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Forsiden
Treårige Sun Yueyang fik en Expo-ballon af bedstefar, da hun i juli 2010 var i 
Shanghai, og hun var meget benovet. Det har ellers generelt været så som så 
med benovelsen over den blå maskot for verdensudstillingen, Expo 2010. Sel-
ve udstillingen er derimod blevet en decideret publikumsmagnet, og det smit-
ter blandt andet af på den danske pavillon, som har omkring 30.000 besøgen-
de om dagen. Læs mere om Expo 2010 på side 12. 
(Foto: Gert Holmgaard Nielsen).
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Mellem tradition og rodløshed
Fang Lijun, der er født 1963, er en af de mest ind-
flydelsesrige kunstnerskikkelser i den bevægelse, 
der kendes som den kyniske realisme og som har 
domineret den kinesiske kunstscene siden 1989. 
 Han er kendt for sine portrætter af simple bøn-
der med kronragede hoveder med baggrunde, der 
ofte virker malplacerede. Man kan vælge at se 
billederne som fragmenter af et selvportræt, men 
det giver nok større mening at se motiverne som 
beskrivelser af en generation, som lever i et spæn-
dingsfelt mellem traditionelle kræfter i samfundet, 
men som også er præget af en voksende rodløs-
hed. 
 Fang kommer fra Handan i Hebei provinsen. 
Han bor og arbejder i dag i Beijing, hvor han er 
særdeles velrenommeret i hovedstadens kunstner-
miljø. Han har udstillet i Berlin, Köln, New York, 
Amsterdam og Tokyo.                        fly

Øverst billedet Goldheads fra 2005. Nederst kunstneren i sit værksted, foto-
graferet af Christopher Fein i 2007. Billederne er venligst stillet til rådighed for 
Kinabladet af Fu Ruide Collection i Holland. 
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SELVMORD SKABTE DEBAT  

Nye tider for migrantarbejderne? (1)

Kinas millioner af migrantarbejdere – landmænd, der forlader de fattige landsbyer for at søge 
lykken i de store byer – er begyndt at røre på sig. Unge migrantarbejdere vil have en større 
andel i den økonomiske vækst, som byboerne nyder godt af. For at få afløb for utilfredsheden 
strejker de – og nogle har begået selvmord.

Af Flemming Poulsen

Ti unge migrantarbejdere begik selv-
mord i første halvdel af 2010. De var 
alle ansat i en taiwanesisk-kinesisk 
elektronikfabrik i millionbyen Shen-
zhen i Sydøstkina. De søgte døden 
ved at kaste sig ud fra en bygning, 
der rummer nogle af fabrikkens so-
vesale for de ansatte. Yderligere tre 
sprang ud, men overlevede.
 Selvmordene udløste en heftig de-
bat i kinesiske medier om migrantar-
bejdernes levevilkår. Der er i kinesi-
ske og udenlandske medier og blandt 
kommentatorer almindelig enighed 

om, at selvmordene skyldes migrant-
arbejdernes utilfredshed med lave 
lønninger, et hårdt arbejdsklima og 
meget overarbejde. Men hovedmo-
tivet til at gøre en ende på det hele 
var, siges det, de unge migrantarbej-
deres erkendelse af, at det slidsom-
me arbejde tilsyneladende ikke ville 
føre til den bedre tilværelse i byerne, 
som de havde drømt om, da de for-
lod familien i deres fattige landsbyer 
og rejste til industricentrene på den 
kinesiske øst- og sydøstkyst. 
 Foruden selvmordene var talrige 
strejker rundt om i Kina med til at 
holde liv i debatten om migrantarbej-

dernes forhold. En professor i økono-
mi ved China Europe International
nal Business School, Xu Xiaonian, er 
citeret for at have sagt, at denne uro 
på aarbejdsmarkedet finder sted 
overalt og i alle slags virksomheder. 
„Det er ikke begrænset til multinatio-
nale og joint-venture firmaer. Og det 
er ikke kun i Sydkina, det foregår, det 
sker overalt”.
 Ifølge den officielle kinesiske avis 
China Daily var der i maj 2010 strej-
ker i seks provinser – Yunnan, Henan, 
Gansu, Shandong, Jiangsu og i Gu-
angdong. „Analytikere siger, at arbej-
derne, især de unge migrantarbejde-

Lav løn, lange arbejdsdage og et dårligt arbejdsklima afholder ikke migrantarbejdere fra at søge arbejde i elektronikgiganten Foxconns 
fabrik i millionbyen Shenzhen i Sydøstkina. Hver dag møder flere tusinde unge migrantarbejdere op foran fabrikken i håb om at få en 
plads ved samlebåndene. De har behov for at tjene penge, mens de er på jagt efter en bedre arbejdsplads. (Foto: ChinaFotoPress).
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re, nu føler, at de står i en stærk for-
handingsposition“ og derfor kan få 
noget ud af at strejke. 
 I de kinesiske medier lyder budska-
bet til regeringen og virksomhederne, 
at hvis konflikter skal undgås, er det 
nødvendigt at skabe bedre vilkår for 
migrantarbejderne i byerne. 
 Budskabet blev tilsyneladende 
straks hørt på rette sted. 
 Regeringschefen Wen Jiabao sagde 
den 14. juni 2010 – nogle dage efter 
det sidste selvmord – at „levevilkå-
rene i byerne bør forbedres for migr-
antarbejderne“. Desuden er den lov-
pligtige minimumsløn blevet forhøjet 
i flere provinser, og mange virksom-
heder har forhøjet lønnen til migrant-
arbejdere.
 Strejkebølgen blev forstærket, da 
2000 migrantarbejdere i en af det ja-
panske bilfirma Hondas fabrikker i  
Kina nedlagde arbejdet. De kræve-
de, som noget nyt, at de skulle være 
med til at vælge ledelsen af den lo-
kale fagforening. Den udpeges ellers 
af virksomhedens ledelse og myndig-
hederne.

„Ikke en dårlig fabrik“
Fabrikken Foxconn, hvor selvmorde-
ne fandt sted, er et datterselskab af 
virksomheden Hon Hai Precisions 
Industri Co., der ejes af en af Tai-
wans rigeste mænd. Den regnes for 
verdens største producent af elek-
troniske apparater som mobiltele-
foner, iPhone, iPod, iPad, compute-
re og spil, og megert andet elektro-
nisk udstyr. Kunderne er nogle af ver-
dens største leverandører af elektro-
nisk udstyr – Apple, Hewlett-Packard, 
Sony, Nokia og endnu flere. 
 Foxconn har 800.000 ansatte på 
sine fabrikker i Kina, 420.000 af dem 
arbejder i industricentret i og om-
kring millionbyen Shenzhen i Sydøst-
kina. Arbejderne bor og arbejder in-
den for et indhegnet kompleks, der 
fremstår som en by i millionbyen, og 
som bevogtes af fabrikkens egne sik-
kerhedsvagter. 
 En foreløbig reaktion fra Foxconn 
på påstanden om, at lav løn og dår-
lige arbejdsforhold var noget af bag-
grunden for selvmordene, var at give 
alle arbejderne en lønforhøjelse på 

30 pct. fra 1. juni 2010, så måneds-
lønnen ville blive 1200 yuan (1000 
kr.). Desuden ville der ske en forhøj-
else fra 1. oktober 2010, dog kun til 
arbejdere, der i en tre måneders prø-
veperiode har vist, at deres arbejds-
indsats berettiger til denne ekstra løn-
forhøjelse, som ville bringe deres 
månedsløn op på 2000 yuan (1750 
kr.). 
 Foxconns formand, Terry Gou, be-
søgte Shenzhen i slutningen af maj 
2010 for at undersøge forholdene ef-
ter selvmordene. 
 Til medierne sagde han: 
 „Jeg giver min mest oprigtige und-
skyldning til samfundet, til offentlig-
heden, til alle vore ansatte og de-
res familier. Vi har forsømt at hjælpe 
dem, der har fået psykologiske pro-
blemer, fordi de følte sig dårligt be-
handlet“.
 Terry Gou fastslog, at Foxconn-fa-
brikken afgjort ikke er en „dårlig fa-
brik“, og han mente, at årsagen til 
selvmordene kunne være de enkeltes 
personlige problemer.
 En „dårlig fabrik“ – på engelsk en 
„sweatshop“ – er migrantarbejdernes 
betegnelse for en virksomhed, hvor 
lønnen er lav og arbejdsklimaet uud-

Sagt om migrantarbejderne
Dette er slutningen på Kina som ”Verdens fabrik”. Migrantarbejdskraft er vor 
tids forsyndelse. Vi har behov for en mere menneskelig og værdig udviklings-
model.
              Pan Yi, lektor i samfundsvidenskab ved  
    Hong Kong University of Science and Technology

Migrantarbejdernes løn er ikke fulgt med tiden. Det store flertal er stærkt un-
derbetalte i forhold til det bidrag de yder (til samfundet).
                  Sun Lijian, professor ved China Center for  
                                                     Economic Study, Fudan University

Undersøgelser i Centralkina har vist, at fabriksarbejderne får mellem 1000 
og 1500 yuan om måneden for at stå ved samlebåndene mindst 60 timer om 
ugen. Arbejderne får kun lidt hvile og har i almindelighed kun ringe tilfreds-
stillelse ved arbejdet.

