være helt almindelige men-
nesker, men almindelige mennesker 
formidler også en fornemmelse for, 
hvem de er, og hvor de kommer fra. 
Et barn får denne sans for selvet gen-
nem sin opvækst. Hvad mig angår, 
så kender jeg ingen af mine bedste-
forældre, min familie talte aldrig om 
dem, fordi de selv var i en kritisk si-
tuation. Mine forældre talte ikke om, 
hvad Partiet gjorde ved dem.
 Der er ingen fortsat strøm af erfa-
ringer fra generation til generation. 
Vi taler om „forbrydelser mod men-
neskeheden”, er dette ikke en forbry-
delse mod menneskeheden? Det er 
ikke nødvendigvis et spørgsmål om 
at dræbe folk, men om at torturere 

eller forandre basale menneskelige 
følelser.
 Som del af denne proces havde vi 
med ét slag fået denne etbarnspolitik 
med det resultat, at ingen ved, hvor 
han eller hun kommer fra. 
 Og så oplever man pludselig denne 
radikale nye byudvikling. Alle og en-
hver måtte flytte fra deres gamle na-
bolag, og ingen kender de andre i det 
ejendomskompleks, de bor i. Befolk-
ningen er i en konstant påtvungen 
omvæltning. Lad os blot håbe, at der 
kommer en helt ny kultur ud af det.
 Simon Kirby: Din far, Ai Qing, er 
en kendt digter og ikke ukendt med 
politisk undertrykkelse. Først blev  
han fængslet af Nationalistpartiet 
eller Kuomintang i 1930’erne. Efter 
befrielsen blev han mål for Anti-
Højre kampagnen i slutningen af 
1950’erne. Senere, under Kulturrevo-
lutionen, blev han underkastet en 
hård omgang ’genopdragelse gen-
nem arbejde’ i Xinjiangs Produkti-
ons og Bygnings Korps, hvor du selv 
voksede op. Til trods for disse erfarin-
ger er du blevet en meget åbenmun-
det kritiker af regeringen. Hvor får du 
den selvtillid fra?
 Ai Weiwei: Jeg har indtaget det 
standpunkt, fordi jeg, når jeg selv 
skal sige det, ikke er bange. Jeg har 
overvejet, hvad jeg har at tabe. Mine 
nære venner siger: „Weiwei, du er 
tåbelig. En skønne dag får de dig”. 
Men jeg er ikke naiv. Jeg voksede op 
under dette system, og min far var et 
offer for dette system. Hvis vi ikke får 
adgang til vore rettigheder, gør det 
bare deres magt større.
 Simon Kirby: Kina befinder sig i en 
periode med økonomisk vækst som 
aldrig før, hvor iværksættere af alle 
slags – også kunstnere – skaber sig 
store formuer. Sammenlignet med in-
ternationale standarder er reglerne 
for denne nye kapitalisme i Kina sta-
dig under dannelse, det gælder også 
for kunsten. Hvad er efter din opfat-
telse hovedproblemet for kunstnere i 
denne sammenhæng?
 Ai Weiwei: Jeg tror, at det sværeste 
er, at kunstnerens arbejde bliver for 
tæt knyttet til denne hastige foran-
dring. Forandring som sådan er ikke 
knyttet til et fundamentalt filosofisk 

  
   Foto: Wikipedia (Ukendt fotograf)

Multikunstneren
Ai Weiwei 

1957 Født i Beijing, faderen en af Ki-
nas mest berømte digtere.
   Under Kulturrevolutionen (1966–
76) fem år i arbejdslejr i Xinjiang-pro-
vinsen sammen med forældrene. 
   1978 Flyttede tilbage til Beijing, be-
gyndte studier på Beijing Film Aca-
demy.
   1978 Medstifter af avantgarde-grup-
pen „Stars“.
   1981 Udvandrede til USA sammen 
med sin kæreste. Levede af tilfældigt 
arbejde, studerede design, tog 10.000 
fotografier af livet i New York, deltog 
i protestdemonstrationer mod blandt 
andet politiets behandling af demon-
stranter.
   1993 vendte han tilbage til Beijing, 
medstifter af eksperimentel kunstner-
gruppe. Har siden arbejdet som uaf-
hængig kunstner, holder utallige ud-
stillinger over det meste af verden. 
Kunstkendere sammenligner ham 
med Andy Warhol.
   Han har i årenes løb lagt sig ud 
med den kinesiske regering ved at 
kritisere det kommunistiske parti for 
at være arrogant og magtfuldkom-
ment. Han var med til at tegne Det 
Olympiske Stadion, kendt som Fugle-
reden, men holdt sig borte fra OL-ar-
rangementet, som han betegner som 
nationalistisk propaganda. 
   Han regnes for at være Kinas stør-
ste, internationalt anerkendte sam-
tidskunstner.
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eller æstetisk grundlag. Eksempelvis 
er den igangværende forandringspro-
ces i det store og hele baseret på den 
helt simple idé: ’Lad nogle folk blive 
rige først’ (tilskrives Den Xiaoping i 
1978 i forbindelse med liberaliserin-
gen af den økonomiske politik). Men 
hvem er det, der bliver rige? Og hvor-
dan bliver de rige? Disse spørgsmål 
er aldrig blevet belyst. 
 Her er kunst  og kultur adskilt fra 
den offentlige debat. Det samme 
gælder også for det politiske land-
skab. Så hvad forventer man?  Vi stø-
der på masser af kunstneriske arbej-
der, der afspejler overfladiske socia-
le omstændigheder, men meget få ar-
bejder, der sætter spørgsmålstegn ved 
fundamentale værdier.

Kompetente ledere
Simon Kirby: Den kinesiske regering 
har i situationen med enorme udfor-
dringer vist sig på mange områder at 
være meget kompetente administra-
torer. Kan du beskrive, hvordan de 
uformelle mekanismer virker, som 
forbinder statsadministrationen med 
de enkelte kunstnere eller kunstner-
sammenslutninger – især dem i den 
uafhængige sektor?
 Ai Weiwei: Det kan godt være, at 
regeringen består af dygtige og for-
nuftige folk. Men hvis de ikke tror på 
basale menneskelige værdier, så vil 
de skabe større tragedier, jo klogere 
og snedigere de er. Det er bedre at 
have en enfoldig præsident, der re-
spekterer menneskelige værdier, end 
en klog regering uden menneskelige 
værdier.
 Systemet er baseret på enkeltperso-
ner, og de fleste kinesiske ledere har 
en teknisk baggrund. Jeg ved ikke, 
hvor mange af dem der har Renais-
sance-idealer eller forståelse af natu-
ren, eller om disse ting er indgået i 
deres uddannelse. Men groft sagt er 
Kina en nation, der har været meget 
praktisk anlagt. Historisk set har vi en 
rig tradition for at respektere kultur 
og lærdom, men i de senere år har 
denne respekt manglet. 
 De kinesiske myndigheder betrag-
ter kunstnere  som prostituerede. Og 
det er faktisk korrekt: i det kommuni-
stiske system repræsenterer kunstnere 

kun det, magtstrukturen får dem til at 
repræsentere. Det er prostitution. Jeg 
tror ikke, de kan gøre noget særlig 
dramatisk. De repræsenterer en situa-
tion, som opløses i korruption, de 
mangler loyalitet og ærlighed – vær-
dier, der er meget vigtige for en nati-
on.
 Simon Kirby: Hvilke særlige over-
vejelser må en kunstner, der arbejder 
i Kina, gøre sig, når han udstiller et 
arbejde i det offentlige rum?
 Ai Weiwei: Det findes ikke her. 
Man forventer ikke, at folk engagerer 
sig i kunstnerisk arbejde eller har no-
gen form for meningsfyldt diskussion
om, hvad du foretager dig. Så at være 
kunstner i et sådant miljø betyder, at 
man afskærer sig selv fra virkelighe-
den, og at man til vis grad  bliver ar-
rogant og desillusioneret med hensyn 
til virkeligheden. Det naturlige publi-
kum til nutidig kunst er i Vesten, hvor 
folk dyrker en nysgerrighed med hen-
syn til, hvad kunstnere foretager sig.
 Simon Kirby:  Talentfulde kinesiske 
kunstnere, selv helt unge og relativt 
uerfarne udøvere, er hele tiden efter-
spurgte til galleri- eller museumsud-
stillinger, hos offentlige og private 
samlinger og i bygninger eller til nye 
opgaver. Hvilken effekt har denne ef-
terspørgsel på det kreative arbejde?
 Ai Weiwei: I Vesten har I ikke en si-
tuation, hvor hele den tidligere gene-
rations ideer og forestillinger er døde. 
Eller en situation, hvor intet af værdi 
er videregivet til de unge. Ungdom-
men her tror, at verden begynder 
med dem. Der er ingen andre steder 
i verden som dette: andre steder kæ-
der en følelse af kontinuitet folk sam-
men med tidligere erfaringer, hvor-
imod vi i Kina i årevis har været to-
talt afskåret fra fortiden. Og nu har vi 
i Kina foretaget det samme brud med 
fortiden endnu en gang.
 Simon Kirby: Du siger, at publi-
kummet til kunstnerisk arbejde findes 
i Vesten. Kan kinesisk samtidskunst 
have væsentlig indflydelse på det ki-
nesiske samfund?
 Ai Weiwei: På en eller anden måde 
har den det, frivilligt eller ufrivilligt, 
bevidst eller ubevidst. Den er langt 
fra det traditionelle, men den kan nå  
folk ganske langsomt: gennem ung-

dommen og måske gennem mode. Vi 
må udfordre vor menneskelige intel-
ligens. Vi må være positive.
 

Simon Kirby er kurator, kommentator 
og producer af samtidsbilledkunst. 
I 2007 stiftede han SKA Culture, et 
uafhængigt agentur i Shanghai, som 
beskæftiger sig med internationale 
kunstneres projekter. 
– – –
„Index on Censorship er Storbritan-
niens førende organisation, der kæm-
per for ytringsfrihed. Dens hjemme-
side giver, med sin globale profil, se-
neste nyt og information om ytrings-
frihed rundt om i verden“.
              (Fra organsationens
                                    hjemmeside)

Glimt fra 60 år med Folkerepublikken

Hongkong
Storbritannien og Kina indgik den 19. 
december 1984 en aftale om den briti-
ske kronkoloni Hongkongs fremtid. 
 Kina afstod i 1841 øen ved Kinas 
sydkyst til Storbritannien efter nederla-
get i Opiumskrigen. I 1898 enedes de 
to lande om, at Storbritannien kunne 
leje Hongkong i 99 år. Aftalen fra 1984 
gik ud på, at når Kina i 1997 overtog 
herredømmet over Hongkong og den 
tilhørende halvø Kowloon), skulle om-
rådet i de første 50 år have en vis form 
for indre selvstyre, og at områdets øko-
nomiske grundlag fortsat skulle være li-
beralistisk. 
 Den britiske udenrigsminister og Ki-
nas egentlige leder, Deng Xiaoping, så 
til.

Oversættelse: Else Poulsen
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Af Cecilia Milwertz

Millioner af mænd i Kina kan ikke 
blive gift. Det anslås, at der i 2005 
var 32 millioner flere mænd end 
kvinder under 20 år. I de kommende 
år må mere end ti procent af de 
mænd, der hvert år tænker på at bli-
ve gift, opgive den ide. Det kommer 
sandsynligvis op på 15 procent i lø-
bet af perioden 2015 til 2045. Det er 
ofte en dybt ulykkelig situation for 
den enkelte mand. Samtidig frygter 
den politiske ledelse, at en stor grup-
pe utilfredse og frustrerede unge 
mænd, som det historisk har været 
tilfældet, kan udgøre en trussel mod 
den sociale stabilitet. 
 Siden etableringen af Folkerepu-
blikken har det været Kommunistpar- 
tiets erklærede mål at skabe ligestil-

ling mellem mænd og kvinder. Den 
første ægteskabslov fra 1950 er ble-
vet fulgt af en lang række love, der 
blandt andet omfatter lige ret til ud-
dannelse for drenge og piger, lige ar-
veret og lige ret til politisk deltagelse. 
Problemet med al den lovgivning er 
imidlertid, at lovgiverne ikke har haft 
hverken viden til eller intention om 
radikalt at ændre ved det grundlæg-
gende kønshierarki. 
 Det store antal ufrivillige ungkarle 
illustrerer, at ligestilling langt fra er 
lykkedes i praksis. Der mangler kvin-
der, fordi piger og kvinder ikke har 
de samme muligheder og betingelser 
som drenge og mænd i det kinesiske 
samfund. Tværtimod er de truet på 
selve livet på grund af deres køn. Det 
skyldes, at familier foretrækker søn-
ner, samt at piger og kvinder fortsat 
har lav social status.

Homoseksuelle forhold – 
en løsning
I stedet for at se det som et problem, 
at fattige mænd ikke kan gifte sig, 
kunne man i princippet vælge at an-
skue situationen fra en ganske anden 
vinkel. Mændenes manglende mulig-
hed for at blive gift kunne betragtes 
som en mulighed for at gøre op med 
vedholdende forestillinger om, at et 
ægtepar nødvendigvis består af en
mand og en kvinde. Her er en unik 
mulighed for at bryde med en fami-
lienorm, der er baseret på tvangs-
heteroseksualitet. Heteroseksualitet 
er fundamentet for det patriarkalske 
samfundssystem, som igen er grund-
laget for den lange række af normer 
og institutioner, som kønshierarkiet 
er baseret på. Et opgør med hetero-
seksualiteten ville med andre ord 
måske kunne udgøre netop den form 
for radikalt brud med patriarkatets 
kønsrelationer, som er nødvendigt for 
at skabe ligestilling mellem kønnene 
i praksis.  
 Historisk har homoseksualitet væ-

ret accepteret i Kina som erotisk 
praksis, så længe homoseksuelle for-
hold ikke anfægtede det reproduktive 
heteroseksuelle ægteskabs fødsel af 
drengebørn og fortsættelsen af slæg-
ten. Måske ville den kinesiske ledelse 
i lyset af behovet for at begrænse be-
folkningstilvæksten ligefrem kunne se 
visse fordele i at udfordre heteronor-
mativiteten. 
 Indtil år 2001 blev homoseksuali-
tet i Folkerepublikken anset for en 
mental sygdom. Nu er det i stigende 
grad muligt at leve åbent som bøsse 
eller lesbisk. Bøsser og lesbiske be-
gyndte at mødes og organisere sig i 
1990’erne. I de første år var det van-
skeligt at få tilladelse til offentlige ar-
rangementer, men i de senere år er 
der afholdt filmfestival, og for nylig 
blev der afholdt bøsse, lesbisk, bi- og 
transseksuel festival i Shanghai. Af-
stigmatisering af homoseksualitet er 
dog et decideret storbyfænomen, og 
det er næppe sandsynligt, at den po-
litiske ledelse vil se det nuværende 
problem med mænd, der ikke kan 
blive gift med en kvinde, som en mu-
lighed for at gøre op med fastlåste 
heteroseksuelle normer. Strengt taget 
ville en opfordring til homoseksuali- 
tet dog hverken være et mere eller 
mindre radikalt brud med familie- og 
kønsnormer end befolkningspolitik-
kens stramme begrænsning af antal-
let af børn.

Banditter og småkriminelle
Historisk har der været perioder, 
blandt andet i begyndelsen af det 20. 
århundrede, da op til 20-25 procent 
af fattige mænd i Kina ikke kunne 
blive gift. Det skyldtes skæve køns-
rater. Det skyldtes også de velhaven-
de mænds mulighed for at have ikke 
blot en hustru, men også en række 
konkubiner, både som statussymbol 
og for at øge chancerne for at få søn-
ner. 
 En ugift mand blev ikke betragtet 

RIGETS STØRSTE MANGELVARE: KVINDER                                                                                             

I de kommende år må mere end ti procent af de kinesiske mænd, der hvert år tænker på at 
blive gift, opgive drømmen. Tallet vil vokse. En social tragedie af kolossale dimensioner tegner 
sig forude. 

Ligestillingen og kønskampen

Den nye middelklasse – og en mand, der har 
været så heldig at finde en kvinde, han kunne 
gifte sig med. Bryllupsfoto fra Guangzhou de-
cember 2004. (Foto: Flemming Ytzen).
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som egentlig voksen, og sådan set 
heller ikke som en rigtig mand. Som 
nu var det et problem for den enkelte 
mand. Samfundsmæssigt var det des-
uden et problem på grund af reakti-
onerne fra gruppen af unge mænd, 
der ikke kunne leve op til samfundets 
kønsnormer. I Hong Kong udvikledes 
der ligefrem en subkultur af frustrere-
de og voldelige unge mænd, som  
ikke kunne opfylde samfundets køns-
forventninger. Det samme ord brug-
tes og bruges stadig både som beteg-
nelse for bandit eller småkriminel og 
for ungkarl. Der findes undersøgelser 
fra begyndelsen af det 20. århundre-
de og tidligere, der tyder på, at ung-
karle udgjorde op mod 50 procent af  
banditterne. Fordi de har levet uden 
for normen om ægteskab og masku-
linitet, har de ikke haft så meget at 
miste ved i det hele taget at handle i 
strid med gængse normer. Den sam-
me situation risikerer at gentage sig 
nu.

Unge kvinder vælger 
og vrager
Ser man på indgåelse af ægteskab 
som et marked, så står de fattigste 
mænd svagt i og med at brudeprisen 
stiger, når der er større efterspørgsel 
efter brude, end der er udbud. Det er  
netop de fattigste mænd i de fattigste 
dele af landet, der rammes. Det rela-
terer sig til de kæmpemæssige øko-
nomiske skel, der er mellem by og 
land i Kina. For ganske få måneder 
siden gik jeg forbi en mark i Yunnan-
provinsen, hvor mændene pløjede 
med bøfler og en plov med ét skær. 
Marken blev derefter harvet med en 
kæmpemæssig stor og klodset træ-
harve. Det er et ganske andet Kina 
end de smarte storbyer, hvor et seg-
ment af befolkningen lever i villaer 
og højhuse og har store biler og an-
det luksusforbrug. 
 Fattige landsbyboere har hårdt fy-
sisk arbejde og bruger ganske enkel 
teknologi. Der er store økonomiske 
skel i Kina, og alle vil gerne rykke til 
bedre økonomiske forhold. Inden for 
de gældende kønsnormer er det mu-
ligt for kvinder at gifte sig opad og ud 
af den værste fattigdom. At der er fle-
re mænd end kvinder, har således gi-

vet kvinderne bedre muligheder for 
at vælge og vrage. Samtidig har 
manglen på kvinder på ’ægteskabs-
markedet’ givet anledning til en gan-
ske anden form for handel, idet kvin-
der kidnappes og sælges.

Patriarkalsk dividende
Folk er afhængige af sønner til at for-
sørge sig, når de bliver gamle, og det 
er en væsentlig grund til, at drenge-
børn prioriteres. Så længe folk ikke er 
sikret i deres alderdom med pensi-
onssystemer, vil de vælge at sikre sig 
med sønner. Der er forsøg med sær-
lige programmer for ’Omsorg for pi-
ger’, det vil sige særlig opmærksom-
hed på at sørge for, at piger får en 
uddannelse, og at deres forældre er 
økonomisk sikret i deres alderdom. I 
forsøgsregionerne er ønsket om søn-
ner mindsket.  
 En kulturel forpligtigelse til at føre 
familien videre via en søn spiller og- 
så en rolle. Endnu en meget væsent-
lig grund til at vælge sønner er, at 
folk vil det bedste for deres barn, og 
det er ganske enkelt bedre at være 
dreng og mand end pige og kvinde i 
det kinesiske samfund. Der er natur-
ligvis store forskelle mellem forskelli-
ge grupper af mænd, afhængig af
blandt andet uddannelse, erhverv, al-
der og social klasse. Ikke desto min-
dre nyder gruppen af drenge og  
mænd godt af det, kønsforskeren R. 
Connell har kaldt ’den patriarkalske 
dividende’. Der er med andre ord en 
bonus ved at være dreng/mand. Det 
drejer sig om, at gruppen af mænd 
har fordele over gruppen af kvinder i 
form af bedre uddannelse, bedre stil-
linger, højere lønninger, mere autori-
tet, større sikkerhed, bedre adgang 
til institutionel magt og i det hele ta-
get større kontrol over eget liv. Der 
er som sagt store forskelle inden for 
gruppen af mænd. Men selv hos den 
fattigste bonde har reformperiodens 
privatisering af jorden ført til, at  
landsbyer fastholder et traditionelt ar-
vesystem, hvorved jorden udelukken-
de går til sønner. 

Kønsudrensning  
Historisk har der været en manglen-
de balance mellem antallet af mænd 

og kvinder i Kina. Underskuddet af 
kvinder har primært skyldtes drab af 
pigespædbørn og misrøgt af pige-
børn i det hele taget. I fattige famili-
er, der ikke kunne brødføde mange 
børn, var drab eller udsættelse af pi-
gespædbørn en måde at sørge for, at 
den resterende familie kunne overle-
ve. Den sædvanlige fødselskønsrate, 
det vil sige, det antal drenge der fø-
des i forhold til antallet af piger, er på 
103 til 107 drenge for hver 100 pi-
ger. Det er en kønsrate, som findes 
i hele verden. Imidlertid er der ikke 
kun i Kina, men også i Indien, Sydko-
rea og Taiwan, en skævhed i kønsra-
terne for nyfødte. I de seneste år har 
skævheder i fødselskønsraterne i Kina 
været på omkring 120 i gennemsnit. 
De højeste rater er helt oppe på 146. 
 Mange familier i Asien ønsker ikke 
længere at have mange børn, og i 
Kina er antallet af børn begrænset af 
etbarnspolitikken. Samtidig ønsker de 
fortsat at få mindst en søn. Den sag 
kan løses ved hjælp af teknologi.  
Med fostervandsprøver og ultralyds-
scanninger kan det lade sig gøre at 
undersøge et fosters køn. Viser det sig 
at være en pige, kan fostret aborteres.
Brugen af teknologi gør det således 
muligt for familier i Kina og andre 
lande i Asien at opfylde ønsket om 
sønner. Etbarnspolitikken i Kina er 
således ikke den deciderede årsag til 
de skæve kønsrater. I Kina begrænses 
antallet af børn af befolkningspolitik-
ken, men det er først og fremmest øn-
sket om sønner, snarere end politik-
ken som sådan, der fører til de skæ-
ve kønsrater. 
 Kønsspecifikke aborter for at for-
hindre fødslen af piger er et udtalt og 
direkte udtryk for intens kønsdiskri-
minering. I Asien mangler der knapt 
100 millioner piger og kvinder. Det 
er piger, der aldrig er født, og piger 
og kvinder, der er tidligt døde. Det er 
fire gange så mange som de omkring 
25 millioner mennesker, der er døde 
af aids globalt. Antallet af manglende 
piger og kvinder i Kina anslås til at 
være 30-40 millioner. Piger bliver alt-
så frataget retten til livet. Til overle-
velse. Fænomenet er ligefrem blevet 
kaldt kønsudrensning. 
 Det er ganske logisk, at hvis mange 
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ægtepar får drenge og ikke piger, så 
vil der blive færre piger end drenge, 
og når drengebørnene bliver voksne, 
vil der være nogle unge mænd, der 
ikke kan blive gift med en kvinde. 
 Man kunne måske sammenligne 
med den problematik, vi har i for-
hold til integrering af indvandrere i 
Danmark. Skal indvandrerbørnene 
integreres, skal de lære at tale dansk. 
Alle kan blive enige om, at de så må 
skulle gå i skole med danske børn. 
Problemet er bare, at når det kom-
mer til folks egne børn, så vil de ofte 
hellere flytte dem til en skole, hvor 
der ikke er indvandrerbørn. Alle kan 
se problemet, men ingen vil være 
lige netop dem, der ikke skal have en 
dreng, eller hvis børn skal gå i skole 
med indvandrerbørnene.
 En lov fra 2003 har specifikt til  
hensigt at rette op på de skæve fød-
selskønsrater ved at forbyde brug af 
fostervandsprøver og scanning til at 
bestemme fostrets køn, ligesom køns-
specifik abort er forbudt. Kinesiske 
kønsforskere påpeger dog, at fæno-
menet ugifte unge mænd tildeles en 
uforholdsmæssig stor opmærksom-
hed i forhold til indsatsen mod køns-
specifikke aborter og handel med 
kvinder. De undrer sig over, at de 
ugifte mænd i højere grad får status 
som væsentligt samfundsmæssigt 
problem end udrensningen af pige-
fostre. 

Boomerang
Det er ganske tankevækkende, at en 
af grundene til at Kommunistpartiet i 
sin tid fik stor opbakning af de fattige 
bønder i landområderne, netop var, 
at partiet lovede bønderne at skabe 
det økonomiske grundlag for, at de 
kunne realisere deres ønske om at 
blive gift og dermed leve op til gæl-
dende familie- og kønsnormer. I før-
ste halvdel af forrige århundrede hav-
de mange jordløse unge mænd og 
deres familier simpelthen ikke råd til 
at betale brudepris. Kommunistparti-
et skabte med den jordreform, der 
var en af de første store omvæltning-
er i Folkerepublikken, det økonomi-
ske grundlag for, at netop den gruppe 
af befolkningen kunne realisere sine 
drømme. Partiet allierede sig med 

de fattigste bønder, som dermed var 
med til at bringe det til magten.  
 I fortsættelse af den første jordre-
form og ægteskabslov har den politi-
ske ledelse som sagt vedtaget adskil-
lige love for at sikre ligestilling mel-
lem kønnene. Men der er fortsat 
langt mellem lovenes hensigt og 
den faktiske gennemførelse. Siden 
1970’erne har der været omkring 20 
procent kvinder i Folkekongressen, 
og i Statsrådet er én ud af ni medlem-
mer en kvinde. Det er ikke impone-
rende tal i betragtning af ledelsens 
erklærede mål om at skabe ligestil-
ling. Så længe hensigterne og lovgiv-
ningen ikke omsættes i praksis i til-
strækkelig grad, kan man hænge nok 
så mange reklamer op med smilende 
par med et enkelt pigebarn og påstå, 
at drenge og piger er lige meget 
værd. Folk ved, at der er en skæren-
de kontrast mellem reklamerne og 
virkelighedens kønshierarki.
 Som en boomerang rammer favori-
seringen af mænd nu mændene selv. 
De fattige mandlige bønder er de 
umiddelbare ofre, når de ikke kan 
blive gift. De magtfulde mænd, der 
styrer lovgivningen og implemente-
ringen af den, kunne have skabt 
grundlaget for en gennemgribende 
ændring af normer, der favoriserer 
mænd. Nu risikerer de også selv at 
blive ramt, fordi der igen er skabt en 
gruppe unge, fattige og potentielt far-
lige ungkarle, der lever uden for sam-
fundets dominerende normer. 
 Den mandsdominerede kønsorden 
rammer nu de fattigste mænd, og den 
kan komme til at ramme magteliten, 
der hovedsageligt består af mænd. 
Måske vil det derved blive tydeligt, 
at hverken kvinder eller mænd i det 
lange løb har gavn af det domineren-
de kønshierarki. Imidlertid  må magt 
og fordele deles for at skabe lighed, 
og det er næppe sandsynligt, at de 
privilegerede i Kina skulle være bed-
re til at give afkald på deres privile-
gier end tilsvarende grupper i andre 
dele af verden. 