                      Rapport fra Hunan-provinsens handels-
                                                           kontor, februar 2010

Moderne migrantarbejdere lever i en tid, hvor det er let at få informationer 
gennem mobiltelefoner, medierne og internettet. De har let ved at få 
kendskab til, hvordan andre unge lever. Nutidens arbejdere ønsker ikke at 
være en pengemaskine”.

              Li Guorui, professor i psykologi ved East
                                                   China Normal University i Shanghai

holdeligt. Om overarbejde må det 
bemærkes, at nogle arbejdere klager 
over, at der sommetider ikke er til-
strækkeligt med overarbejde, og der-
for står de og mangler penge sidst på 
måneden.   

Drømmen om at blive bybo 
Det kinesiske ugemagasin Beijing Re-
view har interviewet en lektor i soci-
ologi ved Beijing Universitet, dr. Lu 
Huilin, om behandlingen af migran-
ternes millionhær – ifølge en officiel 
undersøgelse var der i 2009 211 mil-
lioner migranter. Han har sammen 
med otte andre sociologer skrevet et 
åbent brev til medierne med en ap-
pel til myndighederne om at gøre no-
get ved „migrantbefolkningens van-
skelige situation“. 
 De unge migrantarbejderes selv-
mord skyldes ikke den enkelte arbej-
ders psykiske problemer, men den al-
mindelige sociale baggrund, siger 
lektoren.
 „Den fælles årsag til selvmordene 
er, at migrantarbejderne ikke ser no-
get håb om at få en bedre tilværelse 
i byerne. De har alle en drøm om at 
blive fuldgyldige byboere og nyde 
godt af alle fordelene ved at blive re-
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gistreret som byboer (migrantarbejd-
erne er registreret som landsbyboere, 
og det kan der ikke uden videre 
laves om på. Red.). De kan ikke se, 
hvordan deres nuværende arbejde 
på en fabrik kan hjælpe dem til at re-
alisere denne drøm, og deres arbej-
de bliver ikke andet end et middel til 
at kunne klare dagen og vejen. Den-
ne skuffelse er almindelig blandt Ki-
nas migrantarbejdere, især den yngre 
generation, der er født i 1980erne og 
1990erne”, siger lektoren.
 I de seneste to årtier er Kinas ud-
vikling afhængig af en enorm skare 
af billig arbejdskraft, der kommer fra 
landet.    
 „Selv om denne udviklingsmodel 
har skabt landets mirakuløse økono-
miske vækst, har migrantarbejderne 
ikke selv høstet frugten af denne suc-
ces. De fleste migrantarbejdere har 
kun fået lidt mere end den lovbefale-
de minimumsløn, der knap nok dæk-
ker de mest nødvendige udgifter. De 

må tage overarbejde for at tjene lidt 
mere”.
 „Migrantarbejderne bliver betrag-
tet som arbejdskraft i stedet for som 
arbejdere. Deres behov som menne-
skelige væsener, fx behovet for et fa-
milieliv, opfyldes ikke”.
 Skal migrantarbejdernes vilkår for-
bedres, må virksomhederne give ar-
bejderne en rimelig løn –„hvilket af-
gjort ikke er den lovbestemte mini-
mumsløn”– og give dem andel i virk-
somhedens profit og vækst. Migrant- 
arbejdere skal ikke behandles som 
„migrantarbejdere”, men som byboe-
re, der har krav på alle de ydelser og 
velfærdsgoder, som andre byboere 
nyder godt af”.
 Hvad kan migrantarbejderne gøre 
for at forbedre deres vilkår, spørger 
Beijing Review.
 „De bør sammen kæmpe for deres 
rettigheder og interesser. Men frem 
for at bruge selvmord skal de natur-
ligvis bruge positive midler”, lyder 
svaret fra den kinesiske sociolog.

Psykisk pres
En af de migrantarbejdere, der tog sit 
liv ved at springe ud fra et vindue på 
femte sal, var den 19-årige Li Hai. 
Han efterlod et brev til sine forældre 
om årsagerne til, at han tog sit liv. 
Politiet i Shenzhen har oplyst, at han 
skrev om et enormt psykisk pres, en 
vældig afstand mellem virkeligheden 
og hans forventninger til livet samt 
om problemer i familien.  
 Foxconn har i følge Beijing Review 
indført en række forebyggende foran-
staltninger for at styrke arbejdsmora-
len. Nogle af Kinas bedste psykiatere 
skal rådgive de ansatte, der bliver op-
rettet en hotline, som de kan ringe til 
om deres problemer, der holdes et
dagligt møde, hvor man kan drøfte 
behandlingen af de ansatte, og arbej-
derne ved samlebåndene rådes til at 
holde mindst én dag fri om ugen. 
 En migrantarbejders grundløn dæk-
ker kun lige hans leveomkostninger.
Beijing Ungdoms Dagblad har bragt 
en lønseddel for en arbejder. Den vi-
ser, at arbejderens samlede løn  i 
november 2009 var 2149,50 yuan 
(1870 kr.). Grundlønnen er 900 yuan 
(780 kr.), der er den lovpligtige mi-

niumsløn. Resten af indkomsten er 
betaling for 136 timers overarbejde. 
Denne arbejder hører bestemt ikke til 
mindretallet hos Foxconn, kommen-
terer avisen.
 Ud over lønnen yder Foxconn gra-
tis soveplads samt mad. Det er der 
ikke alle firmaer, der gør, noterer 
Reuters korrespondent.

Rutinearbejdet
Hvad arbejdet består i beskriver 
Beijing Ungdoms Dagblad således: 
Tage en computers motherboard 
(bundkort) op fra samlebåndet, skan-
ne varemærket på det, putte det i et 
antistatisk hylster, klæbe en seddel på 
hylsteret og sætte hylsteret tilbage på 
samlebåndet. Det er alt, hvad den 
21-årige Foxconn-arbejder Yan Yuan-
jiang skal foretage sig i løbet af ar-
bejdsdagen. Han skal gentage den 
samme procedure op til syv gange i 
minuttet i den travleste tid.
 „Det største problem er ikke det 
pres, jeg er udsat for på et otte timers
skifte, men det pres, der skyldes, at 
overarbejde er nødvendigt for at få 
det hele til at løbe rundt”, fortalte 
han til Beijing Ungdoms Dagblad.
 Avisen Sydlig Weekend i Guang-
zhou har haft en praktikant til at ar-
bejde hemmeligt på Foxconn i fire 
uger. Han skriver bl.a., at nogle med-
arbejdere ved samlebåndet skal stå 
oprejst i otte timer uden pause og 
uden at have mulighed for at tale 
med andre. 
 En søster til den første Foxconn-ar-
bejder, der begik selvmord, har op-
lyst, at han ifølge hans arbejdssed-
del har arbejdet gennemsnitlig ti ti-
mer om dagen, hans samlede løn var 
omkring seks kroner i timen. Søste-
ren arbejdede på samme fabrik med 
at lodde elektroniske dele sammen. 
Hendes tilsynsførende stod bag hen-
de med et stopur. „Vi måtte bruge 
tre sekunder på hver lodning“, har 
hun fortalt til BBC. Hvis hun begik 
fejl, kunne hun blev beordret til at 
øve selvkritik i overværelse af samle-
båndskollegerne. 
 