Cecilia Milwertz er seniorforsker på 
NIAS – Nordisk Institut for Asienstu-
dier i København. Cecilia Milwertz
har udgivet adskillige bøger og artik-
ler, bl.a. i 1997 bogen Accepting Po-
pulation Control om den kinesiske
etbarnspolitik. Hun har i de seneste
år forsket i udviklingen af NGOer 
(ikke-statslige organisationer) og har 
blandt andet udgivet bogen Beijing 
Women Organizing (NIAS Press 
2002). Hun  arbejder på et forsk-
ningsprojekt om udvikling af NGOer
som læringsproces i samarbejdet 
mellem aktivister, udenlandske dono-
rer og parti-stats institutioner.

Glimt fra 60 år med Folkerepublikken

Mottoet
Tjen folket, står der ved hovedindgang-
en til det kompleks midt i Beijing – 
Zhongnanhai –, hvor det kommunisti-
ske parti og regeringen holder til. Dette 
motto var titlen på en tale, som Mao 
Zedong holdt den 8. september 1944. 
Talen blev holdt ved en mindehøjtide-
lighed for en af heltene fra krigen mod 
japanerne i 1930’erne. 
(Kilde: Wikipedia).
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MINDST TO VERSIONER AF MAO

Af Flemming Ytzen

Seks årtier efter Folkerepublikkens 
grundlæggelse og 33 år efter, at For-
mand Mao forlod denne verden er 
det nationale og politiske ikon, som 
nutidens unge kinesere præsenteres 
for, på flere måder anderledes end 
det, som deres forældre og bedste-
forældre oplevede. Mao er blevet re-
konstrueret, så han passer ind i nuti-
dens kinesiske virkelighed.  
 Den Store Rorgænger optræder sta-
dig på Folkerepublikkens pengesed-
ler. Mao havde umuligt kunnet fore-
stille sig, at omverdenen her i 2009 
taler om Kinas kolossale opsparing 
som et instrument, der skal bidrage 
til at redde verden ud af den største 
krise i årtier. Han ville næppe bryde 
sig om den økonomiske virkelighed, 
der har givet Kina en central rolle i 
det, vi kalder globaliseringen, men 
som med et mere upoleret udtryk kan 
kaldes: den moderne kapitalisme. 
Det fænomen, som Mao brugte hele 
sit liv på at bekæmpe.  
 Som besøgende i Beijing er det i 
dag muligt at opleve to fremstillinger 
af Mao, som harmonerer dårligt sam-
men. Den ene lever diskret, men dog 
fuldt tilgængeligt for alle på Panjia-
yuan Markedet, et kvarters taxakørsel 
fra Den Himmelske Freds Plads. Pan-
jiayuan er et gigantisk marked af ’an-
tikviteter’, effekter, som nok bare er 
mere gamle, end de er antikke.  
 Her får turisten en version af Mao, 
som ikke er så poleret som voksduk-
ken i sarkofagen på Den Himmelske 
Freds Plads: Formanden er reduceret 
til billige falmede souvenirs og pseu-
doantikvarisk kitsch. Der er propa-
gandaplakater af Formanden, stående 
imellem naivistiske glansbilleder af 
heroiske soldater og bønder, smilen-
de skoleungdom i idylliske landsbyer, 
omgivet af solbeskinnede rismarker – 
midt imellem militærfrakker fra Fol-
kets Befrielseshærs overskudslagre, 
billigt porcelæn, klassiske kopima-
lerier på papirruller og bunker af tu-

ristskrammel. Vi mindes om de sene 
1960’erne og de tidlige 1970’ere.  
 Det store foto nederst på side 33 er 
taget 15. april 2009. Tusinder af gæ-
ster stod i lange, snoede køer i en 
langsom trippen for at komme ind og 
få et glimt af Formanden i sarkofa-
gen. Var det en særlig mærkedag, en 
festligholdelse? Hvorfor samle titusin-
der til dette ritual? Forklaringen var 
enkel, skulle det vise sig: der var intet 

spontant over det kolossale fremmø-
de. Alle besøgende var fra oplandet, 
fra provinserne, og selvfølgelig havde 
de fået rejsen til Beijing betalt og or-
ganiseret af partiet. Altså en velgen-
nemført koreografi for at give den ri-
tualiserede hyldest en folkelig fremto-
ning.  

Er tiden kommet til, at den virkelige Formand Mao træder et skridt frem? 

Turistens møde med et nationalt ikon

Foto: Flemming Ytzen
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         Folkeliv i Beijing, april 2009

                  Hver aften mødes Beijingborgerne, især de lidt ældre, på pladserne for at få lidt motion og socialt samvær

                                     Alderens flid og erfaring, ungdommens livslyst
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Tusinder i kø i timevis for at få et glimt af Mao Zedong, der ligger i sin kiste i Mausolæet ved Tiananmen-pladsen etc.

Foto: Flemming Ytzen
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 Af Hatla Thelle

„Intet ville være mere vildledende 
end at dømme Kina efter europæ-
iske kriterier“.
(Lord MacCartney, 1793, citeret i 
Alain Peyrefitte, ’Det Uforanderli-
ge Kina’. Paris: 1990). 

 
I 1792 sendte Kong George III af Eng-
land en delegation til det kinesiske 
hof med anmodning om at få åbnet 
kinesiske byer for handel med briti-
ske købmænd og få lov til at udstati-
onere britiske diplomater i Peking. 
Delegationens leder, Lord MacCart-
ney, vendte ydmyget tilbage med et 
afslag. Kina havde ikke brug for varer 
fra Europa endsige nogen interesse i 
kontakt med udenlandske diplomater 

eller købmænd eller deres bosættelse 
i de kinesiske byer. 
 Efter afslutningen af Første Verdens-
krig 126 år senere underskrev den ki-
nesiske regering i Versailles en ydmy-
gende fredstraktat, som fuldendte op-
delingen af det store rige i indflydel-
sessfærer, flere kontrolleret af de  
europæiske nationer. De to begiven-
heder betegner en vandring fra arro-
gance til underkastelse på kinesisk 
side og det modsatte set med euro-
pæiske øjne. Hvor står vi nu?   

Noget for noget
Siden 1998 har EU og Kina været en-
gageret i en såkaldt ’dialog om men-
neskerettigheder’, og denne artikel 
vil beskrive og analysere processen 
med det formål at fastslå, hvorvidt en

sådan aktivitet fremmer eller hæm-
mer beskyttelsen af kinesiske borge-
re. 
 Historien kan passende begynde 
den 4. juni 1989, hvor nedkæmpel-
sen af demonstrationerne i Beijings 
centrum gav anledning til en omvur-
dering af Kina i det internationale 
samfund. Den kinesiske regerings 
manglende overholdelse af menne-
skerettighederne blev fra den nat et 
kernepunkt i diplomatiske og økono-
miske forbindelser mellem Kina og 
omverdenen. Punktet var fast på  
dagsordenen, når udenlandske politi-
kere skulle på besøg; de internationa-
le menneskerettighedsrapporter om 
Kina blev forsidestof i nationale avi-
ser; kinesiske samfundskritikere blev 
modtaget med åbne arme og blev i 
begyndelsen understøttet med penge 
i USA og Europa. 
 Et længere tovtrækkeri begyndte 
fra 1990, hvor den kinesiske regering 
med regelmæssige mellemrum ud-
sendte en hvidbog om menneskeret-
tighedssituationen i landet. Formålet 
var at forsvare regeringens indsats, 
mens de vestlige lande bestræbte sig 
på at få vedtaget en resolution om 
Kina i FNs Menneskeretighedskom-
mission. Kommissionen holdt hvert 
år en seks uger lang session i Gene-
ve, hvor det blandt andet var muligt 
at kritisere udvalgte lande. (Kommis-
sionen blev ved en omstrukturering i 
2008 afløst af et såkaldt Menneske-
rettighedsråd, der følger lidt andre 
procedurer). Syv gange blev forslag 
til en resolution om ‘Menneskerettig-
hedssituationen i Kina’ fremlagt i Ge-
neve, og alle gange, på nær én, blev 
vedtagelsen forhindret på grundlag af 
aktiv lobbyvirksomhed fra kinesisk 
side og manglende fodslag fra resten 
af verden. 
 Den syvende gang var Danmark 
initiativtager til resolutionen, men på 
det tidspunkt var selv den europæ-

Opgøret om menneskerettighederne

HISTORIENS LANGE SKYGGER

Historien om fortidens europæiske overgreb kaster lange skygger over 10 års dialog om menne-
skerettigheder mellem EU og Kina. Det overordnede formål – at forbedre livet for almindelige 
kinesiske borgere – tilgodeses ikke, når parterne taler forbi hinanden.

Monumentet for Folkets Helte på Tiananmen-pladsen i Beijing var hovedkvarter 
for lederne af studenterdemonstrationerne i 1989. I de første mange år efter 4. juni 
1989, da kinesisk militær ryddede Tiananmen-pladsen for de sidste demonstranter, 
var heltemonumentet afspærret. Medlemmer af det kommunistiske ungdomsfor-
bund holdt fanevagt – et tavst minde om den kamp mellem folk og myndigheder, 
der var gået forud.  (Foto: Flemming Poulsen).
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iske enighed ved at smuldre, og be-
stræbelserne blev opgivet og erstattet 
af en såkaldt ’konstruktiv dialog’. Fra 
nu af ville landene hver for sig kom-
munikere direkte med den kinesiske 
ledelse om emner, som vedrørte be-
skyttelse af menneskerettighederne. 
 Kina tog handsken op med initiativ 
til menneskerettighedsdialoger med 
en række lande og regioner. Initiati-
vet havde klart karakter af en handel, 
hvor Kina lovede at ville indgå i et 
formaliseret samarbejde til gengæld 
for, at andre lande undlod at foreslå 
en resolution om Kina i Menneske-
rettighedskommissionen. Set med 
europæiske øjne var tilbuddet fristen-
de, fordi bestræbelserne på at få ved-
taget en resolution konstant led ne-
derlag, og det blev sværere og svære-
re at samle tropperne. 
  I februar 1998 inviterede den kine-
siske regering EU-landene til et dia-
logmøde i Beijing, og en officiel dia-
log-proces har kørt med mindre af-
brydelser lige siden. Det sidste møde 
blev afholdt i Prag i maj 2009. For-
målet med eller forventningerne til 
dialogen er formuleret lidt forskelligt 
af de to parter. 
 Fra EUs side er formålet at påvir-
ke Kinas indenrigspolitik i retning af 
en bedre beskyttelse af menneskeret-
tighederne, mens den kinesiske re-
gering understreger ligeværd og ud-
veksling af erfaringer som grundlag 
for processen. EU har mange forskel-
lige ’dialoger’ med forskellige lande 
omhandlende forskellige emner. Dia-
logerne er et instrument i EUs uden-
rigspolitiske strategi, som angives at 
have til formål at fremme ’bæredygtig 
udvikling, fred og stabilitet i verden’. 
Respekt for menneskerettighederne 
er en essentiel del af denne strategi, 
og dialogerne er således af instru-
mentel karakter. 
 Blandt dialogerne om menneske-
rettigheder er dialogen med Kina den 
vigtigste og den, der har varet længst. 
Officielle kinesiske udtalelser i for-
bindelse med dialogen pointerer, at 
alle lande har problemer, og formålet 
er at udveksle erfaringer og gensidigt 
blive bekendt med den anden parts 
tankegang og politik.    

Diplomati på tre niveauer 
Dialogen foregår på tre niveauer. 
Første niveau er det politiske, hvor 
EU-formandskabet og det kinesiske 
udenrigsministerium er partnere. De
mødes to gange om året, henholdsvis 
i Kina og i det land, der har formand-
skabet. Andet niveau er de såkaldte 
ekspertmøder eller juridiske semina-
rer, som også finder sted hvert halve 
år, samme sted og ofte også tæt for-
bundet i tid med de politiske møder. 
Tredje niveau er samarbejdsprojek-
ter, hvor partnere i Kina og de enkel-
te medlemslande gennemfører pro-
jekter med et temmelig konkret ind-
hold, som for eksempel beskyttelse 
af voldsramte kvinder, ændring af lov 
om strafprocedurer eller styrkelse af 
retshjælpscentre i provinserne. 
 Projekterne sigter på at ændre for-
holdene i Kina og behandler ikke 
europæiske forhold. Det danske  
udenrigsministerium finansierer en 
del af sådanne projekter. EU-kom-
missionen har ligeledes projekter om 
teknisk samarbejde, for eksempel er 
en stor satsning med opbyggelsen af 
et institut for europæisk ret på det 
mest prestigiøse jura-universitet i 
Beijing netop igangsat sidste år.  
 Møderne på det politiske niveau 
er mørklagte. Stort set ingenting om 
dagsorden, deltagelse eller forhand-
linger bliver offentliggjort. Der ud-
sendes en kortfattet note om, at et 
møde har fundet sted. Ekspertmøder-
ne er mere åbne, dagsorden og delta-
gerliste kan fås fra de berørte parter. 
Deltagerne på europæisk side udvæl-
ges af de enkelte medlemslande og
på kinesisk side af Udenrigsministeri-
et på forslag fra den vigtigste tænke-
tank i Beijing, Kinas Samfundsviden-
skabelige Akademi. 
 De udgør fra begge sider en blan-
det gruppe af akademikere, NGO-
er og diplomater, typisk 70-80 perso-
ner. Møderne finansieres af EU-Kom-
missionen. Intentionen er, at diskus-
sionerne på seminarerne skal videre-
føre emner fra det politiske niveau og 
konkretisere indsatser, som så igen 
kan videreføres i de bilaterale eller 
multilaterale projekter. 
 Eksempelvis er dødsstraf og tortur 
to områder, som prioriteres højt af 

EU på det politiske område, og de 
har derfor ofte været på dagsordenen 
på de 22 seminarer, som har været 
afholdt indtil nu. For at styrke forbin-
delsen mellem første og andet niveau 
bestræber arrangørerne sig på, at de 
to begivenheder foregår samme sted 
og lige efter hinanden. Dette lykkes 
ikke altid, men ofte. 
 Projekterne – tredje niveau – lever 
deres eget liv i andre rytmer, men de 
regnes, i hvert fald af EU-siden, for 
at være forbundet med første og an-
det niveau, sådan at ideer og beslut-
ninger fra de andre niveauer kan fø-
res ud i livet og afprøves på ’gulvet’ i 
den kinesiske virkelighed. Projekter 
forhandles direkte mellem en euro-
pæisk og en kinesisk partner, og de 
er ofte finansieret af en bistandspulje 
i det enkelte land.     
  
Dialog eller monolog
Konstruktionen ser jo fornuftig nok 
ud på papiret. Processen bevæger sig 
fra teori til praksis, fra politiske be-
slutninger om mål til faglige drøftel-
ser af midler til praktisk afprøvning af 
metoder. Men gennemførelsen støder 
på store vanskeligheder. Den vigtig-
ste er nok de forskellige udgangs-
punkter, som blev skitseret ovenfor. 
En dialog er i filosofisk teori en kom-
munikationsform, hvor to ligestillede 
parter får mulighed for at ytre sig frit, 
og målet kan være enighed eller blot 
en større forståelse for hinandens 
synspunkter. Men hvis den ene part i
dialogen udelukkende har det formål 
at overbevise den anden om sine 
egne synspunkter, går det galt, og  
dialogen bliver en monolog. Endnu 
mere galt går det, når den anden part 
ikke anerkender den første parts mål-
sætning, men holder fast i sin egen 
opfattelse af, at samtalen går ud på at 
diskutere fælles problemer. 
 Problemerne viser sig klarest på 
mellemniveauet, hvis deltagere ikke 
kan udfylde den rolle, de er tiltænkt. 
Første niveau, det politiske, er i sa-
gens natur en forhandling, hvor par-
terne forsøger at presse deres egne 
synspunkter igennem og påvirke hin-
andens interne politik og hinandens 
optræden i internationale sammen-
hænge. Tredje niveau, projekterne, 
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har i realiteten ikke megen forbindel-
se med, hvad der foregår på de andre 
niveauer. 
 Andre institutioner og andre perso-
ner er indblandet, og projekterne bli-
ver ikke omtalt eller diskuteret på de 
halvårlige møder mellem politikere, 
akademikere og repræsentanter for 
civilsamfundet. Mange medarbejdere 
i projekterne fra begge sider er faktisk 
ikke ret interesserede i at blive eks-
poneret for kraftigt i dialog-proces-
sen. 
 Det skyldes, at processen er og for-
bliver politiseret i en grad, så det 
praktiske udbytte er meget ringe. 
Akademikerne, som egentlig var ud-
set til at spille hovedrollen, bliver på 
en måde gidsler i et drama, de ikke 
har mulighed for at påvirke. De kine-
siske forskere føler sig angrebet for 
deres lands politik, som de selv der-
hjemme prøver at påvirke i positiv 
retning. De europæiske forskere ved 
tit meget lidt om forholdene i Kina og 
er derfor ofte påvirket af den generelt 
negative omtale, Kina får i europæ-
iske medier. Som deltager kan man 
føle sig som tilskuer til absurd teater, 
hvor to parter insisterer på at tale om 
forskellige ting og ikke lader sig på-
virke af, hvad den anden part siger.  
 Kort sagt: det stærke ønske fra EU- 
siden om at påvirke Kinas ’interne  
anliggender’ vækker modstand, så ki-
neserne ikke er motiverede til at ind-
gå i en seriøs og åben diskussion om 
de problemer, landets ledelse står 
overfor. To konkrete områder, hvor 
denne konflikt udspiller sig, vil blive 
nævnt som eksempler. Der er jævn-
ligt uenighed om, hvem der kan invi-
teres til seminarerne. I udgangspunk-
tet vælger hver part sine egne delta-
gere, men listen over indbudte skal 
sendes frem og tilbage og godkendes 
hos den anden part. 
 Det er ingen hemmelighed, at Kina 
ikke respekterer visse internationale 
menneskerettighedsorganisationer og 
ikke accepterer deres analyser. Det er 
heller ingen hemmelighed, at euro-
pæiske politikere gerne vil tækkes 
kritikerne af Kinas overholdelse af 
menneskerettighederne, da det i nog-
le perioder er et emne, mange euro-
pæere føler stærkt omkring. 

 Resultatet er, at EU-siden presser  
på for at få deltagelse af repræsentan-
ter for Amnesty International (AI) el-
ler Human Rights Watch, mens kine-
serne forsøger at forhindre de sam-
mes deltagelse på forskellig måde. 
Man kan diskutere, om de professio-
nelle menneskerettighedsorganisati-
oner hører hjemme i et akademisk 
forum, men det kan ikke diskuteres,
at stemningen bliver meget anspændt 
og politisk, når man har AI i den ene 
ende af rummet og det kinesiske 
udenrigsministerium i den anden. 
Både EU og Kina sender nemlig re-
præsentanter fra det politiske liv til 
ekspertseminarerne, så akademiker-
ne kommer til at stå imellem to par-
ter, der fører en konfrontatorisk linje.  
 Et andet eksempel er vedtagelsen 
af resolutioner fra møderne. EU-siden 
vil meget gerne afslutte hvert semi-
nar med en skriftlig note, der fortæl-
ler, hvad der er blevet diskuteret, og 
hvad man er blevet enige om, mens 
kineserne normalt modsætter sig en 
skriftlig konklusion. Det er lykkedes 
enkelte gange at få vedtaget en side 
med referater af, hvad der er blevet 
diskuteret, men som regel bliver in-
gen fælles udtalelser offentliggjort. 
Europæernes ønske baserer sig på, at 
de gerne ville kunne fremvise resul-
tater af aktiviteter, som trods alt ko-
ster de europæiske skatteydere en del 
penge. Kineserne er uvillige, måske 
fordi de foreslåede konklusioner altid 
kun handler om Kina og ikke om ge-
nerelle problemer.       

MacCartney-ekspeditionen 
og Versailles   
Den historiske note i begyndelsen af 
artiklen er anført, fordi en del af bag-
grunden for det spændte forhold mel-
lem Kina og Europa efter denne for-
fatters opfattelse skal findes i histo-
rien. Mange kinesere føler stærkt for 
deres lands historie, og 150 års yd-
mygelser – påført dem primært af de 
europæiske nationer – er stadig en 
levende realitet i forskellige dele af 
samfundet. Englænderne forsøgte op 
igennem 1800-tallet at påtvinge Kina 
sin egen handelskultur og religion, i 
sidste halvdel af århundredet godt 
hjulpet af franskmændene og tysker-

ne (for ikke at snakke om amerika-
nerne, men de falder udenfor denne 
histories rammer). Så vestlige meto-
der og systemer tiltvang sig en vis be-
undring i Kina, men også mistænk-
somhed over for udefra kommende 
indflydelse.   
 Modstanden mod at diskutere sta-
tens overgreb og krænkelser af men-
neskerettighederne internt i Kina i 
vore dage ligger selvfølgelig også i 
magthavernes ønske om at beholde 
deres politiske monopol, men stolt-
heden over Kinas tiltagende styrke  
og vreden over de historiske over-
greb på landet som nation er en inte-
greret del af regimets legitimitet, som 
forårsager, at mange moderne kine-
sere (og ikke kun lederne) er berørt af 
og utilpasse ved en proces, der har til 
formål at påtvinge landet en bestemt 
holdning og en bestemt politik. 
 Problemet er, at det overordnede 
formål, at forbedre livet for alminde-
lige kinesiske borgere, ikke tilgode-
ses i en proces, hvor parterne taler 
forbi hinanden, og modstand skabes 
og vedligeholdes i stedet for at blive 
brudt ned.     

Hatla Thelle er seniorforsker og pro-
jektmedarbejder ved Det Danske In-
stitut for Menneskerettigheder. 

Kinesiske citater

Politisk relativitet
Relativitetsteorien, som hr. Einstein ud-
arbejdede på det naturvidenskabelige 
område, kan også anvendes på det po-
litiske felt: Både demokrati og menne-
skerettigheder er relative begreber – og 
ikke absolutte eller generelle.
                                          Jiang Zemin
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ZHOU ENLAI – REFORMERNES OPHAVSMAND

Kinesiske citater

Den intelligenteste
Det er lidt ydmygende at måtte ind-
rømme, at Chou Enlai for mig er den 
mest overlegne intelligens, jeg har væ-
ret ude for på det udenrigspolitiske om-
råde – så langt farligere, end man kun-
ne forestille sig, fordi han er så langt 
mere overlegen, end man har medgi-
vet.
                              Dag Hammarskjöld
                              FN-generalsekretær

Zhou Enlai og hans kone, Deng Yingchao, på besøg på et kollektivbrug på øen Hainan i 
1960. Ægteparret er her fotograferet sammen med børn fra kollektivbrugets børnehave. 
(Postkortfoto: Hou Po)

Kongfutsianer og kommunist

En statsmand, som blev berømt via anekdoter

Af Flemming Ytzen

Zhou Enlai (1898-1976) var Kinas re-
geringschef i hele perioden fra Fol-
kerepublikkens grundlæggelse frem 
til det skelsættende år, hvor Mao Ze-
dong døde og den kulturrevolutio-
nære ’Firebande’ blev sat fra magten. 
Zhou døde i januar 1976, otte måne-
der før Mao.  
 Der er blandt historikere enighed 
om, at den moderniseringspolitik, 
som blev officiel kinesisk politik fra 
slutningen af 1978, var Zhous værk. 
Den normaliseringsproces i forhold 
til omverdenen, som kom til udtryk 
i præsident Richard Nixons Kina-be-
søg i 1972, bar Zhous markante fin-
geraftryk. 
 I Folkerepublikkens første kvarte år-
hundrede var Zhou utvivlsomt den 
eneste leder, der fortjente prædikatet 
’statsmand’. Hans familie tilhørte lan-
dadelen, og det er ofte blevet frem-
hævet om ham, at han i datidens le-
delse mere end nogen anden repræ-
senterede den kongfuzianske traditi-
on, som blev undsagt af Mao og offi-
cielt bekæmpet, men som i dag gen-
nemlever den største renæssance si-
den 1949. 
 Zhous evner som diplomat og for-
handler er blevet fremhævet af ad-
skillige udenlandske ledere, der traf 
ham. Flere kendte anekdoter knytter 
sig til hans navn: Adspurgt om sin 

holdning til den franske revolution 
skal han have svaret, at det var det 
for tidligt at udtale sig om. Da den 
sovjetiske leder Nikita Khrustjov be-
mærkede, at han selv var ud af arbej-
derklassen, mens Zhou kom af adelig 
slægt, skal Zhou have svaret: „Ja, og 
vi har begge forrådt vor klasse“. Vi er 
hermed ovre i en verden af skrøner 
og myter, men som kendt er myte-
dannelser om store ledere som oftest 
vigtigere end de historiske realiteter. 
 Pragmatikeren Zhou undgik at bli-
ve udrenset i de år, hvor Formand 
Mao forsøgte at ændre Kina gennem 
radikale eksperimenter, det såkald-
te Store Spring Fremad og den Store 
Proletariske Kulturrevolution. Zhous 
svar på disse excesser, der endte i ka-
tastrofer, måtte nødvendigvis blive en 
pragmatisk kinesisk version af inter-

nationalisme: åbning over for Vesten 
og USA, accept af privat foretagsom-
hed i Kinas økonomi, prioritering af 
viden, uddannelse og forskning. 
  Skulle det engang blive accepta-
belt at bedrive kontrafaktisk historie 
blandt kommunistpartiets faghistori-
kere, kan de jo passende lege 
med tanken om, hvordan Folkere-
publikken havde udviklet sig, hvis 
Zhous moderniseringsplaner var ble-
vet officiel politik fra f.eks. midten af 
1950erne. Altså et Kina uden ’Sprin-
get’ og ’Kulturrevolutionen’. Portræt-
tet over indgangen til Den Forbud-
te By burde vel forestille kongfuzi-
aneren, pragmatikeren og diploma-
ten Zhou frem for ideologen og par-
tisankrigeren Mao? En tanke til inspi-
ration for kommende kinesiske gene-
rationer. 
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Af Verner Worm

Selvom denne særudgave af Kinabla-
det beskriver udviklingen over de 60 
år, som Folkerepublikken har eksiste-
ret, så er den økonomiske vækst først 
rigtigt eksploderet de sidste 30 år. 
Det er sket i en sådan grad, at stort 
set alle med indsigt i emnet forudser, 
at Kina vil være verdens største øko-
nomi allerede i 2030 .
 Går det som forventet, vil vi være 
tilbage ved normale tilstande i Ver-
den, som de var indtil 1820, da Asien 
stod for 60 procent og Kina omkring 
30 procent af verdensproduktionen – 
det vi i dag kalder bruttonationalpro-
duktet, BNP. 
 Som James Wolfensohn, tidligere 
direktør for Verdensbanken, sagde 
højstemt i en tale i Shanghai: „Mine 
børn vil lære at tale kinesisk, mine 
børnebørn vil flytte til Kina, og de og 
deres efterkommere vil se ud som ki-
nesere”. (Kilde: Børsen). Det sidste 
betyder vel, at de vil klæde sig som 
kinesere. 
 Der er ingen tvivl om, at kinesisk 
sprog kommer til at spille en mere 
dominerende rolle, men Wolfen-
sohns logik er for simpel. Som en 
god økononom fremskriver han lini-
ært, men verdens forventede udvik-
ling er meget mere kompliceret.