Millioner af migrantarbejdere strømmer til milli-
onbyen Shenzhen og andre industriområder ved 
Kinas øst- og sydøstkyst. I Shenzhen har det tai-
wanesisk ejede firma Foxconn en fabrik med 
420.000 migrantarbejdere, og den japanske bil-
fabrik Honda har en fabrik med 2000 arbejdere, 
der gik i strejke. Den inspirerede andre virksom-
heders migrantarbejdere til at nedlægge arbej-
det med krav bedre løn- og arbejdsforhold.
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Af Flemming Poulsen

Den 18. maj 2010 forlod en stor del 
af arbejderne deres pladser ved sam-
lebåndene på en af den japanske bil-
fabrik Hondas fabrikker i Sydkina.
Her flokkes millioner af migrantar-
bejdere om de store internationale 
virksomheder i håb om at få et ar-
bejde.
 Hondas arbejdere slog sig ned 
uden for fabriksbygningen og med-
delte ledelsen, at de først ville genop-
tage arbejdet, når visse krav var ble-
vet opfyldt. Kravene var de samme 
som på andre af migrantarbejdernes 
arbejdspladser, bl.a. højere løn, min-
dre overarbejde og et bedre arbejds-
klimaklima.
   Men de strejkende Honda-arbejde-
re havde endnu et krav: de skulle 
selv vælge ledelsen af deres fagfor-
ening. Det var noget helt nyt med et 
krav om direkte medindflydelse på 
en aftale om løn- og arbejdsvilkår. 
Det er ellers virksomhedens ledelse, 
der sammen med det officielle, stats-
kontrollerede fagforbund sørger for at 
udpege de folk, der i givet fald skal 
varetage arbejdernes interesser. 
 Strejken medførte, at alle Hondas 
fire fabrikker i Kina lå stille i ca. to 
uger.
 Spørgsmålet om valg af fagfor-
eningsledelse er en sag for regerin-
gen, men de strejkende Honda-ar-
bejdere fik en forsmag på, hvordan 
det vil gå for sig, når en arbejdervalgt 
fagforeningsledelse skal forhandle. 
 Honda-fabrikkens ledelse gik nem-
lig med til, at arbejderne kunne ud-
pege en gruppe på 16 arbejdere, der
skulle forhandle med ledelsen om en 
løsning på konflikten. Det officielle 
fagforbund var åbenbart ikke ind-
blandet. De statskontrollerede medi-
er meddelte da også, at der blev for-
handlet mellem Hondas ledelse og 
og fabrikkens 1900 arbejdere.
 Efter at der var blevet strejket i fle-
re omgange nåede de to parter til 

Nye tider for migrantarbejderne? (2)

KRAV OM MEDINDFLYDELSE

Strejker og andre former for protester hører til dagens orden på migrantarbejdernes arbejds-
pladser. Blandt de mange strejker i første halvdel af 2010 vakte én særlig opmærksomhed.

enighed om bl.a. lønforhøjelser på 
mindst 20 pct., efter at fabrikkerne 
havde ligget stille i to uger. 
 Lederen af arbejdernes forhand-
lingsgruppe var en 20-årig kvindelig 
arbejder ved samlebåndet, Li Xiao-
juan. Mens forhandlingerne stod på, 
sendte hun et åbent brev til medierne 
om gruppens syn på forholdet til fa-
brikken:  
 „Vi må holde fast ved en høj grad 
af enighed og ikke lade repræsentan-
ter for kapitalen skille os“, skrev hun 
ifølge den britiske avis Financial Ti-
mes. „Denne fabriks profit er frugten 
af vores bitre kamp. Denne kamp 
drejer sig ikke kun om vore 1900 ar-
bejderes kamp. Vi er optaget af alle 
kinesiske arbejderes rettigheder og 
interesser“.
 Det britiske ugemagasin „The Eco-
nomist“ kaldte strejken „bemærkel-

sesværdig“, og China Daily berettede 
om lignende strejker i fem andre pro-
vinser. Honda-arbejdernes succes 
gav ifølge den britiske avis Financi-
al Times andre migrantarbejdere det 
fornødne mod til at prøve kræfter 
med arbejdsgiverne.
 Folkets Dagblad, det kommunisti-
ske partis hovedorgan, mente i en le-
dende artikel, at det officielle fag-
forbund ikke var rustet til at gøre sig 
gældende i den slags konflikter:
 „Forholdene på arbejdsmarkedet 
bliver mere og mere komplekse og 
vigtige, men fagforbundet mangler 
talent til at vinde arbejdernes tillid. 
Der er ikke mangel på entusiatiske, 
flittige kadrer, men der mangler pro-
fessionelt personale, der er kvalifice-
ret til at forholde sig til nye udfor-
dringer og opgaver“. 

1900 migrantarbejdere udvandrede fra en af den japanske bilfabrik Hondas fabrikker i  
Shenzhen med det resultat, at det japanske firmas tre andre fabrikker i Kina måtte indstille 
produktionen i fjorten dage. Strejken blev af arbejderne opfattet som en stor sejr og gav mi-
grantarbejderne på andre virksomheder mod til også at prøve kræfter med ledelsen.
(Foto: Sinopix)
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Af Anita Chan

Mange arbejderes protestaktioner i 
maj og juni 2010 på flere fabrikker i 
provinsen Guangdong i Kina har vakt 
opmærksomhed i store dele af ver-
den. Først var der beretninger om ar-
bejdere, der begik selvmord ved at 
springe ud fra en fabriksbygning til-
hørende den taiwanske virksomhed 
Foxconn. Næsten samtidig begyndte 
2000 arbejdere en strejke på den ja-
panske bilfabrik Hondas fire virksom-
heder i Kina. 
 De to aktioner havde ikke noget 
med hinanden at gøre, men årsager-
ne var de samme: lave lønninger, 
lange arbejdsdage, ingen regler for, 
hvordan arbejderne kunne få afløb 
for deres utilfredshed, og fagforenin-

ger, der kun fandtes på papiret.
 Arbejdernes protestaktioner var 
vidt forskellige: Foxconns arbejdere 
begik selvmord i desperation over 
forholdene, men trods kinesiske og 
udenlandske mediers omtale af pro-
testerne benyttede deres kolleger 
ikke lejligheden til at iværksætte en 
samlet protest.
 Arbejderne på Honda-fabrikkerne 
var, i modsætning til Foxconn-arbej-
derne, velorganiserede, både hvad 
angik strategien og selvtilliden. De 
strejkende krævede store lønforhøjel-
ser, udarbejdelse af en lønskala og 
forfremmelsesmuligheder og at de 
selv skulle vælge repræsentanter til 
de lokale fagforeninger i stedet for at 
få dem udpeget af myndighederne. 
 At Foxconn-arbejderne var passive, 

var ikke noget nyt. I almindelighed 
affinder migrantarbejdere sig med 
deres skæbne, protester forekommer
kun, når arbejdet begynder at nå 
grænsen for deres fysiske tolerance, 
eller når deres lovmæssige rettighe-
der tilsidesættes, eller de ikke får de-
res løn udbetalt.
 Honda-arbejderne, derimod, gik i 
strejke for at få mere i løn og bedre 
arbejdsvilkår, noget hidtil uhørt 
blandt migrantarbejdere. Deres ar-
bejdsgiver havde tilsyneladende ikke 
overtrådt loven, selv om de gav dem 
en løn, der lå under den lovpligtige 
minimumsløn. De kæmpede for de-
res interesser mere end for at få den 
lovmæssige minimalløn.
 Kinas officielle, landsdækkende 
fagforbund, ACFTU (All China Fede-
ration of Trade Unions), har indset, 
at Honda-strejken er en ny form for 
arbejderprotest, ikke mindst fordi den 
går til problemets kerne, nemlig:
hvad er fagforbundets retmæssige 
rolle. Virkningerne kan blive enorme.
 På Foxconn kom der end ikke en 
udtalelse fra arbejderne. Og på Hon-
da gjorde fagforbundet uden videre 
fælles sag med de lokale myndighe-
der, der støttede arbejdsgiveren. Beg-
ge steder svarede fagforeningerne  
helt til det billede, som migrantarbej-
dere sædvanligvis har af de officielle 
fagforeninger – at de er „nytteløse”.
 I en håndfuld byer og på statslige 
virksomheder eller store joint-venture 
firmaer findes der fagoreninger, der
spiller en rolle som mellemled mel-
lem ledelse og arbejdere. De har ta-
get brodden af nogle af de grovere 
sider af ledelsernes metoder. De er 
endog i stand til ved uformelle for-
handlinger at nå frem til bedre løn-
ninger for arbejdere. 
 I modsætning hertil udpeger de lo-
kale regeringer fagforenings-repræ-
sentanter (altså hvor der findes den 
slags) til udenlandske virksomheder i 

KINAS FAGFORBUND SVIGTER ARBEJDERNE

Nye tider for migrantarbejdere? (3)

Strejker og protestaktioner på to store udenlandske virksomheder i Kina skyldes, at det officielle, 
statskontrollede fagforbund ikke varetager arbejdernes interesser. Fagforbundet bør indhente 
erfaringer hos udenlandske fagforbund.

Det kom til et blodigt slagsmål i juni 2010 mellem politi og 2000 strejkende migrantarbej-
dere på en taiwanesiskejet maskinfabrik i Kunshan i den østkinesiske provins Jiangsu. De 
ville marchere gennem byens gader, men en stor politistyrke omringede dem, sa de måtte-
opgive marchen. Ifølge de lokale medier kom et halvt hundrede arbejde til skade.  
(Foto: Scanpix).
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området omkring Perleflodens delta. 
Disse lokalregeringers vigtigste opga-
ve er at tiltrække udenlandske inve-
steringer. De er, historisk set, tidligere 
produktionsbrigader eller kommuner 
eller mindre bysamfund, der nu udle-
jer jord til virksomheder og udpeger 
nogle få lokale folk, der ikke ved me-
get om fagforeninger, til at arbejde på 
fagforeningskontorerne. 
 For det officielle fagforbund vil det 
være et herkulesarbejde, hvis det øn-
sker udfylde den rolle, der er tildelt 
det – at repræsentere arbejderne 
eller, hvis det ikke kan udføre den 
opgave, i det mindste at sikre et sta-
bilt samfund. For at slippe af med de 
„falske fagforeninger” burde de loka-
le fagforeningskontorer stilles under 
en fagforening på et højere niveau i
stedet for under lokale regeringer.   
 ACFTU burde også tillade arbejder-
ne at vælge deres egne repræsentan-
ter til fagforeningsudvalgene på deres 
arbejdsplads, som det er sket i et me-
get beskedent antal firmaer. Kun da 
kan fagforeningerne virkelig repræ-
sentere arbejdernes interesser i stedet 
for arbejdsgivernes eller regeringens.
 ACFTU har i mange år opfordret 
fagforeninger på arbejdspladserne til 
at underskrive kollektive aftaler med 
arbejdsgiverne. Men fagforeningerne 
i Kina har ikke mange erfaringer i at 
have med kapital og ledelse at gøre. 
 Derfor vil det være en fordel, hvis 
ACFTU vil udveksle erfaringer med 
fagforeninger i andre lande. Det er så 
småt ved at ske, men processen skal 
fremskyndes, hvis de kinesiske fag-
foreninger skal lære, hvordan man på 
en effektiv måde kan føre kollektive 
forhandlinger. Skal det lykkes, må det 
kinesiske fagforbund gå hånd i hånd 
med globale fagforbund, da kapitalen 
spiller det ene land ud mod det an-
det.
 
Oversættelse og redigering:
Flemming Poulsen 

Nye tider for migrantarbejdere? (4)

VæK MED MIGRANT-TITLEN

Kun bedre forhold for migrantarbejderne kan afværge nye 
konflikter på arbejdspladserne. Betegnelsen migrantarbejder 
bør afskaffes. „En arbejder er en arbejder”. 

Af Han Dongfang

Sprækkerne er begyndt at vise sig ef-
ter tredive år med reformer og en im-
ponerende økonomisk vækst. Arbej-
derne, der har skabt Kinas økonomi-
ske mirakel, er trætte af at blive be-
handlet som små hjul i en maskine, 
med lange risikofyldte arbejdsdage 
og for en latterlig ringe betaling. Nu 
siger de nok er nok med strejker og 
protester over hele landet og kræver 
ikke blot at sikre deres grundlæggen-
de lovmæssige rettigheder, men også 
at få en højere levestandard og bedre 
arbejdsvilkår – en bedre fremtid.
 Det, vi er vidner til nu, er en inten-
siv fase af arbejderaktivitet, der af-
spejler den hurtige genopretning af 
kinesisk økonomi og, hvad der er 
vigtigere, at regeringen ikke har for-
mået at håndtere de vigtigste grund-
liggende årsager til disse konflikter: 
lave lønninger, manglende metoder 
til at arbejderne kan udtrykke deres 
misfornøjelser og klager, og den fort-
satte udelukkelse af migrantarbejdere 
fra uddannelse, sundhedstjeneste og 
sociale ydelser i byerne.
 Lige siden den kinesiske regering 
indførte minimumsløn i 2004, har 
størstedelen af fabrikejerne brugt det-
te lovmæssige minimum som grund-
løn for arbejderne på produktionslin-
jerne. Minimumslønnen i Kinas tre 
dyreste byer – Shanghai, Guangzhou 
og Shenzhen – er netop blev forhø-
jet til omkring 1100 yuan per måned 
(160 USD, ca. 960 kr.), men det er 
stadig langt fra nok til at dække blot 
en mådeholden livsstil. Som en Fox-
conn-arbejder i Shenzhen har sagt 
til en lokal journalist: „Jeg kan tjene  
1500 yuan om måneden. Men når 
husleje, mad og tøj er betalt, er der 
ikke noget til rest”.
 Mange fabriksarbejdere må arbej-
de over i mindst 60 timer om måne-
den for at klare dagen og vejen. De 
skal udføre det samme robotagtige 

arbejde time efter time uden pauser 
og uden socialt samvær. Ingen kan 
tåle dette åndsfortærende og umen-
neskelige arbejde 12 timer om da-
gen, seks dage om ugen. 
 Men hvordan er det muligt at æn-
dre det, når arbejderne ikke har no-
gen formel mulighed for at få afløb 
for deres krav og utilfredshed? Fag-
foreningen på disse fabrikker – hvis 
der ellers er en – er ledelsens gidsel 
og vil ikke tage arbejdernes parti i en 
konflikt. Arbejderne har dermed ikke 
anden mulighed end at strejke og 
protestere i håb om at regeringen vil 
gribe ind til deres fordel.
 Mange af arbejderne på Honda-fa-
brikkerne kræver, at en ægte repræ-
sentativ og demokratisk valgt fag-
forening skal erstatte den skændsel 
af en fagforening, der findes nu. Og 
dette kan, selv om det synes mær-
keligt, blive svaret fra ledelserne på 
Foxconn og Honda og andre virk-
somheder i Kina.
 Efter tre årtier med forsømmelser 
skal de lokale regeringer foretage ju-
steringer, der burde være foretage for 
længe siden. 
 Hvis migrantarbejderne har adgang 
til overkommelige boliger og ikke 
længere skal betale overpris for ud-
dannelse, sundhedstjeneste og socia-
le ydelser, så ville disse unge mænd 
og kvinder, der hele livet er blevet 
diskrimineret, langt om længe føle, at 
de hører til fællesskabet.   
 Det langsigtede mål bør være at 
fjerne betegnelsen „migrantarbejder” 
helt. Arbejdere er arbejdere, uanset 
hvor de kommer fra.
 

Oversættelse og redigering: 
Flemming Poulsen

– – –
Han Dongfang, der bor i Hong Kong, 
har været talsmand for arbejdernes 
rettigheder i Kina i to årtier.  

– – –
Forfatteren er forsker og lektor ved 
China Research Centre, University of 
Technology, Sydney.
 Artiklen har været bragt i det stats-
kontrollerede kinesiske dagblad Chi-
na Daily 18. juni 2010.
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Nye tider for migrantarbejderne? (5) 

BØLGER AF MIGRANTER æNDRER KINA 

Der var en gang, da man i Kina be-
tegnede migrantarbejdere som „blind 
tilstrømning” eller „omstrejfere”.
 Når folk rejste fra land til by for at 
skaffe sig en bedre tilværelse, blev de 
ofte set ned på som værende omvan-
drende arbejdere, der planløst kæm-
pede for overlevelse og som gav by-
erne mange problemer.
 Nu, hvor migrant-befolkningsgrup-
pen tæller over 211 mio., er Kina 
stolt over at være et land, hvor ar-
bejdskraftens frie bevægelighed for-
hindrer stagnation og omformer sam-
fundet. Som anført i den senest ud-
sendte rapport fra „Den Nationale 
Befolknings- og Familieplanlægnings-
kommission” udgør migrant-befolk-
ningsgruppen hele 16 pct. af den 

samlede befolkning, og man forven-
ter at tallet stiger til det dobbelte i lø-
bet af de næste 30-40 år.
 Den omfattende effekt af den stadi-
ge og uophørlige bølge af migranter 
er synlig på mange områder af tilvæ-
relsen: den bidrager til omlægning af 
Kinas vækstmodel, støtter den offent-
lige interesse i social retfærdighed og 
administrativ effektivitet og sætter fart 
i reformeringen af hukou-systemet 
med registrering af bopæl.
 Til trods for indvirkningen på så 
mange områder er konsekvenserne af 
stor bevægelighed ikke altid positive.
 Til al held har den massive migrati-
on i Kina ikke som i Indien eller Bra-
silien skabt slumområder, og der er 
heller ikke af den grund opstået grup-

per af underprivilegerede mennesker.
 Tværtimod er migrationen altid 
blevet omhyggeligt styret, så den er i
takt med Kinas indenlandske økono-
mi og sociale betingelser. Samspillet 
mellem byudvikling og bølger af mi-
grantarbejdere har skabt mange by-
mæssige mirakler, der har vakt opsigt 
ude i verden.   
 I løbet af de sidste 30 år er gruppen 
af migranter blevet 50 gange større, 
og millioner af arbejdere har fået 
bedre muligheder for at afprøve de-
res potentiale og skaffe sig mere fri-
hed og udvikling.
 Kinas vej fremad vil helt sikkert 
være fyldt med forhindringer. 
 Den vedvarende vækst er afhængig 
af, om der i byområderne kan opbyg-

Under denne overskrift bragte den statskontrollerede kinesiske avis Global Times den 9. juni 
2010 følgende artikel om migrantarbejdernes betydning for Kina.

Migrantarbejdere spiser frokost uden for de blikskure, hvor de har deres hjem. De har udsigt til skyskrabere, måske nogle, som 
de har været med til at bygge. Billedet er taget i april 2010 i Fuzhou, hovedstaden i provinsen Fujian i Østkina. 
Foto: ChinaFotoPress.