30 års udvikling
I denne artikel vil jeg efter en kort 
baggrundsbeskrivelse primært foku-
sere på udviklingen i de seneste 30 
år, hvor det kinesiske business-sy-
stem  – erhvervsliv på elementært 
dansk – har undergået fundamenta-
le ændringer. 
 Man kan begynde at tale om en 
unik form for markedsøkonomi byg-
gende på en særlig form for forret-
ningskultur, i hvert fald distinkt i for-
hold til vestlige forretningskulturer 
på visse områder, mere konvergent 
(at Kina mere eller mindre overtager 
normer fra andre systemer) på andre 

områder og endelig med inspiration 
fra vestlig forretningskultur på enkel-
te områder. 
 Virksomheder i den vestlige, mar-
kedsøkonomiske betydning fandtes 
ikke i Kina indtil 1979. Som bekendt 
var Folkerepublikkens første tre årtier 
præget af planøkonomi, delvist med 
Sovjetunionen som forbillede. 
 I en planøkonomi har man produk-
tionsenheder (typisk fabrikker), der 
tager sig af produktion, men ikke er 
involveret i andre dele af værdikæ-
den, såsom logistik, økonomi, afsæt-
ning, branding, personalespørgsmål  
m.v. Med den gradvise indførelse af 
markedsøkonomi, som begyndte i 
1979 med vedtagelsen af den første 
joint venture-lov, der skulle tiltrække 
udenlandske investeringer. 
 Det hele begyndte i fire økonomi-
ske zoner (Shenzhen, Shuhai, Shek-
ou samt Xiamen). Hvor de tre første 
fik investeringer primært fra det nær-
liggende Hongkong, så tog det nogle 
år, inden Xiamen kom i gang. Til gen-
gæld spiller denne zone i dag en 
stor rolle for blandt andet danske 
virksomheder som ECCO og GN-Re-
sound, for blot at nævne et par styk-
ker.
 Senere er det gået slag i slag, og 
foruden de næsten 300.000 uden-
landskejede virksomheder i Kina er 
der opstået en myriade af kinesiske 
virksomheder, hvor ejerforholdene 
typisk er hybrider, dvs. at staten og 
private interessenter ofte ejer en an-
del af virksomheden sammen, men 
hvor denne fungerer på markedsøko-
nomiske vilkår. 
 Disse virksomheder har primært 
det kinesiske hjemmemarked som af-
sætningskanal og er derfor mere på-
virket af en blanding af kinesisk filo-
sofisk tradition og den tidligere socia-
listiske planøkonomi. Generelt gæl-
der det, at også under markedsøko-
nomien spiller staten en betydelig 
større rolle end i vestlige økonomier. 
 Til trods for dette har omstillings-

processen været enorm. Fra kun at 
skulle tage sig af produktion skal en 
virksomhed i Kina i dag varetage de 
samme funktioner som en sammen-
lignelig vestlig virksomhed. Nutidens 
kinesiske virksomheder skal end-
da ofte varetage flere opgaver end de 
vestlige konkurrenter, da der er et ud-
viklet outsourcing-system i Vesten, 
hvor regnskab, ansættelser, markeds-
føring og branding ofte er outsourcet 
til specielle konsulentfirmaer, hvilket 
fik en kineser, jeg interviewede en-
gang,  til at påstå at det var et luksus-
job at være leder af en virksomhed i 
Vesten. I Kina varetager virksomhe-
derne ofte selv disse opgaver. 

Kongfuzi overlever
Det siger noget om, at den måde, 
man under markedsøkonomiske vil-
kår driver virksomhed på i Kina, er 
vidt forskelligt fra den måde vi ken-
der i Danmark. Da jeg spurgte en pri-
vat entreprenør i Suzhou om, hvorfor 
han skaffede boliger og fuld forplej-
ning til sine medarbejdere, så han 
særdeles overrasket på mig og sagde: 
 ’Jeg skal da beskytte dem. Der er 
ugifte kvinder imellem mine medar-
bejdere, og dem kan jeg da ikke bare 
lade gå rundt i byen, hvad ville deres 
forældre ikke sige når de kommer til-
bage til landsbyen’. 
   Eksemplet viser, at den kongfuzi-
anske tradition med at se mennesker 
som hele, der skal opdrages og pas-
ses, stadig lever i bedste velgående, 
selv i de mere udviklede dele af 
Kina. Kineserne ryster på hovedet, 
når vi siger, at unge bliver voksne, 
når de fylder 18 år. 
 I et så kollektivistisk samfund som 
Kina er man en del af en hierarkisk 
helhed, hvor man er barn, til man 
bliver far eller mor. Det betyder også, 
at den, der har mest brug for foræl-
drenes arv, bør have den – ud fra en 
etisk betragtning. 
 De utallige skænderier og uvenska-
ber, som Kinas nye arvelov, der min-

Kongfuzi på fabriksgulvet

FREMTIDEN BYGGER På TRADITIONEN

Moderne kinesisk forretningskultur har rødder i traditioner, der går et par årtusinder tilbage, 
men som er særdeles egnet til nutiden. Mon ikke Vesten skulle få lært et og andet...
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der om vores, hvor for eksempel tre 
børn får en tredjedel hver, skyldes, at 
sådan opfatter de ældre kinesere ikke 
retfærdighed. Retfærdighed betyder, 
at man hjælper hinanden, og den, 
der fattes mest, bør gives mest. 
 For en mand, som jeg interviewede 
i Suzhou, gælder, at han arbejder 18 
timer i døgnet. For efter en lang ar-
bejdsdag skal han rundt og snakke
med de af sine medarbejdere, der 
har behov for vejledning eller hjælp. 
Det kan handle om at finde en kære-
ste, eller at medarbejderen er kom-
met til at bruge lidt for mange penge, 
så han eller hun har behov for et lån, 
for at afdraget på den nye bil kan bli-
ve betalt. 
 I en kinesisk sammenhæng er det 
ikke nyt at se medarbejderne som 
hele mennesker, som man skal tage 
hånd om, hvis de har problemer. Så-
dan har det været under planøkono-
mien og før revolutionen. Det bety-
der selvfølgeligt ikke, at der ikke er 
brådne kar blandt de nye kapitalister, 
der kun tænker på penge og udbyt-
ning. Kulturrevolutionen har øde-
lagt så forfærdelig meget, og selv i 
dag tror mange kinesere, at lykke er 
lig med penge. Dette er stik mod den 
kinesiske tradition, hvor penge kun 
var ét element i livet og ikke det vig-
tigste. Som Kongfuzi er citeret for at 
have sagt, så lægger den lærde vægt 
på ritualer – god adfærd –, mens den 
uoplyste lægger vægt på penge. 

Lærdom og sparsommelighed
Traditionelt har kinesere således lagt 
utrolig stor vægt på lærdom, og gør 
det stadig. Andre centrale værdier er 
at være en god familiefar, sparsom-
melig og arbejdsom, samt evnen til at 
opbygge et netværk. Alt dette er bety-
delig højere krav end dem, der stilles 
til uddannede i Vesten. 
 Netværk er i nyere tid blevet et be-
greb, der ofte bruges i moderne kred-
se i Vesten. Det har altid været cen-
tralt i Kina, hvor der ikke er noget 
som helst etisk forkert i at ansætte en 
person, man kender, og som man 
ved vil være loyal, hvis alle andre pa-
rametre ellers er lige. 
 Selvfølgelig behandler kinesere 
folk, de kender, bedre end folk, de 

ikke kender. Venskab på kinesisk be-
tyder, at man udveksler tjenester el-
ler hjælper hinanden. Kineserne er 
villige til at hjælpe dem, de kender, 
også selvom de ikke selv har brug 
for hjælp. For kineseren er en sådan 
hjælp en investering i fremtiden. Må-
ske kommer der er dag, hvor jeg får 
brug for hjælp, og så ved jeg, at ham, 
der skylder mig en tjeneste, vil hjæl-
pe. Hvis han ikke gør det, bliver han 
ekskluderet og isoleret. Det kinesiske 
samfund er, som det fremgår, meget 
partikularistisk, hvilket betyder, at der 
er stor forskel på den måde, man om-
gås folk, man kender, og folk, man 
ikke kender. 

Som ringe i vandet
Det indebærer, at kineseren altid er 
centrum i et netværk, der breder sig 
som ringe i vandet, som Kinas nok 
mest berømte sociolog, Fei Xiaotong, 
udtrykte det. Nogle tror, at dette for-
svinder med den stadig stigende kon-
kurrence på markedet. Jeg tror, at 
netværkstankegangen vil tage til. Jo 
mere konkurrence, jo mere har man
brug for at have sit netværk på plads. 
 Et samfund kan ikke bygges på love 
alene, men kræver en vis portion af 
tillid, hvilket den nuværende krise i 

Vesten er et godt eksempel på.
 Det ’arbejdsgen’, som kineserne 
har, er en af grundene til, at den ki-
nesiske økonomi er vokset så kratigt
som den er. Når en kineser arbejder, 
er han fuldstændig koncentreret om 
det og tænker ikke på andet. Denne 
enorme evne til at koncentrere sig 
skaber en energi, som er en Kinas 
største konkurrenceparametre. 

Forandring og kreativitet
En anden er kinesernes kreativitet. 
Der findes næppe nogen kultur, hvor 
forandring, kreativitet og forbedring 
har spillet så central en rolle for en 
civilisationen, som den kinesiske. En 
af de mest kendte klassikere i Kina 
er ’Forandringens bog’, der er ældre 
end de kongfutsianske analekter.
 På den baggrund kan det synes pa-
radoksalt, at kinesiske ansatte ofte 
klandres for ikke at være kreative. 
Det skyldes, at de ikke ved, hvad der 
forventes af dem af den udstationere- 
de vesterlænding. Dette sammen 
med hierarkiet skaber passivitet og 
krav om klare instrukser. Men så 
snart de kinesesiske ledere og medar-
bejdere får lov til selv at lede, så fej-
ler kreativiteten ikke noget. 
 Kinesernes udfordring er, at de nu 

Kongfuzi-templet i den store filosofs fødeby, Qufu i Shandong-provinsen, er året 
rundt stedet, hvor alle kan mødes for at vise deres respekt for den mand, der i mere 
end 2500 år på en eller anden måde har præget de allerfleste kineseres tilværelse. 
(Foto: Liu Chen)
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pludselig skal følge vestlige spillereg-
ler, hvis de vil ind på de vestlige 
markeder, hvilket sommetider kan 
være noget af en udfordring. Hvad 
der er god kvalitet i Kina, er det ikke 
nødvendigvis i USA, hvilket også har 
noget at gøre med, at lønnen i Vesten 
er højere end i Kina, så vi har ikke 
råd til bare at få det lavet om, hvis 
der er en fejl i produktet. 
 Med over 300 danske virksomhe-
der etableret i Kina i dag er vi med 
til at påvirke den kinesiske industriel-
le udvikling, selv om vi ikke skal tro, 
at Kina er afhængig af Danmark. 1,3 
mia. mennesker bliver ikke afhængi-
ge af fem mio., hvilket vi nogle gan-
ge glemmer. Det er Danmark, der er 
afhængig af Kina, og ikke omvendt! 
 Den indflydelse, som danske virk-
somheder i Kina har haft på det orga-
nisatoriske plan, er primært at intro-
ducere mere flade organisationsstruk-
turer, hvilket har tiltrukket unge kine-
sere. Hovedparten af de kinesiske 
virksomheder er meget hierarkisk op-
bygget, hvilket er i overensstemmelse 
med deres nationale kultur og derfor 
taget for givet, indtil vesterlandske 
virksomheder begyndte at ’massere’ 
deres virksomhedskultur ind i deres 
datterselskaber i Kina. 
 De unge kinesiske ansatte har sik-
kert været tvivlende i starten og har 
ofte ment, at den danske leder ikke 
var en rigtig leder, når han ikke for-
talte, hvordan tingene skulle gøres, 
men var tilbøjelig til at overlade be-
føjelserne til kineserne. Først hvis de 
kørte i stå, ville danskeren anvise en 
fremgangsmåde. 
 Det tager selvfølgelig tid at opbyg-
ge en sådan organisationskultur i en 
fremmed national kultur, men når 
først de kinesiske ansatte har prøvet 
at arbejde på den måde og fået suc-
ces med det, så er der mange, der 
har indset, at det faktisk er en meget 
behagelig måde at arbejde på. 

Adfærd og værdier
En dansk direktør taler også med den 
ansatte på gulvet, hvilket man typisk 
som kinesisk direktør ville være for 
fin til. Jeg har hørt mange kinesere 
sige, at de foretrækker at arbejde i 
vestlige virksomheder, fordi der er 

større rum for at vise deres talenter, 
og man ikke bliver straffet for at begå 
en fejl eller to. Det har sikkert været 
nogle bestemte typer af unge kinese-
re, der har valgt at blive ansat i vestli-
ge virksomheder. Ulemperne har væ-
ret, at man lettere kunne blive fyret. 
De trygge rammer, der eksisterer i en 
kinesisk, partriakalsk virksomhed er 
fraværende.
 Det forunderlige har været, at i 
mange år troede Vesten, at man bare 
lidt efter lidt skulle opdrage kineser-
ne efter vore normer, så ville alt blive 
godt. Det er først med den aktuelle 
krise, der har udviklet sig på globalt 
plan siden sidste halvdel af 2008, 
at folk i Vesten er begyndt at stille 
spørgsmål ved deres egne værdier.
 Hvorfor vokser kinesisk økonomi
med seks til syv procent om året, 
mens stort set alle de vestlige økono-
mier skrumper i disse år?
 Med udgangspunkt i dette spørgs-
mål er vestlige forskere begyndt at 
indse, at kinesisk tradition eller den 
kinesiske ’DNA’ har noget at byde på 
for Vesten. I hvert fald bør vi ikke føle 
os overlegne. Kinesisk økonomi vil 
være større end Japans om ganske få 
år og større end USAs senest i 2030 
(om 20 år!). Så er vi tilbage ved situ-
ationen i 1820, som beskrevet i ind-
ledningen. 

Spirituel intelligens
Hvad er det, der gør kineserne så 
konkurrencedygtige? Det skyldes 
ikke én metode, men snarere flere 
kontekst-specifikke metoder, hvor ki-
neserne bruger deres stærke intuitive 
kraft kombineret med holistisk tænk-
ning, hvilket betyder, at fænomener 
ses i relation til hinanden og ikke 
som isololerede. Forskerne Lynton og 
Thøgersen (2009, under udgivelse)  
kalder fænomenet spirituel intelli-
gens, hvilket betyder intelligensen til 
at være åben for ens dybeste værdier 
og højeste motivation. Ifølge Lynton 
og Thøgersen er mange kineserne 
kendetegnet ved følgende personlig-
hedstræk:
 •Hårdtarbejdende 
 •Respekt og bevidsthed om deres  
   kulturelle rødder
 •De elsker deres arbejde og får   

   energi fra passionen
 •De kender og bruger deres værdi
 •De er dygtige
 Hertil kan føjes, at de er villige til 
at lære. Uden at skulle gå i detaljer 
med de to forskeres interessante stu-
die, så er der næppe tvivl om, at det-
te er nogle af de værdier, vi andre 
kommer til at vende tilbage til. Det 
betyder efter min mening ikke, som 
det har været fremført, at vi alle bli-
ver kinesere, men vi bliver nødt til i 
en globaliseret verden at  kende og 
være i stand til handle på baggrund 
af forskellige værdisæt. 
 Vi skal lære at forstå kineserne på 
et langt dybere niveau end hidtil og 
kunne agere i forhold til denne for-
ståelse. Det samme gælder selvfølge-
lig for kineserne, men de er vant til 
selektivt at lære fra Vesten. 
 Som en kineser sagde til mig for 
nylig: „Vi har altid (siden Opiumskri-
gen i 1840-42, V.W.) følt os under-
legne, og vesterlændinge har følt sig 
overlegne, men nu føler jeg for første 
gang, at det er ved at ændre sig i ret-
ning af et mere ligeværdigt forhold“.
 Det er præcist, hvad kineserne vil 
opnå, nemlig genoprettelse af dette 
ansigtstab, det var for dem at blive 
overmandet af de vestlige kolonimag-
ter i 1840erne. Kina er ved at genind-
tage sin traditionelle plads i verden.  
 Tillykke med det!

Referencer: 
Dagbladet Børsen 20 maj 2009 s. 20.
Lynton, N. og Thøgersen, K. (2009) 
Spiritual Intelligence and Leadership: 
Chinese and Western Practices in Ac-
tion. Under udgivelse.

Verner Worm er sinolog og kom til 
Kina første gang i 1974. Han har 
boet i Kina i otte år og er nu profes-
sor i kinesisk business og udvikling 
ved Asia Research Center og direktør 
for Københavns Business Konfucius 
Institut, begge beliggende på Copen-
hagen Business School.
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Af David Favrholdt for der er langt imellem de kinesiske 
dialekter; men skriftsproget, for de 
kinesiske tegn er jo de samme over 
hele Kina.

Opdragelsens betydning
Det er sådan noget, som jeg giver 
mig af med at undersøge, og jeg kan 
da oplyse, at hvis man f. eks. sam-
menholder kantonesisk – det sprog, 
der tales i Sydkina – med mandarin, 
det officielle kinesisk, ligger de ikke 
blot længere fra hinanden end dansk 
og spansk, men tegnene er også for-
skellige. Tyve procent af de kantone-
siske tegn er vidt forskellige fra de 
mandarin-kinesiske – og det er vel at 
mærke tegn for dagligdags ting. Så 
det er ikke her, man skal finde svaret 
på den sammenhængskraft, der er i 
dagens Kina. 
 Svaret på hele problemet er, at alle 
kinesere opdrages efter kongfuziani-
stiske principper. Det har stået på i
nogle tusinde år trods interne krige  
og Mao Zedongs diktatur. Fra 1950’  
erne og fremefter forsøgte Mao at ud-
rydde ikke blot buddhismen og lama-
ismen, men også konfuzianismen, 
men som bekendt lykkedes det ikke 
for ham. Efter hans død i 1976 og 
den derpå følgende liberalisering i ki-
nesisk politik mente mange vestlige 
kommentatorer, at Falun Gong og an-
dre new age-bevægelser var tegn på, 
at maoismens fald havde efterladt et 
etisk tomrum i Kina. Men det var 
ikke tilfældet, for kongfuzianismen 
havde været der hele tiden og blev 
nu synlig igen. 
 Hvordan kan det nu være? Svaret 
er såre enkelt. Kongfuzianismen er 
ikke en dogmatik i vestlig forstand, 
dvs. en række leveregler, som bliver 
påduttet én ud fra et eller andet hel-
ligt skrift eller en bestemt politisk ide-
ologi. Den er noget helt andet: En 
række opdragelsesregler og -former, 
som forældre holder sig til i opdrag-
elsen af deres børn. Det overordnede 
mål er for det første at udvikle alt det 

gode, alle evner, alle muligheder, der 
findes i barnet, og for det andet at 
lære det alt, hvad der er nødvendigt, 
for at det kan blive et optimalt tilpas-
set samfundsmedlem. Her skal man 
gøre sig klart, at hele det filosofiske 
regi er helt anderledes end i den 
vestlige verdens kultur.

Vestlige tankemåder
Den vestlige verdens tænkning har i 
et par årtusinder været præget af Pla-
tons filosofi. Kort fortalt går en af de 
fundamentale ting i den ud på, at der 
er to verdener: Den verden, som vi 
lever i til daglig, omfattende alle pla-
neter, sole, stjerner osv., og så en hin-
sidig verden, en verden, som vi ikke 
kan sanse, men som vi tænker os til. 
Platon beskrev den som evig og ufor-
anderlig, men i kristendommen, 
jødedommen og islam blev den til en 
verden som denne, hvor man kunne 
leve videre – ganske vist på forskelli-
ge niveauer mellem paradis og helve-
de. Og selv i Vestens sekulariserede 
samfund er forestillingen om dualis-
men mellem det nærværende og det 
hinsidige et tankemønster, som man 
finder ikke blot hos religiøse menne-
sker, men også blandt fritænkere og 
ateister – en forestilling, som tilmed 
har præget naturvidenskaben helt op 
til vor tid.
 For kineserne er den helt uforståe-
lig. Der er jo kun én verden. Den, 
som vi befinder os i. Helt op til vor 
tid har kineserne officielt talt om og 
troet på højere magter – dem kejse-
ren skulle holde sig gode venner 
med, så man undgik de værste jord-
skælv og oversvømmelser. Men de 
højere magter var i denne verden. 
Man kunne blot ikke se dem. 
 Og når nu talen var om at opdrage 
et barn, så var der og er der i Kina 
ikke nogen henvisning til en bibel,  
en koran eller andet, som en rette-
snor for forældrene i det arbejde. For 
barnet er der kun én autoritet, nemlig 
forældrene. Det kan ikke appellere til 

Det kinesiske samfunds rødder

Kulturen skabes i opdragelsen

Nogle observationer af kinesisk mentalitet, som har baggrund i et filosofisk regi helt anderledes 
end i den vestlige verdens kultur

Foråret 2008 var der danske politike-
re, der gik ind for, at vi i demokratiets
hellige navn skulle boykotte De 
Olympiske Lege i Kina. Dengang 
spurgte jeg mine kinesiske venner, 
hvordan reaktionen på en sådan 
handling ville være i Kina. Svaret var, 
at alle kinesere – bortset fra muslim-
erne i Xinjiang og nogle af lamaerne 
i Tibet – ville blive meget kede af det. 
For alle kinesere, fik jeg at vide, føler 
sig som kinesere, som én stor fami-
lie. Ikke som bedre end andre folke-
slag, men kineserne har altså en ind-
byrdes solidaritetsfølelse, som er helt 
anderledes end den nationale stolt-
hed, som nogle danskere føler ved at 
være danskere.
 Men hvad skyldes nu det? Jo, siger 
nogle af de politiske kommentatorer, 
det er jo sproget, der binder dem 
sammen; bevares, ikke talesproget, 

Kongfuzi – hans filosofi koncentrerer 
sig ikke mindst om forældrenes opdra-
gelse af deres børn. (Statue på Chong-
ming-øen ved Shanghai)
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nogen autoritet over forældrene, hvis 
det skulle få lyst til det. Heller ikke 
når det kommer i skole. For i Kina 
må en skolelærer ikke skælde et barn 
ud, hvis det skulle have glemt at læse 
lektier eller at møde til tiden. Lære-
ren skal meddele forsømmelsen til 
forældrene, som så – om nødvendigt 
– skælder barnet ud.
 Som sagt tilsigter opdragelsen at 
udvikle alle de muligheder, der er i 
barnet. Man kan sammenligne det 
med udviklingen af en plante eller et 
træ. Hvis man planter et bøgetræ i 
den frie natur, skal det have så og så 
meget lys, så og så meget vand, den 
jord og de og de mineraler for at ud-
vikle sig optimalt. Hvis det lykkes at 
nå dette mål med opdragelsen, er 
barnet – drengen eller pigen –, når 
det er ca. 18 år det, som det kunne 
blive til. Men det betyder så også, at 
det i den almindelige kinesiske etik 
hedder, at du ikke skal lave om på 
dine medmennesker, heller ikke på 
din ægtefælle. Det ville være lige så 
forkert og absurd, som hvis du vil 
lave et fuldvoksent bøgetræ om til et 
egetræ.