KINABLADET NR. 47 EFTERÅR 2010

© www.kinabladet.dk



11

Over 211 millioner 
migrantarbejdere

Kinas flydende befolkning – migr-
antarbejderne – nåede et rekord-
stort antal på 211 millioner i 2009. 
Hvis regeringens politik fortsæt-
ter uændret, vil antallet stige til 
350 millioner i 2050, oplyses det 
i en rapport fra Den Nationale Be-
folknings- og Familieplanlægnings 
Kommission.
   Men af rapporten fremgår det, 
at tallet vil stige i et langsomme-
re tempo end nu, da antallet af nye 
migrantarbejdere falder år for år og 
vil være på tre millioner i 2050 fra 
de nuværende seks millioner perso-
ner, der hvert år slutter sig til skaren 
af migrantarbejdere.
   Selv om antallet af migrantarbej-
dere, der søgte efter arbejde i fjernt- 
liggende byer, faldt i 2009 på grund 
af faldende efterspørgsel på ar-
bejdskraft som følge af finanskrisen, 
vil der på længere sigt ikke ske no-
gen ændring i tendensen til, at mi-
grantarbejdere tager til Østkinas 
kystområder.
                      (Xinhua 26.06.2010)

Regeringschefens løfter 
til migrantarbejderne
           Meddelelse fra det kinesiske ny-   
           hedsbureau Xinhua den 15. juni   
           2010:
„Den kinesiske regeringschef Wen 
Jiabao har opfordret til at forbedre 
levevilkårene for migrantarbejderne, 
der er rejst fra deres landsbyer og har 
bidraget betragteligt til Kinas bymæs-
sige udvikling.
   Wen Jiabao kom med opfordring-
en under et besøg i et lokalsamfund 
og på en byggeplads på en af Bei-
jings undergrundsbaner. 
 Wen Jiabao sagde, at statens em-
bedsmænd såvel som alle medlem-
mer af samfundet bør behandle unge 
migrantarbejdere som var de deres 
egne børn. Migrantarbejdernes bi-
drag til landets voksende velstand og 
opførelse af skyskrabere bør anerken-
des.
  Wen Jiabaos ord faldt under et 
møde med byggepladsens migrantar-
bejdere. Han sagde endvidere, at re- 

geringen bør arbejde på at løse mi-
grantarbejdernes problemer, så som 
ægteskab, bolig og pasning af deres 
børn, og hjælpe dem med at finde 
sig til rette med tilværelsen i de byer, 
hvor de arbejder.
   Wen Jiabao foreslog også, at de 
lokale myndigheder og de byggefir-
maer, der har med undergrundsba-
nen at gøre, bør sørge for flere fritids-
aktiviteter, så som sportskampe og 
Karaoke, som migrantarbejderne kan 
fornøje sig med i deres fritid i byerne.
   Han opfordrede samtidig de unge 
migrantarbejdere til at dygtiggøre sig 
i praktiske fag og læse flere bøger, så 
at deres fritid ikke bliver for kedsom-
melig.   
   Desuden lovede regeringschefen, 
at der på landet vil blive bygget fle-
re sygehuse, skoler og andre offent-
lige faciliteter, så migrantarbejderne 
slipper for mange bekymringer i de-
res landsbyer“.

Foxconns migrantarbejdere indkvarteres på sovesale med små værelser, hvor der er plads til 
ti køjesenge og et lille skab til hver til personlige ejendele. Migrantarbejderne betaler ikke 
noget for logi og kost. (Foto: ChinaFotoPress) 

ges økonomiske centre, der kan til-
trække og inkludere flere migranter, 
være på højde med deres behov og 
have styr på migrationsrelaterede 
problemer.
 Der er brug for politisk snilde og 
visioner for at kunne løse de mange 
vanskelige problemer, der opstår på 
grund af den stadig større kløft mel-
lem omfanget af migration og infra-
strukturens vækst. 
 Hvordan kan Kina minimere de ne-
gative effekter af migrationen og få 
den til at fremme varig vækst?
 Hvordan kan planlæggerne takle 
den stadig større ulighed mellem be-
boere fra by og land og forbedre mi-
granternes livskvalitet? 
 Der er ingen lette svar på disse 
spørgsmål.  At finde løsninger, der er 
praktisk mulige, vil være en afgøren-
de prøve på evnen til lederskab.  

Oversættelse: Else Poulsen
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IDEER TIL BYERNES FREMTIDIGE UDVIKLING

Verdensudstillingen i Shanghai 

Verdensudstillingen Expo 2010 i Shanghai blev åbnet 1. maj 2010. Kina er vært for den hidtil 
største verdensudstilling med mere end 200 deltagende lande og organisationer og et forventet  
antal besøgende på 70 mio. Med temaet „Bedre By, Bedre Liv” har Kina inviteret verdens lande 
til at give deres bud på byernes fremtidige udvikling. Efter udstillingen vil Expo-området danne 
rammen om en ny, grøn bydel.

Verdensudstillingen strækker sig over et fem kvadratkilometer stort område i det centrale 
Shanghai på begge sider af Huangpu-floden. Nederst i området ses taget af den store, røde, 
kvadratiske kinesiske pavillon. Øverst til højre ses den del af Expo 2010, hvor 60 byer, bl.a. 
Odense, viser eksempler på bæredygtige bebyggelser. Når Expo 2010 lukker den 31. okto-
ber 2010, bevares det centrale, kinesiske område omkring den kinesiske pavillon, mens re-
sten af arealet ryddes for at give plads til en ny, grøn bydel.  

Af Flemming Poulsen

Arkitekt og byplanlægger Lotte Bech 
har fulgt tilblivelsen af Verdensudstil-
lingen Expo 2010 i Shanghai. I be-
gyndelsen af maj 2010, kort tid efter 
at udstillingen var åbnet, arrangerede 
hun sammen med arkitekt Henrik Va-
leur, der selv har arbejdet i Shanghai, 
et besøg på udstillingen for 20 dan-
ske arkitekter og andre fagfolk med 
interesse for arkitektur og bæredygtig 
udvikling.
 Lotte Bech er, fortæller hun, fasci-
neret af verdensudstillinger. Hun har 
selv arbejdet på den spanske tegne-
stue, der stod for verdensudstillingen 
i Sevilla i 1992. Mødet med de for-
skellige kulturer er en fantastisk op-
levelse, og det er spændende at se, 
hvordan de enkelte lande præsente-
rer sig gennem arkitektur og bud-
skaber i deres udstillinger. På Expo 

2008 i den spanske by Zaragoza så 
hun den kinesiske pavillon, der re-
klamerede for Expo 2010 i Shanghai 
med temaet Better City, Better Life. 
Hun var straks klar over, at her var et 
tema, som ville appellere til arkitek-
ter, byplanlæggere og politikere ver-
den over. Den verdensudstilling måt-
te både hun og andre danske arkitek-
ter besøge.
 „Kina har, ved at vælge temaet om 
byer og livskvalitet, sat udviklingen af 
verdens store byer på den globale 
dagsorden. Det er første gang, det 
sker. Det har været meget svært at 
trænge igennem internationalt med 
et ønske om, at byernes udvikling ta-
ges alvorligt. FN-organisationer og de 
store bistandsorganisationer har hidtil 
rettet deres støtte mod landområder-
ne, men nu bor halvdelen af verdens 
befolkning i byerne, og nu er der så 
endelig med Expo 2010 sat en dags-

orden, der handler om, hvordan vi 
skal udvikle vores byer og sikre livs-
kvaliteten i fremtidens bymiljøer“.

En ny, grøn bydel i Shanghai
De permanente kinesiske bygnings-
anlæg omfatter de fire centrale, ki-
nesiske landemærker, Den Kinesiske 
Pavillon, Tema Pavillonen, Expo Cen-
ter og Kultur Center, som har forbin-
delse til Expo Boulevarden og til par-
kerne langs flodbredderne. Når ud-
stillingen lukkes den 31. oktober 
2010, bevares disse anlæg, mens alle 
andre pavilloner på det over fem kva-
dratkilometer store areal fjernes. Den 
kinesiske del skal være kernen i en 
ny, grøn bydel her i det centrale 
Shanghai. Hvordan dette projekt skal 
virkeliggøres, har kineserne ikke af-
sløret, men ideer kan i hvert fald 
hentes fra verdensudstillingens man-
ge pavilloner, hvor arkitekter, ingeni-
ører, designere og andre byggekyndi-
ge fra store dele af verden har fået 
lov til at udfolde deres fantasi og lyst 
til at vise nye veje. 
 