Den gamle vismand
Kongfuzi, der levede fra 551 til 479 f. 
Kr., mente ikke, at han selv skabte 
en ny etik. Han satte efter sin egen 
opfattelse blot ord på, hvad der alle-
rede var i mennesket og samfundet i 
forvejen. Det kinesiske samfund har 
ændret sig en del siden hans tid, og 
derfor finder vi nu forskellige varian-
ter af kongfutsianismen, men nogle 
af principperne står fast og er værd at 
kende, når man skal foretage en po-
litisk og kulturel vurdering af Kina i 
dag. 
 En opremsning af de væsentligste 
ser sådan ud: 
 1. Man skal ære sine forældre og 
sine forfædre, for uden dem ville  
man jo ikke eksistere. 
 2. I hele opdragelsen er der kun én 
autoritet: Forældrene. 
 3. Gør aldrig mod andre, hvad du 
ikke vil, at de skal gøre mod dig. 
 4. Du må aldrig ydmyge andre 
mennesker. Du må aldrig nedgøre 
dem i en diskussion, der skal altid 
være en mulig udvej for dem. Og 

som nævnt: 
 5. Du skal ikke prøve at lave om på 
et færdigt udviklet medmenneske – 
heller ikke den, du bliver gift med. 
 6. Du skal lære at tage det fulde 
ansvar for dine handlinger. 
 7. Du skal respektere andres dyg-
tighed på de felter eller områder,   
hvor du har brug for deres hjælp – og 
ikke gå i rette med dem.
 Det sidstnævnte punkt er ret så væ-
sentligt. Når du har et problem med 
en elektrisk installation, tilkalder du 
en elektriker. Han kan noget, som du 
ikke kan, og ham skal du ikke gå i 
rette med. Når du og andre kommer 
ud for et politisk problem, må du lyt-
te til den, som er kompetent til at 
løse det. 
 Det er baggrunden for, at Maos 
diktatur er blevet afløst af det nuvæ-
rende styre, som repræsenterer en 
slags oplyst enevælde, men som en 
kineser helst vil betegne som et me-
ritokrati. Det gælder jo for samtlige 
ministre i den kinesiske regering, at 
de er topuddannede inden for deres 
ressortområde. 
 Økonomiministeren skal mindst 
kunne bestride et professorat i øko-
nomi, og tilsvarende gælder for ju-
stitsministeren, sundhedsministeren, 
undervisningsministeren osv.  Jeg har 
ikke mødt nogen kineser, der går ind 
for demokrati, som vi har det her. 
Tværtimod er de rystede over, at man 
i Danmark kan have en forskningsmi-
nister, der aldrig har bedrevet forsk-
ning, en kulturminister, der er ret så 
uvidende om kunst, etc.

Meritokrati
Meritokratiet indebærer også en helt 
anden politisk bevidsthed end den, 
som vi har. F.eks. er der jo nogle 
kvindelige ministre i den kinesiske 
regering. Men det er ikke på grund af 
nogen ligestillingsfilosofi, men sim-
pelthen fordi man søger efter den 
mest kvalificerede til en ministerpost 
– og det er så i nogle tilfælde en 
kvinde. 
 Selv om det er kommunistpartiet i 
Kina, der har magten – der findes an-
dre partier, som har rådgivende status 
–  så sker det, at man besætter mini-
sterposter med personer, som ikke er 

medlemmer af partiet. Endelig er det 
underforstået – ud fra kongfutsiani-
stisk tankegang – at der ikke må finde 
nogen persondyrkelse sted i den poli-
tiske verden.
 I kongfutsianismen finder man selv-
følgelig også de almindelige forskrif-
ter, som vi har i vores kultur: Du må 
ikke stjæle, du må ikke lyve, du skal 
holde dine løfter etc. Men interessant
nok findes der også en holdning til 
udenrigspolitik. Den går ud på, at 
enhver nation skal tage vare på sine 
egne problemer uden indblanding fra 
andre nationers side. 
 Derfor bryder kineserne sig ikke 
meget om vestlig kritik af kinesiske 
retsprincipper og af kinesiske han-
delsaftaler med diktaturer i Afrika. 
Hvad det sidste angår, ser de også 
pragmatisk på tingene. Hvis man 
handler med en diktaturstat, kan det 
jo medføre en forhøjelse af levestan-
darden og oplysningsniveauet hos 
den undertrykte befolkning, og det 
kan jo så med tiden føre til, at dikta-
toren bliver væltet. Så det er måske 
en bedre metode end handelsboykot, 
hvis man vil diktatur til livs.
 Der er i den vestlige presse mange 
misforståelser angående kinesisk livs-
syn og normer. F.eks. mener mange, 
at kongfuzianismen rummer et ele-
ment af kvindeundertrykkelse, fordi 
den tildeler manden i huset – og alt-
så ikke kvinden – bestemte arbejds-
opgaver i forbindelse med ritualerne 
vedrørende forfaderdyrkelsen. Men 
det er næppe tilfældet. Igennem år-
hundrederne har kongfutsianismen 
levet side om side med taoismen, 
som jo også i dag sætter sit præg på 
kinesisk tænkning, og taoismens lære 
om Yin og Yang rummer faktisk et 
budskab om kønnenes ligestilling. 
 En anden ting, som man bør be-
mærke vedrørende hele dette spørgs-
mål, er, at man i Kina ikke har dren-
ge- eller pigenavne. Ligegyldigt hvil-
ket fornavn man vælger – Jing, Ji, 
Tao, Ping eller hvad som helst – kan 
det lige så vel være navnet på en 
pige som på en dreng. Så når en ki-
neser skriver under på et dokument, 
skal han eller hun altid tilføje tegnet 
for henholdsvis mand eller kvinde. 
Og hvad den erhvervsmæssige lige-
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stilling angår, er der f.eks. på univer-
siteterne – så vidt jeg har kunnet regi-
strere det – lige så mange kvindelige 
som mandlige lærere.

Lærere har høj status
Apropos lærere: Under mit seneste 
besøg i Kina opdagede jeg, hvad jeg 
faktisk ikke vidste før, at lærergernin-
gen har en høj status. Det er klart 
nok, at forældrene har hele ansvaret
for et barns opdragelse, men det hø-
rer jo med til barnets udvikling, at 
det skal lære at læse, skrive, regne 
osv. 
 I Kina i dag er det faktisk sådan, at 
skolelærere anses for meget finere så-
dan rent fagligt set end læger, advo-
kater, direktører, fabrikanter og andet
godtfolk. Det at være skolelærer an-
ses for noget af det mest ansvarsful-
de, man kan forestille sig, fordi en 
lærer jo bistår forældre i at opdrage 
deres børn.
 Med i billedet hører, at børnene i 
de kinesiske skoler opdrages til pligt 
og ansvar. F. eks. skal børnene i sko-
lerne selv holde skolen ren. Det or-
ganiseres på den måde, at der er et 
mandagshold af elever, der efter sko-
letid står for almindelig rengøring af 
klasselokaler m.m., et tirsdagshold, 
onsdagshold etc. med samme opga-
ve. Det lærer børnene at holde hin-
anden i ørerne, så ingen smider æb-
leskrog, madpapir og andet rundt 
omkring. 
 Så godt som alt, hvad jeg fortæller 
her, kan man ikke læse sig til, hver-
ken i turisthåndbøger eller i den vest-
lige presse. Når jeg anser mine op-
lysninger for relevante, er det ikke for 
at levere et skønmaleri af Kina i dag, 
for der er selvsagt mange problemer, 
også af politisk art. 

Pressecensuren
Et af dem er et tilbagevendende tema 
i de danske aviser, nemlig pressecen-
suren. Den har vi nu også i Dan-
mark, ikke de jure, men de facto. For 
der er jo ingen dansk religionshistori-
ker, der tør skrive en kronik om Kora-
nens tilblivelseshistorie, og skulle  
han eller hun endelig vove det, kan 
man næppe regne med, at nogen 
avis tør trykke den. 

 Så vi har altså pressecensur. Men i 
Kina er motiveringen for censuren af 
en anden art. I modsætning til, hvad 
der gjaldt under Formand Mao, må 
man skrive om kunst, mode, film, 
videnskab, skønlitteratur m.m. og 
mene lige, hvad man vil om disse 
ting, men man må ikke offentliggøre 
en kritik af styret, der kan føre til 
pludselig politisk turbulens – sådan 
som vi her i Danmark oplevede det 
med Glistrup i 1973 og med Ny Alli-
ance ved det seneste folketingsvalg. 
 Begrundelsen er selvfølgelig, at 
Danmark er et lille land med blot 5,3 
millioner mennesker, hvilket betyder,
at selv om de politiske forhold plud-
selig bliver kaotiske, så tager det ikke 
så lang tid at få tingene rettet op  
igen, mens det i Kina, hvor der jo er 
flere indbyggere end i hele Europa og 
USA tilsammen, ville kunne medføre 
en kæntring af hele samfundet, som 
det ville tage år at rette op på, hvis 
det da overhovedet ville være muligt. 

Etbarnspolitikken
Faktisk har det været heldigt for hele 
verden, at Kina efter Mao ikke fik et 
demokrati á la det danske. Efter Maos 
død indførte man etbarnspolitikken, 
hvilket har betydet, at flere end 200 
millioner kinesere har kunnet bevæ-
ge sig fra sultegrænsen op til norma-
le livsvilkår. Havde man ikke indført 
denne politik, ville der i dag være 
400 millioner flere kinesere, end der 
er nu – sandsynligvis med krig til føl-
ge. Hvis man i Kina havde haft et po-
litisk system som det danske, ville 
hele denne reform være umulig at 
gennemføre. Tænk blot på, at man 
her på syvende år diskuterer, om mo-
torvejen skal føres igennem eller 
uden om Silkeborg. 
 Det er i øvrigt interessant, at et-
barns politikken ikke omfatter mino-
riteterne i Kina. For dem – herunder 
tibetanerne – gælder det, at de må få 
flere børn. Interessant er det også, at 
der efter Mao er indført religionsfri-
hed. Så man møder ikke blot en del 
lamaister og buddhister, men også 
protestantiske og katolske kirker og 
menigheder, når man rejser rundt i 
Kina. Men de religiøse grupper udgør 
tilsammen næppe mere end ca. to 

Kinesiske citater

Argumenternes afmagt
Gæs er hvide, krager er sorte – og det 
kan man ikke argumentere sig fra.
                                                    Laozi

procent af den kinesiske befolkning.
 Hvad jeg her har berettet er resul-
tater af mine egne analyser af de ki-
nesiske forhold. Jeg anser dem for re-
levante for den politiske vurdering af 
Kina – herunder Amnesty Internatio-
nals løbende anti-kinesiske propa-
ganda. Og jeg håber, at nogle politi-
kere og journalister vil kunne indse, 
at filosofiske analyser af fremmede 
kulturer kan være en hjælp til at 
fremme fredelig sameksistens i den 
globaliseringsproces, som har taget 
sin begyndelse, og som vil præge os 
alle i mange år frem.

David Favrholdt er professor emeri-
tus med et omfattende forfatterskab 
bag sig. 

Confucius, Kongfuzi, 
Kongzi eller ...?

Kært barn har mange navne, og det 
gælder også den store kinesiske filo-
sof, som overskriften henviser til. Iføl-
ge traditionen blev han født år 551 
f.v.t. i familien Kong. 
   Hans kaldenavn var Qiu. Senere 
fik han tilnavnet Zhongni, men er i 
Kina bedst kendt som Kongzi, Mester 
Kong. Undertiden blev han omtalt 
som fuzi, den ærede mester, men al-
drig som Kongfuzi. Det var jesuitter-
nes opfindelse, hvilket på latin blev 
til Confusius. Heraf opstod en række 
europæiske mutationer: Confutio, 
Confuzo, Cumfuceio, Confucius, og 
den danske version Konfutse.  
   Den latinske form indgik også i be-
grebet Confucianos (konfutsianisme), 
som også savner et kinesisk modstyk-
ke, idet den tradition, der henvises til, 
her blot er kendt som ru, de lærde.
                                   Bent Nielsen
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Af Christopher Rosenmeier

I 2002 blev jeg kontaktet af den kine-
siske forfatter Hong Ying. Hun bad 
mig benytte mine eventuelle kontak-
ter blandt den danske presse til at in-
formere nationen om, at hendes se-
neste roman, „K“, var genstand for en 
retssag i Kina og endda risikerede  
snart at blive forbudt. 
 Hong Ying er en populær forfatter i 
Kina, og to af hendes romaner, „Som-
merens Forræderi“ og „Flodens Dat-
ter“, fra henholdsvis 1998 og 2000, 
var allerede udkommet på dansk. I 
2002 udkom „K“ i engelsk oversæt-
telse, og forlaget, Marion Boyars,  
promoverede den kraftigt. året inden 
var Wei Huis „Shanghai Baby“ blevet 

en bestseller i Vesten med en mærkat 
på hver eneste bog: „Banned in Chi-
na”. Forbuddet i Kina skyldtes pri-
mært det erotiske indhold, og „K“ 
spillede tydeligvis på nogle af de 
samme temaer. 
 Begge bøger drejer sig om det sek-
suelle møde mellem Kina og Vesten, 
og i den engelske udgave blev seksu-
aliteten i „K“ klart fremhævet. Den 
oprindelige kinesiske version fra Tai-
wan hedder blot „K“, men den eng-
elske oversættelse fik tilført undertit-
len „The Art of Love” – kærlighedens 
kunst – og et lyserødt omslag med en 
nøgen kvindes ryg og baller. Det var 
klart, at der var pirrende læsestof om 
asiatiske kvinder her. 
 „K“ bygger på en sand historie og 
handler, kort fortalt, om Julian Bell, 
en engelsk digter og i øvrigt Virginia
Woolfs nevø, som tager til Kina i 
1936 og forelsker sig i den smukke 
fru Lin ved et universitet i Wuhan.  
Lin og Bell kaster sig ud i diverse 
daoistiske sexritualer, som hun intro-
ducerer ham for. Lin er her en tyndt 
forklædt omskrivning af den virkelige 
forfatter Ling Shuhua, der havde ud-
givet flere romaner i Kina. De seksu-
elle passager var anstødelige for Ling
Shuhuas familie. Den anlagde en 
retssag, som Hong Ying tabte i dec-
cember 2002. Bogen blev altså gan-
ske rigtigt forbudt i Kina, og Hong 
Ying blev idømt en bøde på 124.000 
RMB. Bogen nåede dog aldrig op i 
samme bestseller-højder som „Shang-
hai Baby“ i Vesten. Til det kinesiske 
marked har Hong Ying arbejdet på en 
omskrivning af bogen, men den fulde 
udgave kan naturligvis opspores i pi-
ratkopi på internettet. 

Erotisk litteratur sælger – 
og forbydes
Hvad pirrende læsestof angår, så er 
Wei Huis „Shanghai Baby“ væsentlig 

mere typisk i Kina. Efter dens kinesi-
ske udgivelse i 1993 var der nærmest 
en hel genre, hvor unge forfattere gav 
sig i kast med beskrivelser af grænse-
overskridende oplevelser med narko, 
sex og ligegyldighed i en kold kapita-
listisk verden. 
 Mian Mian og Wei Hui er de mest 
kendte, som skrev om storbykultur og 
unge kvinders seksuelle oprør i  
1990’erne. Begge kvinders romaner 
blev forbudt, fordi de blev anset for 
at være dekadente. Romanerne af 
denne art var forholdsvis overfladi-
ske, men på sin vis fangede de også 
nogle kulturelle strømninger og viste, 
hvordan mange unge i Kina kastede 
sig ud i oprør og selvudfoldelse med 
dertil hørende rodløshed og navle-
pilleri. 
 Der skrives stadig en del romaner 
af den art, og deres udfordrende be-
skrivelser af sex sikrer naturligvis et 
vist publikum. Chun Sues „Beijing 
Doll“ fra 2000 følger lidt samme 
mønster og handler om en ung piges 
seksuelle erfaringer og liv i Beijings 
subkulturer. Romanen blev ligeledes 
forbudt i Kina. 
 Censuren i Folkerepublikken er sta-
dig et problem for mange forfattere.
Den styrer slet ikke litteraturen så 
stramt, som den gjorde i tiden under 
Mao, men der er stadig en del emner, 
som er for følsomme til, at de kan 
diskuteres åbent. 
 Yan Lianke er endnu en forfatter,
som har haft problemer med at få 
sine værker udgivet. I 2006 skrev han 
„The Dream of Ding Village“, en sati-
risk dramatisering af skandalen, hvor 
indbyggerne i flere landsbyer i  
Henan fik aids, når de donerede 
blod. Emnet var ikke velset. 
 Mange kinesiske forfattere har bo-
sat sig i udlandet for at slippe for 
censorernes indblanding. Gao Xing-
jian, der i 2000 vandt nobelprisen i 

Opblomstring

      FRA MASSELITTERATUR TIL MASSER AF LITTERATUR 

De omskiftelige tider i de sidste 60 år i Kina afspejler sig naturligvis også i litteraturen og siger 
en del om de kulturelle og intellektuelle retninger i landet. I årene under Mao Zedong skulle 
litteraturen tjene masserne, og det hele blev så politiseret, at mange forfattere holdt op med at 
skrive overhovedet. Sådan er det ikke længere. 

Hong Yings roman „K“, der udkom i 
Taiwan, er blandt de romaner, der ikke 
kan udkomme i Kina på grund af deres 
erotiske indhold. I den engelske udgave 
er tilføjet undertitlen ’The Art og Love’ 
– Kærlighedens Kunst.
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      FRA MASSELITTERATUR TIL MASSER AF LITTERATUR 
litteratur, er nok den mest kendte. 
Han forlod Kina i 1987 og bor nu i 
Paris. Hong Ying har boet i England 
de sidste mange år. 
 Li Yiyun er en ny forfatter, som har 
bosat sig i USA. Hendes første novel-
lesamling, „A Thousand Years of 
Good Prayers“, udkom i 2006 og har 
vundet flere priser. Den er ikke direk-
te systemkritisk, men novellerne be-
rører alligvel emner, som stadig kan 
give problemer i Kina, såsom homo-
seksualitet og massakren på den 
Himmelske Freds Plads i 1989. De 
handler primært om forskellige men-
neskers hverdagsliv og forhold. 
 Ma Jian, som er bosat i London, er 
langt mere direkte i sin kritik af det 
kinesiske styre. Han har netop af-
sluttet romanen „Beijing Coma“, der 
handler om en mand, som har ligget 
i koma netop siden demonstrationer-
ne i Beijing. Ma Jian beskriver nøje 
begivenhederne dengang og har skre- 
vet romanen for at minde folk i Kina 
om, hvad der skete. Han føler, at de-
monstrationerne i 1989 og de stude-
rendes kamp for større personlig fri-
hed gradvist er gledet ud af de fleste 
kineseres bevidsthed til fordel for
simple materielle ambitioner. Den 
økonomiske fremgang har gjort, at 
folk stiller sig tilfredse med større 
fladskærme i stedet for at stille  
spørgsmåltegn ved regeringen, kræve 
ytringsfrihed, etc. 

En verden til forskel 
Der er sket meget med Kinas littera-
tur siden 1949, og de skiftende ten-
denser siger selvfølgelig en del om  
de kulturelle og intellektuelle retnin-
ger i landet. 
 Kinas litterære udvikling i de sidste 
60 år falder i to næsten lige store pe-
rioder med tre årtier i hver. Disse to 
perioder kunne ikke være mere for-
skellige. I årene under Mao Zedong 
skulle litteraturen tjene masserne, og 
det hele blev så politiseret, at mange 
forfattere holdt op med at skrive over-
hovedet. Fra Kulturrevolutionens start 
i 1966 til Maos død i 1976 er der op-
talt sølle 126 nyudgivne romaner, 
som stort set alle handler om Kom-
munistpartiets fortræffelighed. Helte-
ne er simple stereotyper med stærke 

arme, stolte blikke og sund arbejder-
baggrund. Der er en verden til forskel 
fra „Shanghai Baby“. 
 Efter reformerne og op gennem 
1980’erne skete der en rivende ud-
vikling i skønlitteraturen. Man kunne 
se, hvordan nye generationer af for-
fattere prøvede at finde sig til rette 
med Mao-periodens genvordigheder. 
Forfattere som Jia Pingwa og Han 
Shaogong vendte sig mod Kinas my-
ter og traditioner for at genfinde no-
get, der var autentisk, uforfalsket og 
på en eller anden måde urkinesisk. 
Andre skrev avantgardistiske novel-
ler, der udfordrede læserne med nye, 
provokerende fortælleteknikker. 
 Yu Hua og Ge Fei brød igennem i 
1980’erne med en form for „magisk 
realisme”, der minder lidt om fx Ga-
briel García Márquez. Andre forfatte-
re præsenterede et kulsort billede af 
Kinas udvikling med beskrivelser af 
sadisme og kannibalisme. Forfatterne 
prøvede grænser af, og de udvidede 
rammerne for skønlitteraturen, og 
hvad man kunne sige om Kina. 

Markedet er eksploderet
Bogmarkedet i Kina er eksploderet i 
de seneste år med vækstrater, der til 
tider har været oppe på 20 pct. årligt. 
Der er nu omkring 200.000 nyudgi-
velser om året. Kineserne har altså ri-
geligt med læsestof, og selv forholds-
vis mindre byer har enorme bog-
handlere på flere etager. Den største 
i Beijing har omkring 700 ansatte og 
230.000 titler på hylderne. 
 Der skrives romaner og noveller af 
enhver art, og særlig poplitteraturen 
har stor fremgang med kærligheds-
romaner, spøgelsesromaner og den 
evigt populære kampkunst-genre, 
hvor stolte helte fra dynastiernes tid 
kaster sig ud i diverse eventyr. 
 Forfattere som Han Han er blevet 
superstjerner med fans og store rekla-
meindtægter. Forlagene og de mest 
succesfulde forfattere har altså glim-
rende tider. På internettet florerer lit-
teraturen ligeledes. Stort set alting  
kan findes i piratudgaver, men der er 
også mange forfattere, som lægger 
deres værker gratis på nettet. Littera-
turwebsitet Rongshu har næsten to 
millioner værker online og millioner 

af brugere, som diskuterer dem ivrigt. 
 Det meste af væksten inden for 
skønlitteraturen har ligget i den po-
pulære ende af skalaen, og derfor er 
det blevet stadig sværere at finde de 
få seriøse romaner, som har noget 
vigtigt på hjerte. Man kunne forledes
til at tænke, at størsteparten af Kinas 
forfattere simpelthen har opgivet at 
søge nye veje og er henfaldet til at 
søge hurtig kommerciel succes. 
 Den yderst anerkendte kinaforsker 
Wolfgang Kubin tog netop dette 
standpunkt i et interview i 2006, da 
han påpegede, at den kinesiske litte-
ratur simpelthen ikke længere havde 
nye ideer eller visioner at byde på. 
Kubin mente, at forfatterne fra før  
den kinesiske revolution i 1949 ge-
nerelt var langt bedre end dem, som 
er kommet siden. Dette skyldes dels, 
at forfatterne i dag er for dårlige til 
fremmedsprog og derfor mangler 
bredden, som fx Lu Xun og mange 
andre fremviste i 1920’erne og 30’er-
ne. Kubins meninger skabte naturlig-
vis en del røre i Kina, hvor de blev 
diskuteret heftigt online. Og der var 

Jiang Rongs roman ’Wolf Totem’ har 
haft størst gennemslagskraft i den sene-
ste tid.Den giver et alternativ til Kinas 
jagt på vækst og profit.
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overraskende mange, som var enige i 
Kubins kritik. 
 En undersøgelse på Sohu.com (en 
populær webportal) fandt, at 85 pct. 
var enige i udsagnet, at ’moderne ki-
nesisk litteratur er noget møg’. Men 
kunne en del af kritikken måske for-
klares med, at folk som Kubin stadig 
regner med at læse noget om ’kine-
siskheden’ eller den ’kinesiske folke-
sjæl’ i en kinesisk roman? Lu Xuns
banebrydende noveller var i høj grad 
et opråb til en nation i krise og et for-
søg på at sætte fokus på dets åndeli-
ge problemer. Litteraturen i Kina i  
dag har sjældent så vidtløftige formål 
og prøver for det meste blot at under-
holde. Men det er vel også, hvad lit-
teraturen gør i resten af verden. 

Kapitalismen og tomheden
Der er selvfølgelig stadig kinesiske 
forfattere, som giver sig i kast med de 
store problemstillinger i livet. Disse 
forfattere har forholdsvis lidt til fæl-
les, men det er et gennemgående 
træk, at deres værker alle sætter 
spørgsmåltegn ved moderniteten og 
det materielle. 
 Den tidligere nævnte Yu Hua, der 
brød igennem i 1980’erne, er stadig 
en af de vigtigste forfattere i Kina i 
dag. Han skrev romanen „To Live“, 
som blev filmatiseret af Zhang Yimou 
i 1994. I 2005 og 2006 udkom roma-
nen „Brothers“ i to bind, som beskri-
ver materialismens absurditeter. Ro-
manen følger to brødre fra Kulturre-
volutionen til i dag. Den yngste bror 
bliver stenrig gennem forskellige pro-
jekter, fx en skønhedskonkurrence for 
jomfruer, og den ældste falder igen-
nem, efter han mister jobbet på den 
statsejede fabrik, og begår til sidst 
selvmord. Inden da havde han fået et 
af sine bryster opereret større for bed-
re at kunne sælge brystforstørrende 
cremer. 
 Yu Hua talte om romanens bag-
grund til New York Times: „Under 
Kulturrevolutionen levede vi i et luk-
ket samfund, hvor alting var sinds-
sygt. Alting var sort eller hvidt, og 
hvis du havnede på den gale side, 
var det døden. Men det er også sinds-
sygt at forfølge økonomisk vækst. Det 
har frembragt al mulig ondskab. Det 

kinesiske samfund har fundet tom-
heden. Når folk får penge, så ved de 
ikke, hvad de skal stille op“. 
 Et af de værker, som har haft størst 
gennemslagskraft i den seneste tid, er 
Jiang Rongs „Wolf Totem“. Ligesom i 
Yu Huas „Brothers“ ser vi en mod-
reaktion på Kinas jagt på vækst og 
profit. Men til forskel fra Yu Huas sa-
tire er Jiang Rongs projekt at beskrive
et alternativ, som er oprindeligt og 
autentisk. 
 Handlingen foregår i slutningen 
af1960’erne, og hovedpersonen, 
Chen Zhen, er sendt til det Indre  
Mongoliet sammen med nogle andre 
studerende fra Beijing. Her iagttager 
han, hvordan mongolerne lever i har-
moni med naturen og stepperne i et 
symbiotisk forhold, hvor ulve, men-
nesker, gazeller og græs holder hin-
anden i en hårfin balance. Særlig ul-
vene spiller en vigtig rolle i roma-
nen. Mongolerne kæmper konstant 
mod ulvenes natlige angreb på fåre-
ne, men de beundrer samtidig dyre-
nes mod og snarrådighed. 
 Det er her, spørgsmålet om den ki-
nesiske identitet kommer ind i bille-
det. Det er netop kampene mod ulv-
ene, som har gjort mongolerne til 
stolte og frygtløse krigere. Chen Zhen 
og de andre fra Beijing er han-kine-
sere – den etniske gruppe, der udgør 
langt størsteparten af landets befolk-
ning. Han-folkene har traditionelt le-
vet som agerbrugere. 
 I „Wolf Totem“ indser Chen, at 
han-folket er svage og ineffektive 
bønder ved siden af mongolerne, et 
jægerfolk, hvor selv kvinderne og 
børnene styrter ud om natten for at 
kæmpe mod ulvene. Chen Zhen læ-
rer at respektere mongolerne, deres 
religion og deres traditioner, som står 
i skarp kontrast til han-folkets, hvor 
alting åndeligt i 1960’erne var vraget 
til fordel for maoisme og politisk mo-
tiverede kampagner. Romanen er til 
tider fængslende, men den sort-hvide 
fremstilling af etniske gruppers for-
skellige natur er for firkantet til at 
kunne tages helt seriøst. 

Større mangfoldighed
I takt med bogmarkedets vækst læser 
kineserne mere og mere skønlittera-

tur – inklusive udenlandske roma-
ner oversat til kinesisk og romaner 
fra tidligere, som er blevet populære 
igen. For eksempel er Zhang Ailings 
noveller fra 1940’erne blevet bestsel-
lere de seneste par år. Dette er i øv-
rigt velfortjent, da de er interessant 
læsning. 
 Samtidig konkurrerer skønlitteratu-
ren med et væld af andre kulturtilbud 
såsom film, musik, tegneserier og 
computerspil. Markedet er således i 
forandring, og meget af det, der er 
mest spændende, foregår på internet-
tet i dag. Konsekvensen er, at det er 
blevet stadig sværere at tage bestik af 
kulturen som en helhed. Vi er redu-
ceret til at beskrive facetter, eksemp-
ler, udvalg, anekdoter. 
 Mangfoldigheden gør det dog ikke 
mindre interessant at læse kinesisk 
litteratur. Der kommer mere og mere 
i oversættelse til dansk eller engelsk, 
og derfor er det blevet stadig lette-
re at tage et blik på, hvad den kine-
siske litteratur har at byde på. Der er 
masser af elendige romaner imellem, 
men det er jo præcis som med al an-
den litteratur, og det gør det så meget 
desto mere tilfredsstillende at finde 
perlerne imellem.

Note om bogtitler: Der er desværre sta-
dig forholdsvis langt mellem kinesiske 
romaner i dansk oversættelse. Derfor 
har jeg angivet titlerne på de engelske 
oversættelser, så den interesserede læ-
ser har en chance for at finde bøgerne 
hos boghandlerne eller på internet-
tet.                                          C.R.
                                                  
Christopher Rosenmeier bor for tiden 
i England, hvor han underviser i kine-
sisk sprog og litteratur ved Cambridge 
Universitet. For tiden beskæftiger han 
sig primært med litteraturen i Kina fra 
1930’erne og 1940’erne.

Kinesiske citater

Ordenes magt
En klog mand behøver kun få ord, lige 
som en tromme kun behøver et let an-
slag.
                                 Kinesisk ordsprog
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Af Michael Danielsen 

Taiwanstrædet der skiller Kina og Tai-
wan, er og har været et farligt mili-
tært og politisk konfliktområde, som 
fortsat er uløst og – som overskriften 
antyder – er lidt af et ’rabalderstræde’ 
for nu at bruge et udtryk herhjemme-
fra. 
 Taiwan har aldrig været en del af 
Folkerepublikken, og den taiwanske 
befolkning har ingen ambitioner om 
at blive en del af Kina. På trods af 
dette ser Kinas ledelse i 60-året for 
Folkerepublikken Taiwan som et af 
Kinas tabte territorier, der skal gen-
erobres, om nødvendigt med militær 
magt. I dag erkender Kina dog, at Tai-
wan ikke bliver en provins, men fast-
holder, at Taiwan ikke kan erklære 
sig uafhængigt.  
 Elementerne i denne konflikt inde-
holder historiske forviklinger fra bor-
gerkrigen og kompliceres af den ki-
nesiske nationalisme, Taiwans demo-
krati og en styrket taiwansk identitet. 
Kina har med tiden ændret strategier-
ne, men fastholdt et militært og poli-

tisk pres mod ø-staten. Alle disse for-
hold er vigtige ingredienser i forståel-
sen af mulige konfliktløsninger. Den-
ne artikel vil vise ulemper og fordele 
ved forskellige løsningsmodeller på 
konflikten.  

Den historiske bagage 
Efter borgerkrigen flygtede Nationali-
sterne til Taiwan med over en million 
flygtninge og oprettede Republikken 
Kina i Taiwan. Inden da havde taiwa-
nerne gjort oprør mod det nye styre i
1947. Dette oprør blev slået hårdt 
ned med direkte henrettelser af mel-
lem 18.000 og 28.000 mennesker. 
Efter overtagelsen blev Taiwan et dik-
tatur med undtagelsestilstand frem til 
1987, hvorefter demokratiet blev ind-
ført i begyndelsen af 1990’erne.
 I en periode levede Kina med, at 
Nationalistpartiet med diktatoren 
Chiang Kai-shek i spidsen repræsen-
terede Kina i FN-systemet. Chiang 
Kai-shek opgav aldrig tanken om at 
generobre Kina, og hans stædighed 
gjorde, at Taiwan til sidst blev smidt 
ud af FN i 1971 og gradvist blev 
mere og mere isoleret fra verdens-
samfundet.
 Taiwan har kun været en kinesisk 
provins under Qing-dynastiet i ti år 
fra 1885-1895. Før 1885 var Taiwan i 
høj grad styret af taiwanske godseje-
re. At Kina ikke anså Taiwan som en 
del af Kina kom tydeligt til udtryk  
mod slutningen af 1800-tallet, hvor 
Kina afviste at have jurisdiktion over 
Taiwan. Det var et pres fra Vesten 
mere end helhjertet kærlighed, der 
gjorde Taiwan til en provins. Taiwan 
blev afgivet til Japan i 1895 ved Shi-
monoseki-traktaten og blev en ja-
pansk koloni. I dag fremhæves Cairo-
deklarationen fra 1943 som doku-
mentation for, at Taiwan blev givet til 
Kina efter Anden Verdenskrig. Dog 
blev Taiwan i deklarationen givet til 

Republikken Kina (Taiwans officielle 
navn) og ikke Mao Zedongs kom-
munistiske Kina. Selv om deklaratio-
nen blev bekræftet i Potsdam-aftalen, 
kan den først træde i kraft ved en in-
ternational fredsaftale. Da Japan se-
nere ved San Francisco-fredsaftalen i 
1952 ikke overgav Taiwan til nogen, 
kan det argumenteres, at Taiwans sta-
tus er uafklaret.
 Stik imod manges forventning blev 
Cairo-deklarationen indgået, selv om
hverken Mao eller Chiang Kai-shek 
havde ambitioner om at indlemme 
Taiwan i Kina, før de allierede frem-
lagde tankerne i cirka 19421. F.eks. 
sagde Mao i 1937, at Taiwan ikke er 
en del af Kina, og dokumenter fra 
Nationalistpartiet og Kommunistpar-
tiet viser, at de var enige om dette1. 
 Ideen om Taiwan som en lang hi-
storisk del af Kina er således af nyere 
dato, skabt under Anden Verdens-
krig. 

Folkerepublikkens 
balancedans
Fortidens krigsretorik er i dag ud-
skiftet, og Kina er placeret i et strate-
gisk dilemma siden den økonomiske 
åbning. På den ene side vil Kina ikke 
tillade, at Taiwan erklærer uafhæng-
ighed, da det ifølge Kina vil true Ki-
nas nationale sikkerhed og Kinas 
sammenhængskraft. På den anden 
side vil Kina ikke sætte sin moderni-
sering på spil ved et militært angreb 
på Taiwan, der ikke blot vil ramme 
Kina økonomisk, men også resultere 
i international fordømmelse. Derfor 
har vi også set Kina skifte mellem 
brugen af militær magt og økonomi-
ske virkemidler.   
 Denne tosidede strategi har ikke 
bragt Kina tættere på en forening 
med Taiwan, men dog forhindret Tai-
wan i at erklære uafhængighed. 
Starttidspunktet for den tosidede stra-

Taiwan – den uafklarede suverænitet

TØBRUD I KINAS 'RABALDERSTRÆDE’
Siden det kinesiske nationalistparti genvandt magten i Taiwan i 2008, har Folkerepublikken 
Kina og Republikken Kina i Taiwan taget store skridt til fortsat økonomisk integration efter otte 
år med den største økonomiske udvikling mellem parterne. I horisonten tegner der sig en stær-
kere politisk drevet økonomisk udvikling.
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tegi kom med beskeden til Taiwan 1. 
januar 1979 fra Kinas Folkekongres. 
Det blev senere uddybet i september 
1981 med et ni-punktsforslag, der 
blandt andet indeholdt autonomi 
med ret til at beholde sit daværende 
samfundssystem (diktatur) samt sit 
militær. Herudover var der lagt op til 
løbende dialog i håbet om, at Taiwan 
ville overgive sig, og at foreningen 
kunne opnås ved at fremme økono-
miske og kulturelle relationer og lade 
Taiwan få en rollle i Folkerepublik-
kens nationale politiske system. Til-
buddet om ’et land – to systemer’ 
blev senere fremlagt i 1982. 
 Hvad der ikke blev forudset den 
gang, var demokratiseringen i Tai-
wan. Den skete efter Taiwans inter-
nationale isolation og USAs afskæ-
ring af diplomatiske forbindelser, 
men også efter et enormt pres fra be-
folkningen. Herudover blev Taiwans 
præsident, Lee Teng-hui, op igennem 
1990’erne mere direkte i sin støtte 
til Taiwans selvstændighed – navnlig 
under valget i 1996, der resulterede 
i, at Kina sendte missiler mod Tai- 
wan, hvorefter USAs præsident Clin-
ton sendte sin Stillehavsflåde op mod 
Taiwanstrædet.
 Valget af den uafhængighedssøgen-
de præsident Chen Shui-bian i år 
2000 fik ikke Kina til at gå til angreb.
Kina ændrede derimod strategien til 
en vent-og-se strategi efter tilsynela-
dende at have lært, at når Kina ras-
lede med sablen, blev støtten til uaf-
hængighed blot større. Derimod 
mundede en udstrakt hånd fra præsi-
dent Chen i hans indsættelsestale 
ikke til en styrket dialog med Kina. 
årsagen var dels modstandere i hans 
eget parti, og dels Kina, som ikke øn-
skede ham en politisk sejr. Det til 
trods for, at Chens politikker på man-
ge punkter minder om den nuværen-
de præsident Mas tiltag. 
 Under præsident Chen blev Kinas 
strategi ændret fra en vent-og-se til 
parti-til-parti strategi. Helt åbenlyst 
afholdt Kinas kommunistiske parti nu 
møder med Taiwans daværende op-
positionsparti, Nationalistpartiet. 
Herudover styrkede Kina forbindel-
serne til taiwanske forretningsmænd 
i Kina og skadede de selskaber, som 

støttede præsident Chens parti, DPP.
Selvom Kina burde have lært af histo-
rien, vedtog Kina i marts 2005 anti-
løsrivelsesloven, som tillader angreb 
på Taiwan, hvis mulighederne for en 
endelig forening med Kina ikke læn-
gere er tænkelige. Forsvaret for loven 
lyder, at den blot er en formalisering 
af et fælles Kina og en allerede kendt 
politik. Andre i Taiwan anfører, at lo-
ven udstiller Kinas pisk i den toside-
de strategi fra 1980’erne.

Identiteten i Taiwan
Uagtet de politiske strategier står det 
klart, at Taiwan og Kina ikke natur-
ligt vokser sammen, men identitets-
mæssigt bevæger sig væk fra hinan-
den,  og det vanskeliggør en forening 
mellem parterne betydeligt på trods 
af Taiwans nuværende regerings be-
stræbelser for at præge den taiwan-
ske offentlighed til at opfatte sig som 
kinesere. Meningsmålinger i Taiwan 
viser, at forening ikke bakkes op af 
befolkningen, uanset hvordan spørgs-
målet formuleres. 
 Historisk tegner der sig en særlig 
fælles identitet i Taiwan som under-
trykte, da Taiwan i historien har  
kæmpet mod adskillige fremmede 
magter. Det gælder Qing-dynastiet, 
japanerne og de nyere fastlandskine-
seres overtagelse efter Anden Ver-
denskrig. I nyere tid har Nationalist-
partiets orientering mod Kina forøget 
modstanden og styrket den taiwanske 
observans.
 Primært er det dog Taiwans lange 
politiske og økonomiske isolation fra 
Kina, og Taiwans markant forskellige 
udvikling, der har tilladt styrkelsen af 
en selvstændig taiwansk identitet. 
Kinesere vil på den anden side frem-
hæve, at Kina rummer provinser med 
uensartede identiteter, og at Taiwan 
blot er en af dem. Taiwanerne medgi-
ver også, at de er fælles om den kine-
siske race, mandarin og den histori-
ske kinesiske kultur. Et folks identitet 
skabes imidlertid af mange andre 
samfundselementer, og derfor har  
Taiwan ikke primært en kinesisk 
identitet og slet ikke en provinsiden-
titet. En fælles identitet skabes gen-
nem fælles sociale erfaringer, herun-
der politiske og økonomiske. Kina og 

Taiwan har på de punkter markant 
forskellige baggrunde.
 Den største politiske, og dermed 
også sociale, forskel er Taiwans de-
mokrati, der har gjort det muligt for 
taiwanerne at diskutere sin identitet 
og udvikle sig selv som mennesker 
uden nogen påtvungen virkeligheds-
opfattelse. Dertil kommer høj leve-
standard, statens samfundsinstitutio-
ner, militær og statsborgerskab, der 
ligeledes har virket befordrende for 
en taiwansk identitet.
 Flere undersøgelser viser også, at 
Kina og Taiwan bevæger sig væk fra 
hinanden. Undersøgelser fra „Elec-
tion study center” på Taiwans Natio-
nal Chengchi Universitet viser, at tai-
wanerne i stigende grad erklærer sig 
som taiwanere. 
 I december 2008 betragtede over 
halvdelen af befolkningen i Taiwan 
sig som taiwanere. En udvikling, som 
har været konstant stigende siden 
1992, hvor blot 17,3 pct. opfattede 
sig selv som taiwanere. De, som op-
fatter sig som kinesere, er faldet til 
under 5 pct. i december 2008 fra 
26,2 pct. i 1992. Imidlertid opfatter 
en stor gruppe af befolkningen i Tai-
wan sig både som taiwanere og kine-
sere. Denne mellemgruppe ligger 
omkring 40-45 pct. og har været ri-
melig stabil i perioden.
 Det korte af det lange er, at Kina og 
Taiwan er to forskellige samfund, og 
en reducering af fællesskabet til race, 
kultur og sprog er en simplificering af 
virkeligheden.

Taiwan som en del af Kina?
Taiwanernes identifikation med Tai-
wan betyder imidlertid ikke nødven-
digvis, at taiwanerne ønsker uafhæn-
gighed. Det forklarer, at flertallet af 
taiwanerne støtter det såkaldte ’status 
quo’, som svarer til ingen ændring i 
dagens forhold til Kina. Befolkningen 
ønsker dog heller ikke at blive en del 
af Kina, eftersom 70-80 pct. af be-
folkningen siden 1993 har sagt nej 
til Kinas forslag om ’Et land – to sy-
stemer’, uanset hvordan dette indret-
tes. Disse meningsmålinger er udført 
af Taiwans officielle Mainland Affairs 
Council og tyder på, at befolkningen 
fortsat ikke identificerer sig med Kina 
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og er bange for en fremtid under 
samme tag som Kina.

Fremtidsudsigten
I dag findes ingen gyldne løsninger 
på Taiwans og Kinas konflikt, der én 
gang for alle kan afslutte konflikten. 
Akademikere og politikere i Kina, 
Taiwan og Vesten har dog alle bidra-
get med forslag, der hver især både 
rummer svagheder og fordele, men 
som ikke formår at tilfredsstille alle 
parterne på én gang. Fokus bør rettes 
mod en midlertidig løsning og en en-
delig løsning senere. 
 De to umulige og velkendte forslag 
er uafhængighed for Taiwan og for-
ening mellem Kina og Taiwan. Uaf-
hængighed er umulig, da Kina fast-
holder, at Taiwan er en del af Kina. 
Forening med Kina er ligeledes umu-
lig, da taiwanerne ikke ønsker at 
være en del af Kina. Det vil kun lede 
til en ophedet situation i Taiwan med 
uoverskuelig social uro. 
 En anden og på overfladen meget 
besnærende angrebsvinkel er foreslå-
et af Kenneth Lieberthal i april 2005. 
Den går i korthed ud på, at Taiwan 
og Kina udskyder en endelig løsning 
og vælger at være enige om at være 
uenige i de næste 20 til 30 år. Til den 
tid mener han, at Taiwan og Kina vil 
være bedre i stand til at indgå i en 
konstruktiv forhandling om en ende-
lig løsning. Taiwan og Kina skal i fæl-
lesskab afgøre detaljerne i perioden. 
Perioden bør være præget af bedre 
økonomiske og politiske relationer  
på tværs af Taiwanstrædet med tillids-
skabende militære foranstaltninger. 
Herudover skal der være muligheder 
for Taiwans internationale spillerum.  
 Forslagets styrke er dialogen, som 
øger den gensidige forståelse og styr-
ker tilliden. Venteperioden kan også 
give tid til at konsolidere Taiwans 
identitet og uafhængighed yderligere. 
Modellen rummer dog også mulige 
ulemper for Taiwan. Taiwanerne vil 
blive låst fast i en aftale, som i høje-
re grad end nu ikke tillader uventede 
begivenheder og støtte fra det inter-
nationale samfund til at give Taiwan 
endnu mere frirum i perioden. Taiwa-
nerne vil være låst moralsk og identi-
tetsmæssigt fast på, at deres skæbne 

skal besluttes om 20 til 30 år med et 
endnu stærkere Kina. I venteperioden 
kan Kina fortsatte med at styrke sin 
prægning af taiwansk politik og den 
taiwanske forretningselite, imens Tai-
wan ikke har de samme muligheder 
for at påvirke det kinesiske samfund. 
Forslaget vil kort og godt give Kina 
mulighed for at præge udviklingen i 
Taiwan og opruste internationalt med 
argumentet om, at Taiwan er en del 
af Kina. Dette risikerer at afføde to 
uligeværdige forhandlingspositioner 
for Taiwan og Kina selv over en 20-
30-årig periode, også selv om taiwa-
nerne principielt kan gøre som de vil, 
undtagen at erklære formel selvstæn-
dighed. 
 Mit eget forslag er dels en midler-
tidig og dels en endelig løsning. Den 
midlertidige løsning skal udnytte de 
allerede opnåede resultater og lade 
kreativitet og den politiske dynamik 
styre fremskridtene. EU og USA skal 
udnytte Taiwans medlemskab af 
WTO til at indgå frihandelsaftaler 
med Taiwan. Kina skal således hol-
des fast på indgåede internationale 
aftaler og ikke fortsætte med at blo-
kere frihandelsaftaler, da det bryder 
med WTO-reglerne. Herudover bør 
EU og USA tillade deres regeringsle-
dere at mødes officielt med alle Tai-
wans ledere. Det vil skabe den åbne 
dialog, der forhindrer misforståelser, 
når meddelelser filtreres igennem fle-
re diplomatiske led. 
 Mit forslag til en endelig løsning vil 
være frit at lade taiwanerne afgøre 
deres egen fremtid ved en folkeaf-
stemning. Afholdes den i en fair at-
mosfære, hvor resultatet respekteres, 
vil taiwanerne vælge selvstændighed. 
Flere undersøgelser bekræfter dette, 
og en af dem viser, at 72 pct. vil 
stemme ja til selvstændighed2 og3.
Med Taiwans nye præsident, Ma 
Ying-jeou, og den nuværende dialog 
mellem parterne kan man allerede 
inden for de næste tre år forestille sig 
en fredsaftale mellem Kina og Tai-
wan, der minder om Lieberthals mo-
del. Om fredsaftalen bliver en suc-
ces, afhænger af betingelserne og 
den åbenhed, som Ma vil tillade om-
kring processen og kompromiserne 
bag aftalen – både over for den tai-

wanske vælgerbefolkning og over for 
USA, der fortsat har forpligtet sig til 
militært forsvar af Taiwan. Skader af-
talen taiwansk suverænitet, vil taiwa-
nerne afvise den, men lykkedes det, 
får præsidenterne Ma og Hu Nobels 
Fredspris.

Fremtiden lige om hjørnet?
Over det sidste års tid har Kina og 
Taiwan på overfladen oplevet en ko-
lossal forbrødring. I forlængelse af de 
sidste otte års største økonomiske in-
tegration i Kina har Taiwans Nationa-
listregering på ét år siden maj 2008 
yderligere opnået aftaler med Kina 
om turisme, direkte flyforbindelser og 
om kommunikation. De har også  
indgået aftaler om bank- og finans-
verdenen og om bekæmpelse af kri-
minalitet og drøftet kinesiske investe-
ringer i Taiwan. 
 Men lige under overfladen buldrer 
det i Taiwan med utilfredshed med 
præsidentens hastige tilnærmelser til 
Kina. Utilfredsheden skyldes herud-
over hans udsagn om, at han både er 
præsident for Kina og Taiwan, og ny-
lige eksempler på undertrykkelse af 
frihedsrettigheder som den seneste 
restriktive lov om offentligt ansattes 
demokratiske rettigheder samt en for-
ventet indskrænkende forsamlings-  
og paradelov i Taiwan, der gør det 
betydeligt vanskeligere at vise sin 
utilfredshed på gaden. 
 Dette er ikke vejen til fred og forso-
ning med Kina. Det kræver derimod 
enighed i Taiwan mellem de ledende 
partier og udpræget åbenhed over for 
befolkningen. Skal freden komme, 
skal Taiwans befolkning tages med på 
råd. 
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Af Trine Brox

Det er ikke blot Folkerepublikken Ki-
nas jubilæum i 2009. For den tibe-
tanske diaspora var det den 10. marts 
50 år siden ’Tibetan Uprising Day’, 
da befolkningen i Lhasa gjorde op-
stand mod det kinesiske styre. 
 Endvidere blev den 28. marts mar-
keret i Lhasa som ’Serfs’ Emancipati-
on Day’, da de centrale myndigheder 
i Beijing for 50 år siden annoncerede 
opløsningen af det tibetanske aristo-
kratis og præsteskabs lokale styre i 
Lhasa. 
 Endelig var det den første årsdag 
for den bølge af tibetanske protester, 
der har skyllet hen over det tibetan-
ske plateau siden 10. marts 2008, en 
årsdag, som det kinesiske regime 
helst vil skjule, men som den tibetan-
ske befolkning gerne vil huske.
 ’Tibet-problemet’ – og den forso-
ning, som kræves for at løse det – ta-
ger udgangspunkt i de konflikter, som 

jubilæerne udspringer af, og af den 
modsætningsfyldte historieskrivning, 
som eftertiden skal tage stilling til.
 Fra kinesisk side hedder løsningen 
på Tibet-problemet ’udvikling og sta-
bilitet’, men så længe myndigheder-
ne står med et uløst sikkerhedspro-
blem og en frustreret tibetansk be-
folkning, er det en tvivlsom plan. 
 Fra eksiltibetansk side hedder løs-
ningen ’ægte selvstyre’, men den er 
afvist i Beijing som en separatistbe-
vægelses løsrivelsesprogram i for-
klædning. I Tibet er der tilsyneladen-
de fred nu, men under overfladen ul-
mer misfornøjelse og vrede, der kan 
udløse nye etniske konflikter i fremti-
den.

Udvikling og stabilitet
’Udvikling’ og ’stabilitet’ er nøgleord 
for Kina i håndteringen af Tibet- pro-
blematikken, og de ses som hinan-
dens forudsætninger: Samtidig med 
at national stabilitet i Tibet skal sikres 
gennem økonomisk udvikling, er sta-
bilitet basis for at modernisere regio-
nen. Særlig efter urolighederne i Lha-
sa 1987-89 har den kinesiske stat 
brugt milliarder af yuan i Tibet på in-
frastrukturel opbygning (transport og 
kommunikation), urbanisering, jord-
brugsreformer og administrativ eks-
pansion. 
 Statens udviklingsprojekter har 
skabt en stærk afhængighed af sub-
sidier. De er dog tilsyneladende in-
effektive, bl.a. fordi modtagerne ho-
vedsaglig er ikke-tibetanske arbejds-
migranter og entreprenører. Derfor 
konkluderer flere forskere, at udvik-
lingsprojekterne skaber etnisk lagde-
ling og et klasseopdelt tibetansk sam-
fund. 
 Den tibetanske levestandard er 
uden tvivl blevet løftet de sidste 50 
år, men de kinesiske ledere har også 
måttet erkende, at der indtil videre 
ikke er nogen ’kvalitetsudvikling’ i Ti-
bet. De peger på tibetanernes forfej-

lede selvkultivering som en del af år-
sagen, fordi tibetanerne ikke har ta-
get ansvar for egen udvikling, ej hel-
ler grebet de muligheder, som den 
statslige udviklingspolitik har tilbudt 
dem. Fra kinesisk side er der ingen 
forståelse for, at tibetanerne har rea-
geret med protester frem for med tak-
nemlighed over for den velstand og 
fremgang, som er blevet dem givet, 
siden de blev en del af Folkerepu-
blikken Kina. 