Industri flyttes uden for byen
Allerede ved planlægningen af Expo 
2010 havde kineserne en bæredygtig 
bydel i tankerne. På udstillingsområ-
det lå før et skibsværft, et raffinade-
ri og et stålværk. Disse industrivirk-
somheder har været en forurenings-
kilde, fastslår Lotte Bech, og ejerne 
havde langtidskontrakter, som ikke 
kunne ophæves uden videre. Med 
verdensudstillingsprojektet blev der 
skabt en mulighed for at flytte indu-
strivirksomhederne uden for byen. 
Hele området blev byggemodnet, og 
det grønne område, som i dag er det 
største i Shanghai, blev anlagt her. 
Det vil indgå i den nye bydel. Lotte 
Bech forestiller sig, at den får en 
blandet tæt bebyggelse med plads til 
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IDEER TIL BYERNES FREMTIDIGE UDVIKLING

Den store, røde kinesiske pavillon er 70 meter høj og står som et vartegn for verdenud-
stillingen. Taget er lavet af dougong, træbjælker, der griber ind i hinanden. Det er en ki-
nesisk byggestil, der er mere end 2500 år gammel. Pavillonen ligger ved Expo Boule-
vard, et fodgængerstrøg – en kilometer langt – der går gennem den centrale del af ud-
stillingsområdet. Foto: ChinaFotoPress.

både boliger, kultur og erhverv. Og 
det er sikkert, at der her bliver lagt 
vægt på miljø og bæredygtig udvik-
ling. 
 Mange af Verdensudstillingens pa-
villoner viser bæredygtigt byggeri 
med energibesparende og energi-
producerende løsninger. Det vrimler 
med solfangere, jordvarmeanlæg osv. 
Flere pavilloner opsamler regnvand, 
som bl.a. bruges til vanding af grøn-
ne ydervægge og til sænkning af tem-
peraturen i og omkring bygningerne. 
De enkelte pavilloner har desuden 
udstillinger med budskaber vedrøren-
de fremtidens byer. Eksempler på 
særligt populære pavilloner er Den 
Engelske Pavillon, også kaldet Mæl-
kebøtten, som indeholder en gave 
til Kina bestående af en samling af 
verdens frø. Her fokuseres på natu-
rens rolle i løsningen af bl.a. de mil-
jømæssige udfordringer i vore byer. 
Den Hollandske Pavillon, også kaldet 
Happy Street, viser muligheden for at 
bygge bolig- og erhvervssektioner i 
højden omkring et hævet gadeareal. 
Det er et bud på en ny type tæt be-
byggelse.  

„Før og efter Expo 2010“
Det overordnede formål med Ver-
densudstillingen, bæredygtig udvik-
ling – Bedre By, Bedre Liv – bliver 
belyst og diskuteret på en lang række 
debatmøder om væsentlige byspørgs-
mål. Nogle af de debatterede emner 
er: Gode byer at bo i, bæredygtighed,
byudvikling, miljø, økonomi, kultur-
arv, videnskab og innovation. Det er 
meningen, at resultaterne fra alle dis-
se møder opsummeres på et afslut-
tende debatmøde med emnet „By-
mæssig innovation og bæredygtig by-
udvikling”. Fra mødet vil der blive 
udarbejdet en Shanghai-deklaration 
om „Global Urban Development“, 
som udtrykker deltagernes forståelse 
af byudvikling i hele verden. 
 „Det er faktisk noget meget stort, 
der sker her”, siger Lotte Bech. „Når 
diskussionen drejer sig om byudvik-
ling, vil man måske fremover kunne 
tale om før og efter Expo 2010  
Shanghai og tage hensyn til de mu-
ligheder for byudvikling og for har-
moniske former for byliv, som ver-

densudstillingen i Shanghai har bragt 
frem i lyset”. 
 Der ventes 2000 deltagere i dette 
afsluttende møde – statsoverhoveder, 
FN’s generalsekretær, ministre, borg-
mestre, repræsentanter for universite-
ter og erhvervsliv, medier samt frem-
trædende repræsentanter for den 
yngre generation.

Støtte til ulande
Lotte Bech er imponeret over den 
store tilslutning, kineserne har skabt 
til Verdensudstillingen. Ikke mindst 
har Kina bidraget ved økonomisk at 
støtte deltagelsen af en lang række 
udviklingslande. Den nationale op-
bakning har også været vigtig. Ver-
densudstillingen er kraftigt promove-
ret overalt i Kina, og i Shanghai har 
alle familier fået indgangsbillet og 
transport betalt til et besøg på Expo. 
 „Det er fascinerende at møde så 
godt som alle kulturer i verden på ét 
sted. Når man går ad den brede bou-
levard, Expo-aksen, møder man en 
mangfoldighed af mennesker fra hele 
verden i hver deres klædedragter og 

med hver deres sprog. Går man fra 
pavillon til pavillon, kan man besøge
det bedste, hvert land kan præstere, 
alle gør deres ypperste for at præsen-
tere deres land og kultur og deres
holdning til det emne, verdensud-
stillingen er bygget op på – En bedre 
by, et bedre liv“. 

Kollektiv trafik og grønne 
områder 
I Shanghai som i Kina i det hele taget 
er man meget optaget af elbiler og 
af kollektiv trafik. Alle køretøjer på 
Expo er eldrevne. Det statslige jern-
baneselskab har sin egen pavillon  på 
Verdensudstillingen, China Railway  
Pavilion. Her udstilles fx alle de sto-
re kinesiske projekter med højhastig-
hedstog, som vil give bedre forbin-
delser både internt i landet og til ud-
landet.
 „Kineserne satser virkelig stort på 
på kollektiv trafik”, siger Lotte Bech.
 På selve Verdensudstillingen er det 
tydeligt at se, at kineserne har fokus 
på grønne områder i tilknytning til 
byer. Der er anlagt fire store parker, 
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I den danske tegnestues udkast til Den Danske Pavillon hvilede pavillonen på søjler, men de kinesiske ingeniører opfandt en ny, 
søjlefri konstruktion og opfyldte dermed deres danske kollegers drøm om at få det til at se ud, som om pavillonen svæver. Den 
danske projektleder betegner de kinesiske ingeniørers indsats som en ingeniørmæssig bedrift. Foto: Leif Orkelbog-Andresen.

som udgør mere end 30 procent af 
hele Expo-området. De har hver sin 
udformning og funktion. Expo-parken 
er en rekreativ park beplantet med 
skyggefulde træer og vindbælter, som 
skaber naturlig ventilation inde i om-
rådet. Houton-parken er udformet 
som terrasselandskaber med kinesi-
ske landbrugsafgrøder, som samtidig 
udgør et dige mod oversvømmelser 
fra floden. Bailianjing-parken er ud-
formet som et naturligt „vandrens-
ningsanlæg”, der renser vand fra Hu-
angpu-floden gennem planter i et 
vådområde. Endelig er der Jiangnan- 
parken med skulpturer fra det tidlige-
re skibsværft. De imponerende grøn-
ne områder vil efter udstillingen dan-
ne rammen om den nye bydel. 

Velfærd og eventyr
I Den Danske Pavillon er søgelyset 
rettet mod bæredygtig transport. Der 
vises håndgribelige eksempler på, 
hvordan man kan være med til at 
skabe en ren by ved at satse massivt 
på cykling og dermed begrænse by-
ernes voksende biltrafik. Pavillonen 
er blevet til efter en konkurrence, 
som blev vundet af tegnestuen BIG i 
sam- arbejde med Idébureauet 2+1 
og in-geniørfirmaet Arup. 
 Pavillonen har form som en dob-

belspiral, der har en rampe med gå- 
og cykelbane op i tolv meters højde. 
Den Lille Havfrue er pavillonens cen-
trale skikkelse. De besøgende kan 
vælge at se udstillingen til fods eller 
på cykel ved at låne en af pavillo-
nens 500 bycykler. Temaet for den 
danske pavillon er Welfairytales – en 
sammenkædning af de engelske ud-
tryk for velfærd og eventyr. Fairytales 
er en henvisning til H.C. Andersens 
eventyr og Den Lille Havfrue. 
 „Det er jo genialt tænkt”, siger Lot-
te Bech, „for alle kinesere kender 
H.C. Andersens eventyr, der er obli-
gatorisk læsning i skolerne, og elev-
erne elsker dem”. Samtidig er det en 
reference til det moderne eventyr om 
Welfare, som fortæller om det gode 
byliv og de livskvaliteter, danskerne 
sætter pris på.

Den ægte Havfrue  
Lotte Bech oplevede, hvad det har 
betydet, at Den Lille Havfrue blev 
udlånt til den danske pavillon.
 „Da jeg var i Shanghai til rejsegil-
det på Den Danske Pavillon var de 
kinesiske medier fyldt med artikler 
om Danmark og Den Danske Pavil-
lon og Den Lille Havfrue, og der var 
reportager i tv fra pavillonen. Det,
alle hæftede sig ved i forbindelse 

med Havfruen, var, at det var the real 
one, den ægte vare, ikke en kopi. De 
har sendt os den ægte havfrue! Det 
gjorde et vældigt indtryk på kineser-
ne, det var en gestus, de satte stor 
pris på. Udlånet af den originale hav-
frue var en invitation til kulturdialog 
mellem Danmark og Kina. Det er en 
kulturudveksling, hvor den verdens-
kendte, kinesiske multikunstner Ai 
Weiwei har skabt et nyt værk, som 
står på Langelinie i København i de 
seks måneder, Den Lille Havfrue be-
søger Expo. Ai Weiwei har skabt en 
erstatning for Den Lille Havfrue i 
form af en direkte videotransmission,
der viser Havfruen siddende på sin 
sten i indgangen til Den Danske Pa-
villon i Shanghai omgivet af besøg-
ende”.