Uroen i 2008
Dette blev tydeligt i marts 2008, da 
en bølge af uroligheder brød ud i 
Lhasa og spredte sig mod øst over 
hele det tibetanske plateau. Internati-
onal Campaign for Tibet rapporterede 
mere end 130 tilfælde af tibetanske 
protester i det følgende år. Langt de 
fleste forekom uden for den Autono-
me Region Tibet, i Qinghai og Sichu-
an, og langt de fleste var fredelige. 
Kinesiske myndigheder og statslige 
medier lagde skylden for urolighed-
erne på kræfter uden for Kina og pe-
gede især på den fjortende Dalai 
Lama. 
 Men en uafhængig kinesisk rapport 
fra maj 2009, udgivet af tænketanken 
Gongmeng i Beijing, der består af ki-
nesiske jurister, gennemgår de inter-
ne incitamenter for urolighederne i 
Tibet 2008. Rapporten er opsigtsvæk-
kende og peger blandt andet på Bei-
jings fejlslagne strategi om, at hurtig 
økonomisk vækst vil føre til stabilitet.
 Tænketanken Gongmeng identifi-
cerer flere afgørende faktorer, som 
udløste urolighederne. Den peger på, 
at den forhastede og voldsomme 
økonomiske udvikling og modernise-
ring af Tibet hverken har en tibetansk 
oprindelse eller entydigt gavner tibe-
tanerne, men tværtimod har medført 
marginalisering og diskriminering af 
tibetanere i deres eget hjemland.  
 Gongmeng rapporterer endvidere, 
at der er en alarmerende udvikling i 

Tabte horisonter? 

DEN ULØSTE KONFLIKT På VERDENS TAG

Kun med Dalai Lamas accept vil en forhandlet løsning om Tibet opnå legitimitet blandt den ti-
betanske befolkning. Hvis Dalai Lama genforenes med tibetanerne i Tibet, vil tibetanerne 
acceptere at leve med ’ægte selvstyre’ under Kina. 

Der bor flere tibetanere uden for Tibet 
(T.A.R.) (den autonome region med ho-
vedstaden Lhasa). Af Kinas samlede ti-
betanske befolkning på 5.355.000, bo-
ede 2.427.000 i Tibet, 2.927.000 i fem 
naboprovinser ifølge folketællingen i 
2000.
 Der boede 122.000 eksiltibetanere i 
Indien og andre lande ifølge de tibetan-
ske eksilmyndighedernes folketælling i 
1998.
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Tibet, nemlig den voksende ulighed 
mellem by og land, mellem fattig og
rig, mellem tibetanere og kinesere, 
mellem magthaverne og de magtes-
løse. Tibetansk kultur, sprog og reli-
gion undergraves, samtidig med at ti-
betanerne mangler de muligheder og 
kvalifikationerne, der skal til for selv 
at forme og deltage i udviklingen af 
Tibet. 
 Loven om Regional National Auto-
nomi, konkluderer Gongmeng, har i 
praksis ikke kunnet sikre tibetanernes 
selvbestemmelse i den modernise-
ringsproces, som Tibet har gennem-
gået. Fejlen spores ikke blot tilbage 
til Beijing, men også til Tibets ’nye 
aristokrati’, nemlig de lokale tibetan-
ske embedsmænds og partimedlem-
mers utilstrækkelige evne til at admi-
nistrere. De nyder ingen legitimitet 
blandt befolkningen og anklages for 
embedsmisbrug og manglende kvali-
fikationer. 
 Denne nye tibetanske overklasses 
repræsentanter har bidt sig fast i de-
res magtpositioner, hvorfra de ikke er 
i stand til at agere som kulturelle bro-
byggere mellem den kinesiske stat og 

det tibetanske samfund. De er blot 
endnu en kilde til frustration blandt 
tibetanerne. Det er kun naturligt, 
kommenterer Gongmeng-rapporten, 
at etnisk identitet vokser, og at natio-
nalfølelse styrkes under sådanne for-
hold. Resultatet er etnisk konflikt. 
Rapporten advarer mod, at der nu 
udvikles en konflikt, hvor etnisk stolt-
hed og frygt for ’den anden’ skaber 
dybe skel mellem tibetanere og kine-
sere, så de bliver opponenter snarere 
end harmoniske naboer og samar-
bejdspartnere, der skal løfte Tibet i en 
forenet Folkerepublik. 
 Den kinesiske stat, konkluderer 
rapporten, har strammet grebet om 
Tibet, men selv om det på overfladen 
ser ud til, at freden er genetableret, 
så ulmer der en dybfølt utilfredshed 
og bitterhed blandt især unge tibeta-
nere.
 Tænketanken Gongmeng appelle-
rer til, at der lyttes til tibetanerne, at 
udviklingsprojekter i Tibet respekterer 
tibetanernes kultur og indarbejder
udviklingen i denne, at de lokale 
magtstrukturer overvåges og demo-
kratiseres, at særlig fokus rettes mod 

de unge tibetaneres kår, at religion 
respekteres, og at retssikkerheden 
fremmes – for at nævne nogle af de 
overordnede anbefalinger. 

Ægte selvstyre
Efter de massive optøjer i Tibet ind-
ledtes en syvende runde kinesisk-ti-
betansk dialog i juli og igen i novem-
ber 2008, da Dalai Lamas udsendin-
ge, Kasur Lodi Gyaltsen Gyari og Kel-
sang Gyaltsen, deltog i en ottende 
runde i Beijing. Der præsenterede de 
tibetanske forhandlere et memoran-
dum, hvor deres krav om ægte selv-
styre (genuine autonomy) forklares i 
henhold til, og i overensstemmelse 
med, de principper om national selv-
styre, som stadfæstet i Kinas forfat-
ning og Loven om Regional National 
Autonomi især. 
 Forslaget om ægte selvstyre, lover 
dette memorandum, er ikke et skal-
keskjul for en underliggende ambiti-
on om løsrivelse fra Kina. Denne for-
sikring har Dalai Lama fremsat gen-
tagne gange, og det ser ud til, at han 
forpligter sig til en løsning om tibe-
tansk selvstyre under Kina. Når Dalai 
Lama, kalder dette ’ægte selvstyre’, 
pointerer han, at selv om der allerede 
eksisterer en Tibet Autonom Region 
(TAR), lever dets nuværende form og 
styre hverken op til tibetanernes be-
hov eller til de principper om natio-
nal autonomi, som er nedfældet i ki-
nesisk lovgivning. 
 En essentiel indsigelse fra tibetansk 
side omhandler de territorielle græn-
ser for TAR. I følge eksiltibetanerne 
svarer grænserne for dagens TAR no-
genlunde til den centraltibetanske 
provins Utsang, mens Tibet engang 
bestod af tre provinser, nemlig Ut-
sang, Kham og Amdo. Faktisk bor 
majoriteten af de godt 5,4 millioner 
tibetanere i Kina uden for TAR. For 
eksempel er Dalai Lama født i Tak-
ster, i det nordøstlige Tibet, som i dag 
er indlemmet i Qinghai. 
 Dalai Lama kræver, at en selvsty-
rende region Tibet skal inkludere da-
gens TAR samt de østtibetanske regi-
oner Kham og Amdo, der i dag er 
splittet op og indlemmet i de kinesi-
ske provinser Gansu, Qinghai, Sichu-
an og Yunnan. Tibetanerne stræber 

Kinesisk tænketank peger på, at Beijings strategi for udvikling i Tibet er slået 
fejl. Kinesisk præget gade i Tibets hovedstad Lhasa. (Foto: Hanna Leanderdal).
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efter en tibetansk autonom region, 
hvor de fragmenterede tibetanske 
områder er samlet under én tibetansk 
administration styret af tibetanere.
 Som det udtrykkes i memorandum-
met, har tibetanerne både brug for og 
et ønske om at høre ind under Folke-
republikken Kina, men der er også 
behov for selvstyre, når det gælder 
forvaltningen af for eksempel sprog, 
kultur, religion, uddannelse, miljø, 
økonomisk udvikling, handel og in-
tern migration. 
 Den eksiltibetanske ledelse i Indi-
en opfatter dette krav som en mode-
rat  og kompromissøgende politisk li-
nie, der på lang sigt gavner både ti-
betanerne og kineserne: På den ene 
side respekteres Kinas territorielle in-
tegritet, og at et forenet og stabilt 
Kina sikres, noget der er ekstremt vig-
tigt for de kinesiske autoriteter i Bei-
jing. På den anden side vil tibetaner-
ne nyde gavn af det foreslåede selv-
styre i og med, at deres kulturelle in-
tegritet bliver beskyttet gennem tibe-
tansk selvstyre. 
 Memorandummet konkluderer, at 
kinesisk lovgivning i teorien kan va-
retage tibetanernes særlige behov og 
interesser. Det vil sige, at Dalai La-
mas krav om ægte selvstyre kan imø-
dekommes ved at implementere 
lovgivningens forordninger, der i dag, 
ifølge både memorandummet og 
Gongmeng-rapporten, ikke er imple-
menteret tilfredsstillende. Dette kun-
ne være et signal om, at Tibet-proble-
met kan løses ved at iværksætte den 
kinesiske stats egne principper om 
selvstyre for folkerepublikkens natio-
naliteter?

Forgæves forhandlinger
Med memorandummet forsøger Da-
lai Lama og eksilmyndighederne at 
imødekomme deres kinesiske publi-
kum ved at tale direkte til kinesiske 
principper nedfældet i forfatningen. 
Hverken demokrati eller menneske-
rettigheder nævnes i dokumentet. 
Memorandummet appellerer endvi-
dere til, at tibetanere og kinesere ar-
bejder mod en løsning, der sikrer 
sammenholdet, stabiliteten og har-
monien blandt de forskellige nationa-
liteter i Folkerepublikken Kina. 

 Men så enkelt er det selvfølgelig 
ikke. Den nylige ottende runde i dia-
logen mellem centralregeringen i 
Beijing og Dalai Lama førte ikke til 
en aftale, hverken vedrørende Tibet 
eller vedrørende processen. Memo-
randummet om ægte selvstyre, som 
den tibetanske delegation præsente-
rede i Beijing, blev afvist, og det har 
ikke ændret den officielle kinesiske 
udmelding om, at tibetanernes krav 
om ’ægte selvstyre’ er fremsat af en 
separatistbevægelse, der forsøger at 
underminere Folkerepublikken Kinas 
territorielle integritet. 
 Ifølge pressen udtalte en embeds-
mand i Partiet, at Dalai Lamas udsen-
dinge ved mødet i Beijing fik besked 
på, at enhver form for ’semi-selvstæn-
dighed’ eller ’selvstændighed i for-
klædning’ ikke kom på tale. Kina vil-
le ikke bøje sig for Dalai Lamas krav 
og bebrejdede tibetanerne for de 
fejlslagne forhandlinger. Det, som 
Dalai Lama betragter som en udstrakt 
hånd, blev opfattet som et ultimatum 
og har tilsyneladende ingen effekt på 
Beijing. 
 Memorandummet blev vurderet 
som farlig retorik, brugt for at afpres-
se Kina, og kunne endvidere afvises, 
fordi Dalai Lamas udsendinge ikke 
kan agere som legitime talerør for ti-
betanerne. Den kinesiske side mente 
ikke, at memorandummet kan anses 
for at repræsentere tibetanernes san-
de behov og ønsker. Forhandlingerne 
brød sammen.
 Mange tibetanere opfatter disse for-
handlinger som en skindialog og ar-
gumenterer for, at Beijing skjuler sig 
bagved et image af dialog for at paci-
ficere det internationale samfund og 
for at trække tiden ud – som om pro-
blemerne vil løse sig selv den dag, 
den nulevende fjortende Dalai Lama 
går bort.

En hastesag
Det kan blive for sent at få en frede-
lig løsning på problematikken om-
kring Tibet. Desværre ser det ud til, at 
polariseringen mellem kinesere og ti-
betanere i Tibet forstærkes, og det be-
sværliggør parternes forsoning. Den-
ne observation støttes af Gongmeng-
rapporten, der peger på at intensive-

ringen af anti-tibetansk propagan-
da er med til at skabe en konflikt, der 
går ad etniske skillelinier. Samtidig er 
det tydeligt, at der over hele det tibe-
tanske plateau ulmer frustration og 
bitterhed. I disse dage kommer det 
sporadisk til udtryk på trods af den 
kinesiske stats massive sikkerheds-
foranstaltninger. Mange advarer mod 
flere uroligheder og ikke mindst en 
uundgåelig radikalisering og intensi-
vering af den tibetanske kamp, hvis 
’Tibet-problemet’ ikke løses i den 
fjortende Dalai Lamas levetid.
 En forhandlet løsning i samarbejde 
med Dalai Lama, derimod, vil blive 
accepteret af de fleste tibetanere, for-
di det netop er Dalai Lama, som kan 
konsolidere et forlig. I memorandum-
met om ’ægte selvstyre’, som blev 
præsenteret i november 2008, forsik-
rer Dalai Lama, at selv om han træk-
ker sig tilbage fra ethvert politisk 
hverv i et fremtidigt selvstyret Tibet, 
vil han bruge den personlige autori-
tet, som han nyder blandt tibetaner-
ne, til at få dem til at gå med til en 
aftale om ægte selvstyre. Kun med 
hans accept vil en forhandlet løsning 
om Tibet opnå legitimitet blandt den 
tibetanske befolkning. 
 Hvis Dalai Lama genforenes med 
tibetanerne i Tibet, tyder meget på, at 
tibetanerne vil acceptere at leve med 
’ægte selvstyre’ under Kina. I virke-
ligheden har begge parter brug for 
hinanden, og derfor er fortsatte for-
handlinger nødvendige.

 

Trine Brox er post.doc/adjunkt i Tibet 
og Kina studier ved ToRS (Institut for 
Tværkulturelle og Regionale Studier), 
Københavns Universitet. Hendes nuvæ-
rende forskningsprojekt fokuserer på de 
statslige udviklingsprojekter i Tibet og 
den nye tibetanske elite. 
 Trine Brox har en ph.d.-grad fra Kø-
benhavns Universitet og er tidligere 
uddannet cand.mag. i samfundsviden-
skabelige fag (Universitetet i Tromsø) 
og tibetologi (Københavns Universitet).
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Af Carsten Boyer Thøgersen

I 1978 – det år, hvor Deng Xiaoping 
overtog magten i Kina, og Kinas øko-
nomiske reformpolitik blev indledt 
– beløb den danske samhandel med 
Kina sig til DKK 220 millioner. 30 år 
senere, i 2008, udgjorde samhande-
len DKK 51 milliarder – 232 gange 
større end i 1978. I 2008 blev Kina 
inklusive Hongkong for første gang 
Danmarks største samhandelspartner 
uden for Europa. 
 Allerede fra begyndelsen af 1970-
erne havde Danmarks dengang store 
flagskib inden for erhvervslivet, Øst-
asiatisk Kompagni, haft et repræsen-
tationskontor på Peking Hotel. I 1980 
udvidede man og lejede kontorloka-
ler i kælderen under Minzu Gong, 
Minoriteternes Palads på Changan 
Dajie godt tre kilometer vest for Den 
Himmelske Freds plads. 
 Frem til slutningen af 1980’erne var 
stort set alle danske virksomheder, 
der bearbejdede det kinesiske mar-
ked, repræsenteret gennem Østasia-
tisk Kompagni. ØK havde gode kon-
takter til Kinas centrale ministerier – 
opbygget over en lang årrække. ØKs 
danske medarbejdere i Kina talte ki-
nesisk og kunne præsentere og for-
handle danske projekter med de cen-
trale import- og eksportkorporation-

er, der kontrollerede Kinas udenrigs-
handel. 
 I 1988 rykkede ØK som et af de 
første udenlandske handelshuse i 
Kina ind i eget, nybygget kontorhus i 
East Lake Villas i Sanlitun. Det flotte 
boligkompleks – med huse og haver 
bygget i Suzhou arkitektur – var et 
joint-venture med Shougang, Beijings 
store stålproducent. Rundt om i Kinas 
store handelsbyer havde ØK etableret 
egne salgskontorer.

Decentralisering
Fra begyndelsen af 1990’erne etable-
rede de store og flere af de mellem-
store danske virksomheder, som ØK 
indtil da havde repræsenteret, sig 
med egne kontorer i Kina. Det kine-
siske marked var vokset i volumen 
samtidig med, at der var sket en be-
gyndende decentralisering af økono-
mien. Færre projekter skulle nu god-
kendes centralt, og flere opgaver blev 
lagt ud på provinsniveau. Virksomhe-
derne ønskede ikke længere at være 
repræsenteret ved en agent, men vil-
le selv være til stede med egne med-
arbejdere.
 Fra 1994 til 1996 fandt den første 
store bølge af danske investeringer i 
Kina sted. En række danske virksom-
heder etablerede egne fabrikker i
Kina, herunder Codan Gummi, Co-
loplast, Danfoss, Danisco, Jacob 
Holm, NKT, Novo Nordisk, Novozy-
mes, Roulund og Østasiatisk Kom-
pagni. Samtidig etablerede Bestsel-
ler den første af sine senere 2400 bu-
tikker i Kina. Efter 1995 rykkede mel-
lemstore danske firmaer for alvor ind 
på det kinesiske marked, ikke mindst 
i Shanghai-området, som Centralre-
geringen i Beijing i 1990 gav tilladel-
se til at implementere den nye øko-
nomiske reformpolitik – ti år efter at 
reformpolitikken var blevet startet i 
Sydkina.
 Kina blev i december 2001 med-
lem af verdenshandelsorganisationen 
WTO. Det blev efterfulgt af endnu 

større dansk erhvervsaktivitet i Kina. 
Fra 2004 til 2008 fordoblede Dan-
mark sin eksport til Kina, og fra 2002 
til 2007 blev Danmarks import fra 
Kina tredoblet. Danske rederier hav-
de siden 2000 fået bygget op mod 
100 skibe på kinesiske skibsværfter 
i Dalian, Shanghai og Guangzhou. 
Import af andre kinesiske produkter, 
blandt andet fra den produktion, som 
danske virksomheder nu var begyndt 
at outsource til Kina, fyldte også i im-
portstatistikken. 
 En ny bølge af danske investeringer 
i Kina fulgte. Fra 2004 til 2008 fandt 
55 pct. af Danmarks samlede inve-
steringer i Kina i perioden fra 1980 
til 2008 sted. Herunder Carlsbergs 
og Arlas investeringer i Vestkina, A.P. 
Møller–Mærsks investeringer i con-
tainerterminaler og containerfabrik-
ker og Vestas og ECCOs investeringer 
i egne fabrikker. Samtidig udvidede 
andre danske virksomheder som Co-
loplast, Danfoss, Danisco, Dantherm, 
GN ReSound, Grundfos og LM Glas-
fiber deres eksisterende produktions-
anlæg, opførte nye i andre provinser 
eller opkøbte kinesiske virksomhe-
der.

15 gange større på 30 år
Kinas økonomi har siden 1978 ud-
viklet sig i et hæsblæsende tempo og 
er på 30 år blevet 15 gange større. 
Danske virksomheder har fulgt med. 
Skiftende danske regeringer har lige-
ledes fulgt med og bistod med stats-
lån i 1980’erne, med blandede er-
hvervskreditter fra begyndelsen af 
1990’erne og fra 2008 med flere mil-
jø- og energiprogrammer. 
 I 2007 etablerede videnskabsmini-
steriet og udenrigsministeriet et 
dansk innovationscenter i Shanghai, 
og i efteråret 2008 lancerede davæ-
rende statsminister Anders Fogh Ras-
mussen under et besøg i Kina den 
danske regerings handlingsplan for 
det fortsatte samarbejde mellem 
Danmark og Kina. I 2008 meddelte 

Danmark mærker Kinas væksteventyr

232 GANGE STØRRE På 30 åR

De seneste ti år har handelssamarbejdet mellem Danmark og Kina udviklet sig i et forrygende 
tempo. Det aftager næppe i de kommende år.  

Danske virksomheder i Kina
375 danske virksomheder har i 
dag egne datterselskaber og repræ-
sentationskontorer i Kina. Det er en 
kraftig stigning siden 1980, da Øst-
asiatisk Kompagni var den eneste 
danske virksomhed med et repræ-
sentationskontor i Kina. I 1987 var 
tallet steget til ni, i 1994 til 25, og i 
2002 var der 180 danske virksom-
heder i Kina. Danske virksomhe-
der har i 2009 over 600 registrerede 
forretningsadresser i Kina og om-
kring 100.000 medarbejdere i be-
skæftigelse.
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Danmark officielt sin deltagelse i 
Expo verdensudstillingen i 2010 i 
Shanghai, hvor Odense by også del-
tager efter særlig indbydelse. I dag 
er den danske ambassade i Beijing 
Danmarks største bilaterale ambassa-
de. Dertil kommer generalkonsula-
ter i Shanghai, Guangzhou og Hong-
kong, konsulat i Chongqing og det 
danske innovationscenter i Shanghai. 
 Kina er det land, hvor Danmarks 
Eksportråd har placeret flest eksport-
rådgivere. I disse år er flere danske 
universiteter ved at etablere uddan-
nelsesinstitutioner i Kina. Her træk-
ker mange på Niels Brocks erfaring-
er i Kina gennem ti år og dets samar
bejde med Shanghai Financial Uni-
versity.

Ti år med et stort ryk
I 1999 bemærkede flere danske for-
retningsfolk i Kina, at Kina var kom-
met godt gennem den asiatiske finan-
sielle krise i 1997. Der var fart på Ki-
nas økonomiske udvikling. Og hvor 
var så alle de unge danske forret-
ningsfolk og igangsættere? De bur-
de være overalt langs den kinesiske 
østkyst. 
 Billedet har ændret sig. Inden for 
erhvervsliv, forskning og samfunds-
videnskaberne er der i dag en stor 
gruppe af unge danskere, der har 
længere studie- og arbejdsophold i 
Kina bag sig. Mange taler og læser 
flydende kinesisk og har et godt 
kendskab til Kina. De er på vej og 
udgør en vigtig og nødvendig res-
source for fortsat dansk samarbejde 
med Kina. Laurits Andersens Fond,  

oprettet af den danske tobakskonge 
i Shanghai i 1920’erne, har de sid-
ste ti år støttet mange unge danskeres 
sprogstudier ved Tongji universitetet i 
Shanghai.
 Det store ryk i dansk tilstedeværel-
se i Kina er sket inden for de sidste 
ti år. Sådan opleves det i dag. Sådan 
blev det også oplevet i 1999, i 1989 
og naturligvis i 1979 – nemlig at de ti 
forudgående år havde været skelsæt-
tende, og at ingen iagttagere ti år tid-
ligere havde haft fantasi til at forestil-
le sig de følgende års udvikling. Vil vi 
sige det samme i 2019? Alt andet lige 
er svaret ja.
 Kina har de seneste år taget et ti-
gerspring inden for uddannelse, tek-
nologisk viden og brugen af vedva-
rende energi. Den finansielle krise i 
2008-2009 har vist Kinas økonomi-
ske styrke. Vi er kun ved begyndel-
sen. Hvor er Kina om 25 år, spurgte 
jeg for nylig en kinesisk embeds-
mand og samfundsforsker. Han sva-
rede: „Om 25 år er Kina det rigeste, 
det mest miljøvenlige og det mest de-
mokratiske land i verden“. Ambitio-
nerne mangler ikke. 

Kinas talentvolumen
Nøglen til fortsat dansk succesfuldt 
samarbejde med Kina består i at 
etablere partnerskaber med kinesiske 
virksomheder og institutioner og byg-
ge på Kinas talenter og viden. Det 
forudsætter dansk viden om, hvordan 
man gør det. Det er en viden, der 
ikke opnås på den gode vilje og et 
par års ophold i Kina alene.
 Overordnet handler det om Kinas 
volumen. Det gælder om at inddrage 
kinesiske talenter – ikke fordi kinesi-
ske talenter er bedre end danske ta-
lenter. Det er de ikke. Men på grund 
af volumen. Der er en større talent-
masse blandt 1,36 milliarder end 
blandt 5,5 millioner. Forskellen er 
250 til 1. Hvis danske virksomheder 
fortsat skal udvikle deres produkter 
og være til stede globalt, kræver det 
masser af ny viden og mange nye ta-
lenter. Det kan Kina levere. 
 Hvad så med ophavsretten? Alt ko-
pieres i Kina. Det er en udfordring. 
Men den udenlandske virksomhed, 
der de næste ti år holder sig tilbage 

på det kinesiske marked for at be-
skytte egne patenter, brands og op-
havsret, vil stå dårligere end den 
virksomhed, der – med den risiko, 
der er – inddrager kinesiske eksperter 
i sin produktudvikling. Danske virk-
somheder må her tænke nye veje og 
oprette nye systemer, der sikrer mod 
kopiering. Det kræver danske medar-
bejdere, der har viden om Kina, der 
kan forhandle, finde nye veje, indgå 
aftaler og ansætte de rigtige kinesiske 
medarbejdere. 
 Det kinesiske marked er i eksport-
andele ikke vigtig for Danmarks øko-
nomi på samme måde som nærmar-
kederne. Men brugen af kinesiske 
ressourcer vil være vigtig for at klare 
sig på det globale marked. Danske 
virksomheder må arbejde sig endnu 
højere op i værdikæden. Dér, hvor 
der endnu kun er blå luft. Den inno-
vation, der fremover skal sikre Dan-
marks nuværende økonomiske positi-
on, skabes ikke alene med en talent-
masse baseret på 5,5 millioner men-
nesker. 
 For et par år siden sendte et dansk 
ingeniørfirma otte eksperter til Kina 
for sammen med deres kinesiske 
samarbejdspartner at udarbejde til-
bud på et stort projekt. Teamlederen 
havde forinden indskærpet sine dan-
ske medarbejdere, at de skulle passe 
på virksomhedens software. Man 
skulle forvente, at de kinesiske part-
nere ville kopiere med arme og ben. 
Den sidste dag sagde teamlederen: 
„Nu har I vel husket at studere det ki-

Kommunalt samarbejde
Siden århus kommune i 1984 som 
den første danske kommune etab-
lerede et samarbejde med byen 
Harbin i Nordkina er der indgå-
et over 10 andre lignende aftaler. 
De omfatter blandt andet Regioner-
ne Nord, Midt, Syd og Sjælland, 
Odense kommune, Bycirklen (Bal-
lerup, Frederikssund og Egedal) og 
Aalborg kommune. Aftalerne er i 
indhold forskellige. Det er intensi-
teten i samarbejdet også, men de 
bidrager alle med nye vinkler på 
Danmarks samarbejde med Kina.