Den svævende pavillon
Den Danske Pavillon består af en spi-
ralformet hvid stålkonstruktion. Når 
man ser på den udefra, kigger man 
ind på havnebassinet med Den Lille 
Havfrue. Da den danske tegnestue 
afleverede projektet til ingeniørerne,
dvs. til ingeniørfirmaet Arups kinesi-
ske afdeling, spurgte de kinesiske in-
geniører, om danskerne havde nogle 
særlige ønsker. Projektleder Finn  
Nørkjær svarede, at de havde en 
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Den hollandske pavillon – The Happy Street 
Pavillonen består af tyve små huse, der er hævet et godt stykke over jorden og er hægtet på en spiralformet fodgængergade. Her 
fokuseres der på Hollands nytænkning hvad angår byrum, energi og vandforsyning. De besøgende kan her studere vandrens-
ningsprocessen og smage på renset vand fra Huangpu-floden. (Foto: Lotte Bech).

Den britiske pavillon – 
Frøkatedralen  
Den 20 meter høje bygning har man-
ge slags frø fra hele verden indkapslet 
i spidsen af 60.000 gennemsigtige, 
7,5 meter lange lyslederrør. Om da-
gen leder de lys ind i pavillonen. De 
lyser og vajer i vinden som en mæl-
kebøtte. Pavillonen fokuserer på na-
turens rolle i løsningen af vore byers 
sociale, økonomiske og miljømæssi-
ge udfordringer. 
 De besøgende får stillet spørgsmå-
let, om de kan forestille sig, at kendte 
og endnu ukendte planter i fremtiden 
kan anvendes til at løse byernes pro-
blemer.
(Foto: Anne Mette Bo Drivsholm)
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Af Claus Seiden

„Når Kina styrer Verden” er en god 
bogtitel, men lidt svær at leve op til, 
også for en kender af Kina og Østasi-
en som Martin Jacques. Hans jour-
nalistiske redelighed forbyder ham at 
komme med tværsikre synspunkter 
på, hvad der rent faktisk vil ske. Men 
hans bog er fuld af argumenter for, 
hvad der kan ske.
   Martin Jacques er både akademiker 
og journalist. Han har en ph.d. fra 
Cambridge, har været lektor i Øko-
nomisk og Social Historie, redaktør 
af tidsskriftet Marxism Today, med-

redaktør af  The Independent og skri-
ver for øjeblikket regelmæssigt for 
Guardian og New Statesman. Kina 
har han interesseret sig for de sidste 
17 år. 
   Hans hovedsynspunkt er, at Kina 
er så forskelligt fra andre stormagter, 
at man skal være yderst forsigtig med 
at drage paralleller. Hvis man tror, at 
Kina gradvis bliver lige som Vesten, 
lider man af tunnelsyn. 
   Kina er ikke nogen nationalstat.  
Alt det, der er karakteristisk for kine-
serne, kommer fra deres civilisation, 
ikke af deres nationalitet.  
   I forholdet til udlandet, og specielt 
til Østasien, vil Kina vende tilbage til 
den klassiske formel: Det bruger ikke 
magt, fordi det er så overvældende 
meget større end alle andre lande, at 
det kan nøjes med at forlange tribut 
af dem. 
   Kinesisk politik kan man ikke for-
stå, hvis man ikke tager i betragtning, 
at der ikke er tale om en nation, men 
om et kontinent. Det betyder blandt 
andet, at styrets måde at reagere på 
tilbagemeldinger fra befolkningen er 
helt anderledes end i et mindre og 
mere homogent land.
 Og så er den kongfutsianske tradi-
tion efter Jacques’ mening helt afgø-
rende for Kinas verdenssyn og hand-
linger. Han ser ikke nogen større for-
andring i statsapparatets effektivitet 
fra den tidlige kejsertid til nu. Kong
futse reagerede på uroen i „De kri-
gende Kongerigers Tid” med et krav 
om enhed. Siden romerrigets fald har 
Europa været ude for konstant split-
telse, Kina derimod i samme periode 
for en  stadig mere udpræget enheds-
bestræbelse. Og bevarelse af enhe-
den ser kineserne som en hovedop-
gave for ethvert styre.
   Jacques ser ikke nogen logisk sam-
menhæng mellem Kinas modernise-
ring og en vestliggørelse, endsige de-
mokratisering. Man kan blive moder-
ne på mange andre måder end den 
vestlige, mener  han. Kina er ikke in-
teresseret i at styre omverdenen – 

kun i at den gør, som der bliver sagt. 
Betaler tribut, så at sige. 
   Kineserne udrustede i 1400-tallet 
en flåde af skibe, der udforskede Afri-
ka, Australien, Indien – og måske 
endda Amerika – og de var  mange 
gange større end Columbus’ „Santa 
Maria”. Men kort efter forbød kejse-
ren al sejlads på åbent hav – mulig-
vis som en effektiv metode til at und-
gå at komme i konflikt med japanske 
sørøvere. For omverdenen havde vist 
sig at være af mindre interesse. Den 
episode ser Jacques som typisk for 
Kinas holdning.
   Kina kan ikke undgå at komme til 
at dominere verden: For det første 
fordi landet er så stort, og for det an-
det fordi det – i modsætning til Ve-
sten – altid synes at have tid til at 
vente på, at tingene går, som det øn-
sker, fastslår Jacques.
   Bogen indeholder mange nyttige 
fakta og mange tankevækkende over-
vejelser.  Jacques’ vurdering af den 
kinesiske traditions altovervejende 
betydning for Kinas fremtidige opfør-
sel er væsentlig, men efterlader alli-
gevel et spørgsmål: I hvor høj grad 
grad kan man drage historiske paral-
leller uden at indregne flere faktorer: 
Det øgede kendskab til omverdenen, 
takket være moderne kommunikati-
oner, og den mere nuancerede hold-
ning, det fører med sig, plus de man-
ge rolleændringer, Kina selv under-
går: Fra svag nation til atommagt, fra 
indadvendt landbrugsland til udad-
vendt eksportland, fra u-land til indu-
striland med tiltagende dynamik. 

Politisk fagbog

KINA BLIVER IKKE AUTOMATISK VESTLIGT

Anmeldelse af britisk forfatter Martin Jacques’ bog „When China Rules the World”

Martin Jacques:
When China Rules the World – The 
Rise of the Middle Kingdom and the 
End of the Western World.
Allen Lane/Penguin Books
542 s., £19,77  
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Af Gorm Rye Olsen
Professor, Institutleder ved Institut for 
Samfund og Globalisering, Roskilde 
Universitet.

Alt tyder på, at det 21. århundrede 
bliver det kinesiske århundrede. Kina 
buldrer så hastigt frem, at USA og 
EU udfordres på flere og flere områ-
der af et stadig mere selvsikkert Kina. 
Klimatopmødet i december viste dog 
også, at de to stormagter kan arbejde 
sammen, når de har fælles interesser.  
 Meget tyder på, at et tættere ame-
rikansk-kinesisk samarbejde vil hen-
vise Den Europæiske Union til rollen 
som tredje violin i den nye verdens-
orden. Så galt behøver det ikke nød-
vendigvis at gå. Der er forskel på de 
regioner og de politikområder, hvor 
den nye såkaldte duopol kan domi-
nere, og de områder, hvor EU kan 
spille en betydningsfuld rolle – også i 
fremtiden.  
 Kinas massive og dermed også me-
get iøjnefaldende fremtrængen på 
det afrikanske kontinent har givet en 
række meget forskelligartede reaktio-
ner. Den kinesiske regerings officiel-
le retorik har hele tiden været, at det 
tætte kinesisk-afrikanske forhold ikke 
på nogen måde er en trussel. Snare-
re er der tale om en ’win-win’ situa-
tion, der bygger på princippet om ik-
ke-indblanding i hinandens indre an-
liggender. Win-win situationen går 
også hånd i hånd med princippet 
om, at bistand og investeringer leve-
reres uden betingelser.
 