Den økonomiske vækst
I 1989 og 1990 faldt Kinas økono-
miske vækst til 4 pct. efter 7 år med 
tocifrede væksttal. Det vendte igen 
i 1991. Deng Xiaopings nu berøm-
te inspektionstur til Sydkina i for-
året 1992 markerede Kinas fasthol-
delse af den økonomiske reformpo-
litik og Kinas vækst nåede samme 
år op på over 14 pct.. Det blev for 
Kina starten på 16 års vedvarende 
økonomisk vækst på mellem 8 pct. 
og 13 pct. frem til og med 2008.
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nesiske software. De arbejder med 
løsninger, vi slet ikke har udviklet 
endnu“.
 Opbygningen af strategiske allian-
cer og partnerskaber med kinesiske 
virksomheder og regionale og centra-
le myndigheder vil i de kommende 
år blive et afgørende succeskriterium 
for danske virksomheder. Go it alone 
is no go in China. Mange af de store 
kinesiske virksomheder, herunder 
højteknologiske virksomheder, eksi-
sterede ikke for få år siden. Samar-
bejde er nødvendigt ikke kun for at 
fastholde og udvikle eget marked i 
Kina, men også for at deltage i de ki-
nesiske virksomheders internationa-
lisering. 

Kina investerer i udlandet
Over de næste fem til ti år forventes 
der at ske massive kinesiske investe-
ringer i udlandet. Her vil kinesiske 
virksomheder søge partnerskaber 
med udenlandske virksomheder, der 
har teknologisk viden og markeds-
kendskab. Men samarbejdet vil først 
og fremmest være baseret på tillid og 
troværdighed. For de kinesiske virk-
somheder vil troværdighed forudsæt-
te, at den udenlandske virksomhed 
og ikke mindst virksomhedens nøgle-
medarbejdere har en dyb viden om 
kinesiske forhold. 
 I sidste ende er den person, som ki-
nesiske forretningsfolk samarbejder 
med, ofte vigtigere end virksomhe-
dens navn. Vestlige virksomheder, 
der benytter sædvanlig vestlig praksis 
i Kina og udstationerer medarbejdere 
i tre til fem år og derefter forflytter 
dem til poster i andre lande, slår ikke 
optimalt igennem i Kina. En medar-
bejder på ledelsesniveau i Kina skal 
blive 10 til 15 år på posten og efter-
følges af en ny medarbejder, der bli-
ver lige så længe.
 Klimaforandring er en stor global 
udfordring. Vi ved endnu ikke, hvor-
ledes Kina vil indgå i det internatio-
nale samarbejde om klimaforandring. 
Men Kina har allerede igangsat om-
fattende energi- og miljøprogrammer. 
Siden 2008 har Kina været verdens 
største marked for vind- og solenergi.
Kinesiske elbiler er på vej og nye ki-
nesiske miljø- og energistandarder 

udvikles. Fokus er på Kinas eget mar-
ked og egne miljøproblemer. Danske 
virksomheder inden for energi- og 
miljøsektoren er godt positioneret i 
Kina og parate til at deltage i den sto-
re udvikling, som Kina her vil gen-
nemløbe i de kommende år.
 Er fremskrivningen af Kinas økono-
miske udvikling for positiv? 
 Ingen af selv de mest optimistiske 
prognoser over Kinas økonomiske 
udvikling siden 1980 opfangede den 
voldsomme udvikling Kina rent fak-
tisk har gennemløbet. Derimod har 
det ikke manglet på dystre forudsigel-
ser. 
 Særligt bemærket blev artiklen 
Does China Matter? i det ansete ame-
rikanske tidsskrift Foreign Affairs i 
september 1999, skrevet af den da-
værende leder af Det Internationale 
Institut for Strategiske Studier i Lon-
don, Gerald Segal. Hans svar var nej. 
Globalt set var Kina økonomisk, po-
litisk, teknologisk, kulturelt og mili-
tært af sekundær betydning og alde-
les overvurderet, mente han.
 Forudsigelser er altid vanskeli-
ge. Men meget tyder på, at Kina de 
næste ti år igen tager et megaspring 
fremad. Kina er i dag et åbent og til-
gængeligt marked. Næsten alle for-
retningsinitiativer kan realiseres i 
Kina. Forventningen til forandring er 
stor blandt kinesere. Man omstiller 
sig hurtigt og tænker nyt. Danmark 
skal arbejde på også at være en del 
af Kinas økonomiske udvikling de 
næste ti år.

Carsten Boyer Thøgersen er kontor-
chef i Danmarks Eksportråds Kina 
Task Force, Udenrigsministeriet, og 
har arbejdet 20 år i Kina, blandt an-
det som leder af handelsafdelingen 
på ambassaden i Beijing, generalkon-
sul i Guangzhou og Shanghai og som 
projektleder på EU-Delegationen i 
Beijing. 

Glimt fra 60 år med Folkerepublikken

Maos baggårdsovne
Under Det Store Spring Fremad for-
søgte Mao Zedong at gøre alvor af sin 
drøm om, at Kina skulle være selvfor-
synende med jern. Rundt om i landet 
fik folk besked på at bygge små smel-
teovne og begynde at lave jernmalm. 
Det blev en fiasko, for hvis der overho-
vedet blev produceret noget jernmalm 
i det, der populært kaldtes kaldtes en 
baggårdsovn, var kvaliteten af produk-
tet for ringe til, at det kunne anvendes. 
I juli 2009 fandt en journalist  Gansu-
provinsen frem til 159 nogenlunde vel-
bevarede ovne, hvis eksistens man ikke 
har vidst noget om. 
                Foto: Lanzhou Morgenblad

Kinesiske citater

Tiden presser på,
titusinde år er for længe,
grib om dagen, grib om timen.
De fire have rejser sig, storm og 
                                       bølger raser,
De fem kontinenter skælver, vind og      
                                   torden buldrer.
Bort med alle skadedyr.
Vor styrke er uimodståelig.

                          Mao Tsedong, 1960,  
               da Det Store Spring Fremad         
                                      blev opgivet.
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Af Kjeld A. Larsen
 
’Kinas fremskridt hvad angår reduk-
tion af fattigdom gennem de seneste 
25 år er misundelsesværdig’. 
 Således indleder Verdensbanken 
sin seneste fattigdomsdomsrapport 
om Kina fra marts 2009: From poor 
areas to poor people: China’s evol-
ving poverty reduction agenda.  Re-
sultaterne har været store, men sam-
tidig er der stor uenighed om, hvor 
mange der er undsluppet fattigdom-
men, og hvilke befolkningsgrupper 
der fortsat befinder sig i fattigdom.

Individualiseret fattigdom
I form af en beskeden velfærdsfond 
finansieret via den kollektive produk-
tion havde landsbyernes bønder i 
folkekommunesystemet før 1979 ad-
gang til en seksårig grunduddannelse 
og et kooperativt sundhedssystem. 
Som et resultat af det forebyggende 
sundhedssystem er kinesernes mid-
dellevetid i perioden før 1979 steget 
mere end nogensinde, fra 35 år i 
1949 til 68 år i 1978. 
 Med folkekommunernes opløsning 
fra begyndelsen af 1980’erne for-
svandt den kollektive velfærdsfond, 
og nye grupper af fattige er opstået, 
også uden for de traditionelt fattige 
områder. Familier med lav indkomst 
tager børnene ud af skolen, fordi de 
indførte skolepenge tynger budget-
tet, og/eller fordi de voksne skønner, 
at nytten som medproducent hjem-
me vejer tungere end tillærte kund-
skaber fra skolegangen. Med det 
koope rative sundhedssystems opløs-
ning er sygdomsbehandling og medi-
cin blevet en så bekostelig affære, at 
de kommercielle tilbud ikke benyttes 
eller ved benyttelse skubber familien 
ud i fattigdom. De familier, som ikke 
kan klare sig på de markedsøkonomi-
ske vilkår i mere velstillede områder, 
er ofte karakteriseret ved stor for sør-
gerbyrde, manglende unge arbejds-
dygtige i familien, handi cappede el-

ler syge familiemedlemmer. Dertil 
er kommet tre nye grupper af fattige: 
jordløse, ældre og forældreløse eller 
forladte børn.
 Som resultat af urbanisering og in-
frastrukturudbygning har et stigende 
antal bønder, skønsmæssigt 40–50 
mio. i 2005, mistet deres jord via 
ekspropriation. Ifølge en national un-
dersøgelse har godt halvdelen fået lo-
kalt arbejde, ca en fjerdedel er blevet 
migrantarbejdere, men ca. en femte-
del er forblevet uden arbejde og ind-
komst.
 Den unge generation har ifølge 
kongfutsiansk tradition – og ifølge  
nugældende kinesisk lov – ansvar for 
at tage sig af sine ældre. Men den 
omfattende migration har skubbet 
forsørgerpligten i baggrunden: de fle-
ste ældre bor alene og modtager kun 
et beskedent økonomisk beløb af de-
res børn til livets opretholdelse. Og 
pensionsforsikring, som er begyndt at 
blive opbygget i velstillede landsbyer, 
er totalt fraværende i fattige områder. 
Der er mange parallelle skøn over 
antallet af fattige ældre. Ifølge en af 
kilderne udgør de fattige ældre 25-31 
pct. af de absolut fattige på landet,  
sammenlignet med 10-14 pct. blandt 
byernes fattige.

Fattigdommens regionale 
fordeling
I kort form karakteriseres Kinas fatti-
ge områder ved fire kine siske skrift-
tegn: shan (bjerg), lao (gammel), bian 
(grænse) og shao (minoritet). Det er 
således karakteristisk, at fattigdom-
men er koncentreret til bjergområder 
og til gamle revolutionære baseområ-
der, hvor den kinesiske revolution tog 
sit udspring i slutningen af 1920’erne 
og i 1930’erne. Desuden langs den 
interna tionale grænse mod vest, men 
også i grænseområder mellem provin-
serne. Og endelig i områder, som be-
bos af nationale mindretal. Flere af 
disse karakteristikker er sammenfal-
dende. I slutningen af de store kol-

lektivers tid var fattigdommen et ud-
bredt fænomen i Kinas landdistrikter. 
Det kollektive landbrugs store pro-
blem var, at en stigning i arbejdspro-
duktiviteten ude blev, bl.a. som følge 
af den manglende udviklingsvej: mi-
gration til byerne. Den udeblevne 
produktivitetsudvikling hindrede en 
vækst i den individuelle indkomst. 
 Dertil kom, at selve udviklingsstra-
tegien i nogle områder havde bidra-
get til at skabe fattigdom.
 Strategier til bekæmpelse af fattig-
dom har ændret sig gennem Folke-
re publikkens historie, parallelt med 
overordnede udviklingsstra tegier og 
syn på årsager til fattigdommens 
fremkomst. Overordnet kan der skel-
nes mellem fire strategiperioder, hvor 
strategierne i de to første perioder 
rettes mod de fattigste amter, især i 
Kinas store bagland, i den tredje pe-
riode mod udvalgte fattige landsbyer, 
mens strategien i den nuværende 
fjerde periode også rettes direkte 
mod fattige familjer, både på landet 
og nu også i byerne.
 Til trods for det store fald i antallet 
af absolut fattige siden starten af 
1980’erne har faldet været ujævnt. 
I virkeligheden fandt det største fald 
sted i perioden forud for igangsættel-
se af en egentlig fattigdomsstrategi i 
1986. En væsentlig årsag til den sti-
gende land brugs pro duktion indtil 
1984 var overgangen til individuel 
produktion, som i starten især kom 
de dårligt fungerende kollektiver i 
fattige områder til gode, kombineret 
med forhøjede statslige opkøbspriser 
på landbrugs produkter.
  Der er flere væsentlige årsager til 
fremkomsten af fattigdom blandt by-
boerne. Arbejderklassen var den mest 
privilegerede klasse under det plan-
økonomiske system. Sikkerhed og 
velfærdsgoder blev sikret via arbejds-
pladsen, de statsejede virksomheder 
(danwei): livsvarig jobsikring, beske-
den husleje, adgang til gratis uddan-
nelse og sundhedstjeneste og pensi-

EN ANDERLEDES FATTIGDOM

Ny klassestruktur

De økonomiske reformer udrydder en del af landets fattigdom, men skaber samtidig nye 
grupper af fattige.
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on. Systemet blev siden hen forsynet 
med den negative betegnelse ’jernris-
gryden’, dvs. som et system, der ska-
ber beskedne incitamenter til pro-
duktivitetsforøgelse. Med de dramati-
ske strukturændringer fra midten af
1990’erne ændredes de statslige virk-
somheders privilegerede position, og 
arbejderklassens privilegier blev
fjernet. Under en markedsøkonomi 
kan virksomheder med så store so-
ciale forpligtelser i forhold til ar-
bejdsstyrken ikke klare sig, men tvin-
ges til at slanke sine ansvarsområder, 
dvs. fjerne de sociale fordele for ar-
bejdsstyrken.  
 Utilfredsheden i arbejderklassen 
sporedes allerede samtidig med stu-
denterdemonstrationerne i 1989, 
hvor inflation udhulede reallønnen, 
men den udbredte utilfredshed bred-
te sig med de store ændringer i ejer-
strukturen fra 1994. Beskæftigelsen 
inden for den statsejede sektor, som 
faktisk steg mellem 1990 og 1994, 
faldt med 31,5 mio. jobs fra 1994 til 
2006, hvilket svarer til 15 pct. af ar-
bejdsstyrken i byerne. I den samme 
periode mistede den kollektive sek-
tor 16,5 mio. jobs. Samlet faldt be-
skæftigelsen i den statslige og kollek-
tive sektor fra 76 pct. i 1995 til 25 
pct. i 2006. Udviklingen fik alvorlige 
konsekvenser: faldende beskæftigel-
sesrate, specielt for kvinder og især 
fra 1999 til 2003, et fald fra 73 til 63 
pct., voksende arbejdsløshed, større 
vægt på uformel beskæftigelse, også 
i den statslig sektor, manglende løn- 
og pensionsudbetalinger. 
 Via uformel ansættelse i modsæt-
ning til kontraktansættelse kan ar-
bejdsgiveren for det meste undgå at 
betale bidrag til pension, arbejdsløs-
hed, sundhed, og arbejdsskader, alle 
de goder, som arbejderklassen tidli-
gere nød godt af. Alt i alt manglende 
sikkerhed i ansættelsen, forringet ar-
bejdsmiljø og endelig stigende kon-
kurrence på arbejdsmarkedet fra den 
stærkt voksende migrantarbejdsstyr-
ke. 
 Udviklingen afspejler sig i et vok-
sende antal midlertidigt afskedigede 
med fortsat tilknytning til en arbejds-
plads, arbejdsløse og et stigende an-
tal unge færdiguddannede fra univer-

siteterne, som ikke kan finde job på 
et trængt arbejdsmarked.    
 Siden midt i1990’erne er der ind-
ført en række forsikringsprogrammer 
for byens lønarbejdere: pensions-, 
sundheds-, arbejdsløsheds-, arbejds-
skades- og barselsforsikring. I 2007 
var henholdsvis 52, 46, 40, 42 og 70 
pct. af byernes beskæftigede dækket 
af omtalte forsikringsprogrammer. 
Men byernes migrantarbejdere, som 
fortsat har en registerstatus i landsby-
erne, er dækket i langt mindre grad.

Fattigdom blandt migrant-
arbejdere
I takt med landbrugets produktivitets-
udvikling og Kinas inddragelse i den 
globale arbejdsdeling er en stadig 
stigende andel af arbejdsstyrken fra 
landdistrikterne vandret mod byerne 
for at få lønarbejde. Hovedparten 
har fået arbejde uden for deres amt, 
for det meste i storbyer i de velstille-
de kystprovinser. Det skønnes, at af-
vandringen til destinationer uden for 
hjemamtet steg fra 84 mio. i 2001 til 
140 mio. i 2008.
 Migrantarbejderne registreres fort-
sat som værende en del af landbe-
folkningen. De udgør en inkluderet 
bestanddel af byernes arbejdsmar-
ked, men er i øvrigt socialt eksklude-
ret, dvs. at de har kun i begrænset 
omfang adgang til samme velfærds-
programmer som de lokale arbejdere 
med registerstatus i byerne. 
 Migrantarbejdere er endnu ikke 
blevet talt med som fattige i den offi-
cielle statistik over landdistrikternes 
fattige. Dette kan skyldes to forhold: 
dels deres ringe repræsentation i de 
årlige statistikundersøgelser, dels den 
lave fattigdomsgrænse. Migrantarbej-
dernes lønninger er generelt højere 
end indkomsten på landet, men lave-
re end de lokale arbejderes lønnin-
ger. Men da leveomkostningerne er 
højere i byerne, burde der udregnes 
en højere fattigdomsgrænse for mi-
grantarbejderne sammenlignet med 
fattigdomsgrænsen på landet. 
 I de seneste år har myndighederne 
ne påbegyndt en inklusion af migran-
tarbejderne i bybefolkningens socia-
le forsikringsprogrammer, især i ar-
bejdsskades- og sundhedsforsikrings-

programmet, med henholdsvis 49,4 
mio. og 42,7 mio. i 2008, mindst i 
pensions- og arbejdsløshedsforsik-
ringsprogrammet (24,2 mio. og 15,5 
mio.). Netop de to sidstnævnte pro-
grammer er skruet sådan sammen, at 
de ikke kan betjene en så mobil ar-
bejdsstyrke, som migrantarbejderne 
udgør. 
 Den globale finansielle krise har 
skabt økonomisk krise i Kina: man-
ge eksportbaserede virksomheder i 
kystprovinsernes byer har måttet ind-
skrænke eller lukke. Krisen har spe-
cielt berørt migrantarbejdernes situa-
tion. Det officielle nyhedsbureau 
Xinhua meddelte i slutningen af 
marts 2009, at 70 mio. af de 140 
mio. migrantarbejdere rejste hjem for 

Hvor mange fattige?
Der findes forskellige statistikker 
over, hvor mange kinesere der lever 
under fattigdomsgrænsen. Kinas 
Statistiske Bureau opererer med for-
skellige fattigdomsgrænser for land 
og by og med flere grænser i de for-
skellige regioner. Verdensbanken 
har sin egen statistik.
   For 2007 ser den kinesiske stati-
stik således ud:
   I landdistrikterne levede 14,8  
mio. under fattigdomsgrænsen på 
785 yuan i årlig indkomst. I byerne 
levede 22,7 mio. under den gen-
nemsnitlige fattigdomsgrænse på 
2148 yuan i årlig indkomst. Altså i
alt 37,5 mio. under fattigdoms-
grænserne.
   Ser man på udviklingen gennem 
årene er de eneste sammenligneli-
ge tal for land og byer fra 2003. 
Her var der for landdistrikterne 
29,0 mio. under fattigdomsgrænsen 
på 637 yuan i årlig indkomst. I by-
erne var tallet 22,05 mio. under 
den gennemsnitlige fattigdoms-
grænse på 1788 yuan i årlig ind-
komst, altså i alt 51,05 mio. under 
fattigdomsgrænserne.
   Ved henvendelse til artiklens for-
fatter kan man få udførlige statisti-
ske oplysninger om fattigdommen 
og udviklingen siden 1981: 
(kjeld.a.larsen@get2net.dk).
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at fejre kinesisk nytår. Af disse var 
kun 56 mio. vendt tilbage til byerne, 
og heraf havde 45 mio. fundet arbej-
de, mens 11 mio. fortsat stod uden 
arbejde. En hel del af de tilbageblev-
ne på landet er sandsynligvis blevet 
fristet af centralregeringens nye sub-
sidiepolitik rettet mod landdistrikter-
ne og vil forsøge at bidrage til udvik-
lingen lokalt, mens en del af de 11 
mio. migrantarbejdere i byerne uden 
job vil være at tælle blandt Kinas fat-
tige i 2009. 

Win win? 
Generelt bliver Kinas migrationspoli-
tik betegnet som en win-win situa-
tion: produktion og indkomst øges, 
migrantarbejderne sender penge 
hjem til familierne i landsbyerne, og 
forbrugerne i Vesten forsynes med 
billige forbrugsvarer. Men udviklin-
gen har sociale slagsider. Migrant-
arbejderne kommer først og frem-
mest fra mellemindkomstfamilier. De 
velstillede har skabt arbejde og ind-
komst lokalt, men de fattige har hver-
ken tilstrækkelige midler eller det 
nødvendige netværk til at sende fa-
miliemedlemmer afsted. Da migrant-
arbejderne hører til blandt de fysisk 
stærke og bedst uddannede, betyder 
afvandringen et braindrain for lands-
byen. Analyser peger på, at tabet af 
hovedsageligt unge velkvalificerede 
mænd fører til demografisk skævhed 
i Kinas landsbyer: omkring 47 mio. 
efterladte kvinder, 20 mio. efterladte 
børn og 18 mio. efterladte ældre over 
60 år. Emotionelle forstyrrelser blandt 
opvoksende ’forældreløse’ børn, af-
savn blandt voksne kvinder og om-
sorgssvigt over for ældre er bagsiden 
af de begunstigedes win-win situa-
tion.   
   
Ændrede klasserelationer
De økonomiske reformer har i den 
grad skabt ændringer i magt- og klas-
serelationerne i Kina. Introduktionen 
af kapitalistiske markedsrelationer 
førte til en opløsning af planøkono-
miens økonomiske institutioner og 
dertil knyttede sociale sikkerheds- og 
velfærdsgoder. Den nuværende mere 
komplekse klassestruktur er bestemt 
af en alliance mellem Kommunistpar-

tiet (KKP), de statsejede virksomhe-
ders ledere, repræsentanter for multi-
nationale virksomheder, det nye bor-
gerskab bestående af entreprenan-
te kapitalister, hovedparten af de in-
tellektuelle, alt i alt en alliance, som 
skaber grundlag for en priviligeret 
voksende middelklasse med store 
forbrugsmuligheder, og en alliance, 
som bl.a. bygger på migrantarbejder-
nes bidrag til den nødvendige kapi-
talakkumulation. Kapitalister fik mu-
lighed for optagelse i KKP fra 2002 
under den forrige partileder Jiang Ze-
min. Det er næppe fra denne bæren-
de klassealliance med dens store pri-
vilegier, at kravet om demokratiske 
reformer vil komme.
 De store økonomiske og sociale 
ændringer har bidraget til ændringen 
af fattigdomsstrukturen: fra område-
baseret fattigdom på landet til indivi-
dualiseret fattigdom i både land og 
by og med basis i de sociale grupper, 
som har tabt terræn i udviklingspro-
cessen: en del af bondebefolkningen, 
herunder migrantarbejdere, og de 
statsejede virksomheders arbejdere. 
 Den resulterende sociale uro har 
været drivkraften bag regeringens 
større vægt på regional og social lig-
hed fra omkring 2000 og specielt den 
hurtige gennemførelse af de mange 
sikkerheds- og velfærdsprogrammer 
siden 2005. Klassekampparolen un-
der Mao er blevet erstattet af den 
kongfutsiansk inspirerede parole 
’harmonisk samfund’ med en begyn-
dende velstand for alle under den 
nuværende partileder Hu Jintao.
 Flere forskningsinstitutioner har 
foretaget beregninger over, hvad det 
vil koste den kinesiske stat at gen-
nemføre social velstand for alle på 
et rimeligt velstandsniveau, herun-
der en begyndende ligestilling af by 
og land, hvor den nuværende regi-
sterstatus land og by er ophævet. Iføl-
ge officielle beregninger vil regerin-
gens mål – at opnå et nationalt vel-
færdssystem i 2020 – kræve en for-
øgelse af det sociale budget fra 1660 
mia. yuan i 2008 til 5740 mia. yuan i 
2020, hvilket vil betyde, at de sociale 
velfærdsydelser som andel af statens 
samlede finansielle indtægter (cen-
tralt og lokalt) skal stige fra de nuvæ-

rende 27 pct. til 35 pct., bestemt ikke 
en uopnåelig målsætning. 
 Med gennemførelsen af de sociale 
programmer vil det ganske givet lyk-
kes for KKP at cementere sit nye legi-
timitetsgrundlag: begyndende vel-
stand for alle uanset klasseinteresser 
og dermed bygge videre på det klas-
siske kejserdynastis selvopfattelse: 
staten, der hævet over klassemod-
sætninger udøver retfærdighed ved 
at løse opstående konflikter mellem 
samfundets bærende sociale grupper. 

Glimt fra 60 år med Folkerepublikken 

Højere levestandard 
Efterhånden som især byboerne fik en 
højere levestandard, blev der råd til at 
forkæle de i forvejen forkælede ene-
børn. 
    – Har I set min nye cykel? Smart, 
ikke? I må godt røre ved den.
    Billedet er fra Beijing i 1993. 

Kjeld A. Larsen er geograf og har i 
mange år forsket i Kinas fattigdoms-
problemer.
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Af Ole Odgaard

’Planlægning kan være udmærket, 
især hvis det bruges’. Det er, hvad en 
kinesisk afdelingschef med et skævt 
smil fortæller mig, efter at Kinas kul-
forbrug er vokset tre gange hurtigere 
end forventet efter år 2000. 
 Kina står nu for 40 pct. af det glo-
bale kulforbrug – i 1990 var det knap 
en fjerdedel. Denne udvikling vil 
fortsætte i de komme årtier, kun tem-
poet er de forskellige prognoser ueni-
ge om. Derfor er Kina et af verdens 
mest forurenede lande. Kinas rege-
ring siger direkte, at Kinas økonomi-
ske vækst ikke kan vare ved, med 
mindre kulforbruget og miljøbelast-
ningen bliver markant mindre. 

Kinas kul og klimaet
Der er i de seneste år tale om en 
ukontrollabel vækst, som centralre-
geringen ikke har kunnet styre, og 
som vil påvirke det globale miljø og 
klima i mange årtier fremover. Sket er 
sket, vil mange sige – der er blot det 
kedelige faktum, at kul er den mest 
CO2-udledende energi overhovedet. 
Hovedparten af Kinas kul bruges på 
kraftværker, som består i typisk 50 år.
 Hvis det skal lykkes at begrænse 
den globale temperaturstigning til 
under 2oC, skal den globale udled-
ning af drivhusgasser i 2050 være på 
højst det halve af, hvad den var i 
1990. Industrilandene bærer hoved-
ansvaret for de udledte drivhusgasser 
og skal reducere langt mest. Men ud-
viklingslandene forventes i en kom-
mende global klimaaftale også at 
skulle bidrage med færre udledning-
er. FNs Klimapanel har foreslået, at 
ulandenes udledning godt kan stige, 
det skal dog være i et langsommere 
tempo end ellers. Det er yderst aktu-
elt i Kina, som efter år 2000 har stået 
for intet mindre end 60 pct. af den 
globale tilvækst i CO2-udledningen.
 Udfordringen er håndgribelig, og 
den kinesiske ledelse prøver seriøst 

at tackle forurenings- og klimapro-
blemet. Der satses nu på de mest ef-
fektive kulkraftværker og på måske at 
lagre CO2’en i undergrunden i stedet 
for at udlede den i atmosfæren. Pro-
blemet kan også tackles på andre 
måder, men det vil ikke blive belyst i 
denne artikel.

Historisk rekord i kulforbrug
Det kinesiske kulforbrug er steget 
markant i de sidste 60 år og er nær-
mest eksploderet de sidste par årtier.
Aldrig før i verdenshistorien har et 
land udviklet sin energisektor så ha-
stigt som i Kina. Og det er især sket 
ved forurenende kul. 
 Kulkraftværker var i Folkerepublik-
kens første 40-50 år et symbol på ud-
vikling og modernisme. Miljøspørgs-
målet var underordnet. I de sidste 
10–20 år er mere effektive og miljø-
venlige kulkraftværker kommet i fo-
kus, men selve brugen af kul stilles 
der ikke spørgsmål om. Kul er den 
mest rigelige og dermed uundværlige 
energikilde. 
 Så kulforbruget vokser fortsat. Det 
kinesiske kulforbrug er tredoblet på 
kun 23 år. Faktisk bruger Kina mere 
kul end USA, EU og Japan tilsam-
men. Denne kraftige stigning i ener-
giforbruget ses tydeligt i kraftværks-
udbygningen. Fra 2002 til 2007 op-
førte Kina gennemsnitligt 1350 MW 
el-kapacitet om ugen – dvs. hvad der 
svarer til tre store danske kraftværker 
hver eneste uge.
 Det har en betydelig påvirkning af 
det globale klima. På bare ét år op-
stiller Kina så mange nye kraftværker, 
at det vil øge CO2-udledningen med 
knap 400 mio. tons om året. Til sam-
menligning: Ifølge Kyoto-aftalen skal 
alle EU-landene reducere deres CO2-
udslip med i alt 300 mio. tons årligt. 

Endnu flere kulkraftværker 
Kulforbruget vil i 2030 være mindst 
dobbelt så stort som i 2005. Det skyl-
des især de mange nyopførte kul-

kraftværker. Antallet af kulkraftvær-
ker vil blive tredoblet, og kraftvær-
kerne vil stå for langt størstedelen af 
Kinas samlede kulforbrug. Det er fæl-
lesnævneren for de fleste prognoser, 
som forventer en stadig mere effektiv 
anvendelse af kullene – ellers stiger 
forbruget endnu mere.
 Ifølge Verdensbanken vil Kinas kul-
forbrug blive fordoblet i løbet af kun 
15 år, hvis kulkraftværkernes effekti-
vitet ikke forbedres. De mindst effek-
tive værker forurener mest. Så der 
skal virkelig en skrap energipolitik på 
bordet, hvis der skal undgås yderlige-
re syreregn og anden miljødegrade-
ring – for ikke at tale om den globale 
klimapåvirkning. Kun få kulkraftvær-
ker har i dag installeret anlæg til at 
rense røgen for sundhedsskadelige 
partikler og svovldioxid. Og kun en 
tredjedel af kullene vaskes for at be-
grænse denne forurening.

Voksende kulimport
Der skal også opføres så effektive 
og kulbesparende kraftværker som 
muligt, fordi der er ved at opstå bety-
delige forsyningsproblemer og flaske-
halse i tilførslen af kul til kraftværker-
ne. Hele 48 pct. af Kinas samlede 
jernbanetransport går med at fragte  
kul fra minerne i Nordkina til kraft-
værkerne i Øst- og Sydkina. Denne 
flaskehals er i praksis et forsynings-
problem, og Kina blev i 2007 netto-
importør af kul. Kinas kulimport for-
ventes at vokse i fremtiden. 
 Den fremtidige forsyningssituation 
forværres også af, at der tæres hast-
igt på Kinas kulreserver. For få årtier
siden bekymrede ingen kinesiske 
energiplanlæggere sig om kulressour-
cerne – der var nok til 2-300 års for-
brug, hed det. I dag har de samme 
planlæggere rynkede øjenbryn. Hvis 
Kina ikke øger kulforbruget, er der 
kun kendte ressourcer nok til 70 års 
forbrug (som det kan betale sig at ud-
vinde). Kina vil sikkert opdage nye 
kulreserver, men den gevinst kan bli-

Fremtiden, energien og klimaet  

NYE KULVÆRKER STYRKER KLIMAINDSATS
Et af verdens mest forurenede lande prøver seriøst at tackle forurenings- og klimaproblemet. 
Kina bruger mere kul end USA, EU og Japan tilsammen.
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ve slugt af det stærkt stigende for-
brug.

Verdens mest effektive 
kraftværker
Den fremtidige kraftværkssektor skal 
derfor anvende de mest moderne tek-
nologier i verden. I 2005 fastsatte de 
centrale energimyndigheder, at frem-
tidens værker alle skulle være inden 
for kategorien af superkritiske kul-
kraftværker. Disse værker har elvirk-
ningsgrader på over 40 pct. – dvs. 
godt 40 pct. af kullenes energi om-
dannes til el.
 I 2007 begyndte centralregeringen 
at promovere de mest effektive kraft-
værker i verden, de såkaldte ultra-su-
per-kritiske kraftværker med en virk-
ningsgrad på over 43 pct. Danmark 
har såkaldte ultra-super-kritiske vær-
ker med en designet elvirkningsgrad 
på 47 pct. på Nordjyllandsværket 
som et af de allermest mest effektive 
værker i verden. 
 B & W Energy fra Danmark var en 
af de første virksomheder til at sælge 
ultra-super-kritisk teknologi i Kina: Et 
kulkraftværk på 4 gange 600 mega-
watt i 2006. Der foregår en stor tek-
nologioverførsel til Kina i disse år, så 
nu producerer størstedelen af disse 
værker i selve landet på licens eller 
joint venture-basis. Det har resulteret 
i betydeligt lavere anlægsomkost-
ninger og en løbende overførsel af 
know-how til kinesiske firmaer. 
 Kina har derfor fået hævet kraft-
værksstandarden i hele landet. Den 
gennemsnitlige virkningsgrad i hele 
Kina i 2006 var på ca. 34 pct. – en 
betydelig stigning fra 26 pct. i 1997. 
En vaskeægte succes for kinesisk 
energipolitik. Det er reelt lykkedes at 
få de lokale regeringer og energisel-
skaber til at anskaffe moderne og ef-
fektive kraftværker. Samtidig lukkes 
de små og mindst effektive værker.

Effektivitet koster dyrt
Succesen modificeres dog af, at det 
moderne udstyr er dyrere. Og svært 
at anskaffe. Og når det anskaffes, 
bruges det ikke altid korrekt.
 Når de højeffektive kraftværker er 
dyre, undgår lokalregeringerne at an-
skaffe dem. De super-kritiske værker 

er omkring 30 pct. dyrere, de ultra-
super-kritiske værker er endnu dyre-
re. Derfor opføres der stadig mange 
ineffektive kulværker uden centralre-
geringens godkendelse. Det har væ-
ret et almindeligt fænomen i mange 
år. 
 Problemet er, at lokalregeringerne 
er under stort pres for at skabe ar-
bejdspladser og øget økonomisk 
vækst. For at få skub i økonomien og 
undgå social uro godkender lokalre-
geringerne ofte store energiprojekter 
uden den påkrævede tilladelse hos 
centralmyndighederne. Centralrege-
ringen synes dog – om end langsomt 
– at få større autoritet over lokalrege-
ringerne.
 Der er endvidere praktiske proble-
mer med at opføre de højeffektive 
kraftværker. For efterspørgslen på dis-
se højeffektive kraftværker er så stor, 
at verdensmarkedet ikke kan følge 
med og levere de særligt stærke rust-
frie stållegeringer (kendes som auste-
nitisk stål, som er et specialudviklet 
højkvalitetsstål), som er betingelsen 
for, at den øverste del af kedlen kan 
holde til temperaturer på helt op til 
630-650oC.  
 Kina har købt alt fra Japan og andre 
lande, men de kan ikke levere hurtigt 
nok til efterspørgslen. Derfor går man
på kompromis, og ikke alle kraftvær-
ker er således højeffektive. Selv Tysk-
land har svært ved at skaffe austeni

tisk stål til deres kraftværker, efter at 
Kina har støvsuget verdensmarkedet 
for dette eftertragtede kvalitetsstål i 
flere år fremover. 
 Kun 60 pct. af Kinas nye kraftvær-
ker er derfor super-kritiske eller ultra-
super-kritiske. I Japan er det 70 pct., 
i USA kun 30 pct. I Danmark er de 
stort set alle højeffektive, om end der 
næsten ikke opføres store kraftværker 
på kul eller naturgas mere, der satses 
i stedet på vedvarende energi som 
havvindmølleparker og biomassevær-
ker.
 Selvom der således er igangsat en
positiv udvikling, har de enkelte 
kraftværker problemer med at skaffe 
kul af rimelig kvalitet. Det skyldes de 
førnævnte transportflaskehalse fra mi-
nerne i Nordvestkina, hvor højkvali-
tetskullene især er. Derfor opkøbes 
kul fra lokale miner, som sviner og 
ikke opfylder kvalitetskravene. Kul-
markedet er således presset, og pri-
serne er firedoblede på få år. Det får 
de driftsansvarlige på kulkraftværker-
ne til at sætte kraftværkernes rense-
teknologier på stand-by, hvis de over-
hovedet er installerede – ifølge en 
undersøgelse fra 2007.

Men udslippet stiger...
Fra 2000 til 2005 steg Kinas CO2-ud-
slip fra 3100 mio. ton til 5100 mio. 
ton. På blot fem år steg CO2-udslip-
pet lige så meget som i de foregåen-

Produktion af kul i udvalgte lande og regioner 1971–2006. 
(Kilde: IEA Coal Information 2007).

Kina
USA
Indien
OECD

mio. tons
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de 25 år. Udvikling vil fortsætte i de 
kommende år. 
 Kina vil udlede dobbelt så mange 
ekstra ton CO2 frem til 2030 som alle 
OECD-landene tilsammen, hvis Kina
fortsætter med at effektivisere sine 
kulkraftværker og øger energieffekti-
viteten i samme takt som nu. 
 I 2030 vil Kina således bidrage 
med måske 30 pct. af det globale 
CO2-udslip. Dermed vil Kina i 2030 
udlede to tredjedele mere CO2 end 
USA og tre gange mere end Vesteuro-
pa. Det er fællesnævneren i flere af 
de prognoser for Kinas fremtidige på-
virkning af det globale klima, som ser 
dagens lys mod klimakonferencen i 
København.
 Det har fået flere toneangivende 
lande og internationale organisatio-
ner til at promovere lagring af CO2 i 
undergrunden – dvs. CO2 ’en sendes 
tilbage i undergrunden, inden den 
slippes ud i atmosfæren.

Lagring af CO2 i under-
grunden 
Teknologien er under udvikling og 
kan i dag kun bruges på små anlæg. 
Den i dag bedst afprøvede teknologi 
til CO2-udskillelse går ud på at vaske 
CO2 ud fra røggassen på kraftværket. 
Med de i dag bedst udviklede rense-
teknikker vil man kunne fjerne 80-90 
pct. af CO2-emissionerne.
 Etablering af CCS (Carbon Capture 
Storage) er med anvendelsen af da-
gens teknologi meget omkostnings-
fuld og energikrævende. Strømprisen 
bliver næsten dobbelt så dyr med 
CCS, det kan på sigt reduceres til en 
merpris på 30-50 pct. Først skal CO2 
renses ud af røgen fra kraftværkerne, 
derefter skal det komprimeres til en 
væske og så sendes ned i under-
grunden. Det bruger ca. en tredjedel 
mere kul på kraftværkerne. Et dilem-
ma for Kina, som i forvejen har svært 
ved at få transporteret nok kul.
 EU-Kommissionen vurderer, at tek-
nologien er færdigudviklet til at kun-
ne anvendes på kraftværker af nor-
mal størrelse tidligst omkring 2020. 
Det Internationale Energi Agentur si-
ger 2030. CCS er med andre ord 
dyrt, langsigtet og usikkert.

Kraftvarme og vedvarende 
energi 
Da CCS tidligst vil være udviklet til at 
kunne anvendes på værker med nor-
male størrelse i 2020, vil dets mulige 
bidrag til reduktion af drivhusgasser i 
Kina være beskedent i de første man-
ge år. Kina forventes at være færdig-
industrialiseret i 2020-30 – dvs. kun 
få år efter, at CCS i heldigste fald er 
til rådighed. 
 Spørgsmål er, om Kina i stedet for 
CCS bør satse på vedvarende energi 
(VE) og kraftværker med den bedst 
mulige energieffektivitet, hvor afkø-
lingsvandet samtidig bruges til fjern-
varme. 
 Effektiviteten på en stor del af de 
nye kraftværker i Kina er på 40-44 
pct. I de danske kraftvarmeværker 
udnyttes op til 90 pct. af brændslets 
energi ved at producere el og varme 
samtidigt. Der kan således spares 
enorme mængder brændsel i Kina 
ved at øge kraftvarmeproduktionen. 
Kun 14 pct. af den kinesiske el er 
produceret på kraftvarmeværker (i 
Danmark er det over 50 pct.).
 Det skal bemærkes, at flere VE-tek-
nologier allerede i dag kan fortrænge 
CO2 til en pris, som er på niveau 
med den fortrængningspris, som CCS 
muligvis kan opnå i femtiden. Udnyt-
tes de i dag tilgængelige VE-teknolo-
gier, kan CO2 reduceres nu, samtidig 
med at VE-teknologierne kan udvik-
les endnu mere til at opnå endnu la-
vere omkostninger om måske 15 år, 
når CCS måske vil kunne anvendes.
Men har Kina vedvarende energi nok 
til at kunne erstatte brugen af kul? 
Næppe, det er et af de kinesiske 
energiplanlæggeres store dilemmaer. 
 Noget tyder på, at den kinesiske 
centralregering vil satse på vedvaren-
de energi og øget energieffektivitet  
nu og her. Samtidig holdes døren på 
klem til CCS, her er der intern uenig-
hed mellem de kinesiske ministerier.
Kina har gjort det klart, at landets 
indsats i et fremtidigt klimasamarbej-
de bør og skal delfinansieres af de 
udviklede lande. Kina kan begrænse 
deres CO2-udledning tilstrækkeligt 
til, at den globale temperaturstigning 
kan begrænses til 2oC, når udviklede 
lande gennemfører endnu mere am-

bitiøse politikker i deres egne lande. 
Men hvem betaler, og hvor meget?
 De udviklede lande ser ud til at 
være indstillet på at finansiere en del 
af energisektorens udvikling som led 
i en mulig kommende klimaaftale. 
Decembers globale klimakonference 
i København kan være et vigtigt led i 
Kinas seriøse skridt mod en betyde-
ligt mere bæredygtig udvikling.

Ole Odgaard er ph.d. og har boet i 
Kina i fem år. Han er nu specialkon-
sulent i Energistyrelsen, hvor han 
bl.a. beskæftiger sig med Kinas ener-
gi- og klimapolitik til klimatopmø-
det i København til december. Artik-
len udtrykker kun hans private syns-
punkter.

Glimt fra 60 år med Follkerepublikken

Våbentræning
Mao Zedong mente, at USA en skønne 
dag ville gå i krig mod det kommunisti-
ske Kina, så det gjaldt om at være be-
redt. Derfor måtte alle, som her på en 
fabrik i 1966, bruge en times tid hver 
dag på at lære at håndtere et gevær.
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60 åRS FØDSELSDAGEN

Den store mærkedag

Store festligheder har markeret Kinas 60 år som Folkerepublik den 1. oktober 2009. 60 år be-
tyder efter kinesisk tradition og kalender, at en livscyklus er gennemløbet, og det skal fejres. 
Hvorfor, og hvordan 60 års cyklus’en er opstået, forklares i disse to miniartikler.

EN CYKLUS På 60 åR

Af Bent Nielsen
lektor, Københavns Universitet

Under Shang-dynastiet (1600-1045 
f.v.t.) inddeltes et år i 12 eller 13 må-
neder, og en måned bestod af tre 
uger á 10 dage. Navnene på de ti 
dage, som også kaldtes de ti ’him-
melske stammer’ (tian gan), var jia, 
yi, bing, osv. og blev nedskrevet med 
et sæt specielle skrifttegn. De ti stam-
mer blev kombineret med et andet 
sæt af specielle skrifttegn, de tolv 
’jordiske grene’ (di zhi), zi, chou, yin, 
osv., således at første stamme blev 
parret med første gren, anden stam-
me med anden gren, o.s.v. På den 
måde fik man en cyklus på 60 unik-
ke par af stammer og grene: jia-zi, 
yi-chou, bing-yin osv. Efter den tien-
de stamme var parret med den tien-
de gren, begyndte man forfra, men 
sådan at første stamme nu blev par-
ret med den elvte gren, anden stam-
me med tolvte gren, tredje stamme 
med første gren, osv. Under Shang-
dynastiet anvendte man dette system 
til at holde rede på dagene i perioder 
på to måneder bestående af seks ti-
dages uger. 
 Senere under Han-dynastiet (202 
f.v.t. – 220 e.v.t.) blev systemet an-
vendt på årene i kalenderen i kom-
bination med kejsernes regeringspe-
rioder, fx kejser Wus 24. regerings-
år jia-zi, hvilket nogenlunde svarer til 
år 117 f.v.t. (det kinesiske nytår følger 
månefaserne og falder derfor både 
senere end 1. januar og på forskelli-
ge tidspunkter hvert år). Endnu sene-
re, formentlig i forbindelse med bud-
dhismens indtog i Kina, blev de tolv 
grene forbundet med en dyrekreds 
(zodiac), som adskiller sig fra den 
vestlige ved at være knyttet til hele år 
i stedet for måneder. Rottens år er så-

ledes et zi-år, oksens år er et chou-år, 
tigeren et yin-år, osv. Denne dyre-
kreds blev herefter kombineret med 
de fem elementer eller faser (wu 
xing), jord, metal, vand, træ og ild, 
og dannede dermed en anden 60 års 
cyklus (12 x 5). Det meste af 1949 
var således jord-oksens år, det meste 
af 1961 metal-oksens, det meste af 
1973 vand-oksens, det meste af 1985 
træ-oksens, det meste af 1997 ild-ok-
sens, og perioden fra 26. januar 2009 
til 13. februar 2010 er igen jord-ok-
sens år.

HVORFOR FEJRE 60 åR?

Af Henrik Strube

Ifølge kinesisk tradition er 60 års fød-
selsdagen den vigtigste milepæl i en
kinesers liv. Hvad der gælder for en 
kinesers liv gælder også for landets. 
Derfor tillægges Folkerepublikken Ki-
nas 60. nationaldag stor betydning. 
 I vestlig kultur er der tradition for, 
at man hvert år fejrer sin fødselsdag 
med en større eller mindre fest, og  
en 50 års fødselsdag markeres som 
en af de helt store milepæle i livet. 
 En kineser har også fødselsdag 
hvert år, men der er normalt ikke me-
gen opmærksomhed omkring fød-
selsdage, indtil man bliver 60 år.  
Faktisk bør en person under 60 år 
ikke fejre sin fødselsdag med en stør-
re fest, da det efter gammel overtro 
kan medføre en kortere levetid.
 Efter kinesisk tradition er der kun to 
fødselsdage, man fejrer med en stor 
fest. Den første festligholdes på bar-
nets første dag i det nye år, der  i 
følge månekalenderen begynder, ef-
ter at barnet er født.
 Den næste store fødselsdag er den 
61. fødselsdag (i Vesten beregnet som 
60 år). Den betragtes som den store 
milepæl i livet, fordi man så har fuld-
ført en livscyklus i henhold til den 
traditionelle kinesiske almanak. Den 
60-årige begynder derfor sin anden 
livscyklus og opnår dermed samme 
respekt, som vises familiens forfædre. 
 Så Folkerepublikken Kina begynder 
en ny cyklus den 14. februar 2010, 
når det nye år begynder.  
 

              
                                 

Kinesiske citater

Man kan tale om et godt styre, hvis de, 
der er det nært, er lykkelige, og de, der 
er på afstand, føler sig tiltrukket.
                     Kongfuzi
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60 åR, ÆLDGAMMEL OG STADIG UNG

Efter 60 år som Folkerepublik har Kina meget at fejre – og kineserne meget at kritisere

FØRSTE OKTOBER 1949 lød et budskab ud over Den Himmelske Freds Plads i Beijing: ’Det 
kinesiske folk har rejst sig’. Mao Zedongs ord markerede oprettelsen af Folkerepublikken Kina, 
en kommunistisk stat, modelleret efter nabostaten Sovjetunionen. Siden kom de to ideologisk 
allierede på kant med hinanden, og Kina indledte senere en tilnærmelse til USA. Med den kolde 
krigs ophør 1991 var verden ikke længere den samme. Heller ikke Folkerepublikken Kina. 

DENNE UDGAVE af Kinabladet er et særnummer. Redaktionen har inviteret en række aner-
kendte eksperter og forskere til at give relevante bud på de problemer og udfordringer, som det 
moderne Kina står overfor. Det samlede billede er ikke rosenrødt, snarere broget, men det er 
hævet over enhver tvivl, at Kinas udvikling er blevet en faktor, der mere end nogen anden bi-
drager til at forme den globale udvikling i det 21. århundrede.

I de tre årtier, hvor Kina har fulgt en eksperimenterende reformpolitik, hvis nøgleord har været
åbning og internationalisering, har den etablerede sagkundskab diskuteret, om Kina kan opret-
holde sit politiske system og samtidig udvikle både en markedsøkonomi og et civilsamfund,
hvor landets borgere træffer flere og flere beslutninger uafhængigt og individuelt. Andre eksper-
ter spørger, om en mere dækkende definition på Kina er en ’civilisation, der foregiver at være
en stat’. Det sker ofte med en henvisning til den renæssance, som det klassiske Kinas filosof,
Kongfuzi, gennemlever i disse år. En ung statsdannelse, der rummer en årtusindgammel kultur.

Menneskerettigheder og miljø og Kinas rolle som international investor i blandt andet afrikanske
råstofselskaber er vedvarende kritikpunkter, hvor den kinesiske opstigning – eller genkomst – på
verdensscenen giver anledning til debat. Der er meget at forbedre, men også en lang række
indlysende positive resultater.

DEN BRITISKE forfatter Timothy Garton Ash har skrevet, at verden bør hilse Kina velkommen 
som en stor medspiller og fuld deltager i den åbne verdensorden, som er blevet opbygget siden 
1945: „I stedet for at modsætte os kinesiske anmodninger om større indflydelse i internationale
organisationer bør vi tilbyde denne indflydelse på eget initiativ“. Dernæst skal de vestlige lande, 
tålmodigt og vedholdende, fremføre det argument, at indholdet i en åben og liberal orden ikke 
nødvendigvis afspejler vestlige, men derimod universelle, værdier. „Dette bliver ikke nemt, men 
Kina er spækket med skarpe og åbne hjerner. Der er meget at vinde“.

Inspireret af dette udsagn har vi forsøgt at sammensætte en broget buket af analytiske og kritiske
udsagn om det kolossalt komplekse samfund, som Kina har udviklet sig til siden Folkerepublik-
kens grundlæggelse for 60 år siden. Redaktionerne takker skribenterne, som – uden vederlag – 
har stillet deres viden om Kina til rådighed for danske læsere. Frem for alt skal der også lyde en 
stor tak til ØKs Almennyttige Fond for et generøst økonomisk bidrag, som har gjort udgivelsen af 
dette særnummer mulig.
                              Redaktionen

Kinesiske citater

Den, der ved, at han er en tåbe, er ikke
nogen stor tåbe.
          Zhuangzi (ca. 300 f.v.t.)

Kinesiske citater

Den, der hviler på sine laurbær, bærer 
dem på det forkerte sted.
                                       Mao Zedong



Discodans i Kina, plakat fra 1986
(www.chineseposters.net)

Wangfujing-gaden i Beijing i 1950’erne (postkort)

Privat persontransport i Beijing 1991

Wangfujing-gaden i Beijing i 2004

     