EU og Afrika 
Afrika er et eksempel på en region, 
hvor EU kan bidrage til at sætte frem-
tidens internationale dagsorden. Si-
den 2008 har kinesiske flådefartøjer 
patruljeret i farvandene omkring Afri-
kas Horn. Deres primære opgave har 
været at beskytte kinesiske handels-
fartøjer. Den amerikanske flåde har 
også været til stede i farvandet ud for 
Somalia og Yemen 
 Men det samme har EU faktisk 

også været. Siden december 2008 
har EU har haft en styrke med mere 
end 20 skibe – ’Operation Atalanta’ 
– placeret i området. Formålet er ikke 
blot at bekæmpe de somaliske pira-
ter. EU-fartøjerne skal også beskytte 
de skibe, der leverer fødevarehjælp 
til Somalia.  
 EU-landene udfordres af Kina i for-
bindelse med fredsbevarende opera-
tioner og krisestyring i Afrika. Kine-
siske soldater har bidraget mærkbart 
til en række FN-fredsbevarende ope-
rationer i Afrika. 75 procent af Kinas 
tropper i FN-tjeneste er stationeret i 
Afrika. Det er udtryk for en klar poli-
tisk strategi, der skal vise, at Kina er 
en ansvarlig verdensmagt og ikke et 
udviklingsland. 

Afrikanske løsninger 
På den anden side er der ikke tvivl 
om, at EU opfattes som en mere at-
traktiv partner for mange afrikanske 
lande og ikke mindst for Den Afri-
kanske Union (AU).  
 Da AU blev etableret i 2002, blev 
det slået fast, at den nye afrikanske 
organisation skulle spille en aktiv rol-
le i forbindelse med konflikthåndte-
ring på kontinentet, og at det skulle 
foregå i et tæt samarbejde med EU. 
 Den Afrikanske Union har haft sol-
dater udstationeret i Darfur for at be-
skytte civilbefolkningen. Der ville al-
drig have været afrikanske soldater i 
Darfur, hvis ikke EU rundhåndet hav-
de støttet dem med såvel penge som 
ekspertise.  
 I Congo, Burundi og Somalia har 
EU ligeledes støttet Den Afrikanske 
Union i bestræbelserne på at fremme 
fred, sikkerhed og stabilitet. Igen må 
det konstateres, at uden EU-penge 
ville der ikke have været nogen AU-
fredsbevarende operationer. 
 Man kan indvende, at EU ikke ale-
ne har haft idealistiske motiver bag 
sin økonomiske støtte til de afrikan-
ske soldaters missioner. Det har dre-
jet sig om at forhindre, at det skulle 
blive nødvendigt at sende europæ-

iske soldater ind i lande som Sudan, 
Congo og Somalia. 
 Det benægtes ikke af EU, der taler 
åbent om »afrikanske løsninger på 
afrikanske problemer«.  
 Men når det er sagt, må det ikke 
overses, at EU tre gange inden for de 
seneste år har haft tropper på jorden i 
krisestyringsoperationer i Afrika. Det 
er hver gang sket efter anmodning fra 
FN. 
 Det var tilfældet i Congo i somme-
ren 2003, hvor de europæiske solda-
ter forhindrede et truende folkemord. 
I 2006 sikrede EU-tropper, at valget 
blev afviklet i ro og fred, og endelig – 
fra 2008 til 2009 – udførte EU-solda-
ter en stabiliseringsmission i Chad. 

Fælles fodslag er en 
forudsætning
Sammenligner vi den europæiske ad-
færd med den amerikanske, viser det 
sig, at Washington ikke har været pa-
rat til at sende soldater til FN-opera-
tioner i Afrika. I stedet har man pum-
pet betydelige ressourcer ind i ud-
valgte afrikanske hære, så de kunne 
bidrage til den amerikanske målsæt-
ning om at bekæmpe international 
terrorisme. 
 Økonomisk udfordrer Kina både 
EU og USA i Afrika. I de seneste år 
har kineserne markant optrappet de-
res udviklingsbistand, investeringer 
og lån til det fattige kontinent. Både 
Bruxelles og Washington ser med be-
kymring på, at det kinesiske engage-
ment er motiveret af snævre økono-
miske interesser, samtidig med at 
Beijing afviser at stille krav til de afri-
kanske regeringer om at fremme de-
mokrati og respekt for menneskeret-
tighederne.  
 Det kan godt være, at EU-bistan-
den kun gives med krav om politiske 
reformer hos modtagerlandene. På 
den anden side er EU-bistanden gan-
ske stor, og ikke mindst er den forud-
sigelig på grund af den flerårige 
Cotonou-aftale, som er en bindende 
overenskomst mellem EU og Afrika. 

Ny global orden

KINA OG USA SæTTER SIG PÅ VERDEN

En ny global orden er under opsejling. Kina og USA tager têten, og EU skal til at kæmpe for at 
få indflydelse
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 De store bistandsmidler overføres 
til de afrikanske lande, selv om der 
kun er ganske få EU-lande, der har 
nævneværdige økonomiske interes-
ser i Afrika. Det ligner idealisme, hvis 
man sammenligner med det kinesi-
ske engagement, hvor Beijing ikke 
lægger skjul på, at det handler om at 
varetage nationale interesser. 
 Den kinesiske udviklingsbistand til 
Afrika er dog fortsat meget begrænset 
i forhold til bistanden fra EU.  
 Der kan ikke være tvivl om, at vi 
står over for et nyt globalt system, 
hvor Kina og USA – i mere eller min-
dre fredelig kappestrid – vil sætte 
fremtidens internationale dagsorden. 
 EU kan bidrage til, hvad denne 
dagsorden skal handle om. Det for-
udsætter imidlertid, at der kommer 
mere fælles fodslag i udenrigspoli-
tikken. Det forudsætter formodentlig 
også, at EU skal stå fast på værdier 
og prioriteter, som er mindre selviske 
og mindre snævert nationale, end det 
er tilfældet for både USA og Kina. 

Samarbejde eller konflikt
Den aktive kinesiske udenrigspolitik  
overfor Afrika har ført til to forskellige 
reaktioner blandt beslutningstagerne 
i Washington. Den mest kritiske vur-
dering advarer mod Kinas voksende 
indflydelse. Kina udvider sin indfly-
delse i Afrika ene og alene for at sik-
re sig adgang til natur-ressourcer og 
for at kunne imødegå vestlig økono-
misk og politisk indflydelse. Målet er 
at udvide Kinas globale indflydelse, 
lyder det. 
 Som konsekvens af den kinesiske 
støtte til afrikanske statsledere vokser 
den politiske og økonomiske under-
trykkelse på det fattige kontinent 
samtidig med, at Europas og USAs 
forsøg på at fremme frihed rulles til-
bage, fortsætter det kritiske ræson-
nement. Det understreger, at det er i 
USAs nationale interesse at gå imod 
disse udviklingstendenser. Det kan 
ske ved at engagere sig i en styrkelse 
af de demokratiske processer, økono-
misk frihed og respekten for menne-
skertettigheder overalt på det fattige 
kontinent.
 Det negative og kritiske syn på Ki-
nas fremmarch i Afrika var mest ud-

talt under de første fire år med Geor-
ge W. Bush i Det Hvide Hus. Den-
gang  blev Riget i Midten betragtet 
som en ’strategisk rival’. De senere 
år er der vokset en anderledes og 
mere konstruktiv holdning frem i Wa-
shington. Den foreslår en amerikansk 
strategi, der politisk og økonomisk 
skal ’forpligtige Kina’.  
 I sine sidste år i præsidentembedet 
understregede George Bush, at der 
var flere områder , hvor de to lande 
kunne samarbejde til fordel for afri-
kanerne, end der var synspunkter og 
konkurrence, der adskilte de to store 
lande. Den nye holdning fastholder, 
at Afrika hverken er et nul-sumsspil 
for Kina eller for USA. Derfor skal 
USA indgå i et tæt samarbejde med 
Kina for at sikre, at Bejing generelt 
forfølger en konstruktiv politik i Afri-
ka. Den skal bygge på, at afrikanerne 
er en integreret del af enhver Kina–
USA dialog.  
 Den europæiske debat om Kinas 
fremmarch i Afrika fremviser fuld-
stændig de samme positioner som 
den amerikanske.  Dog er det værd at 
notere sig, at europæerne langt hurti-
gere nåede frem til, at EU officielt er-
kendte, at EU og Kina har stærke fæl-
les interesser i at fremme en stabil og 
bæredygtig udvikling i Afrika. 
 Det blev derfor almindeligt at tale 

om et trilateralt samarbejde med fo-
kus på synergierne mellem EU’s og 
Kinas bidrag til udviklingen af Afrika. 
Det blev anerkendt af begge parter 
på det 10. Kina-EU topmøde i Bejing 
i november 2007. Her blev det un-
derstreget, at de to parter vil samar-
bejde om at sikre fred og sikkerhed 
og fremme den fælles dialog om ud-
viklingspolitik. Javier Solana, EU’s så-
kaldt Høje Repræsentant erklærede, 
at ’Afrika er et vigtigt fokus for EU’s 
samlede og omfattende strategiske 
partnerskab med Kina. EU og Kina er 
begge forpligtede på at fremme fred, 
stabilitet, udvikling, fremgang og god 
regeringsførelse i Afrika’.  
 Ser vi afslutningsvis på perspektiv-
erne for om Kinas store og fortsat 
voksende engagement i Afrika vil 
føre til konflikt eller til samarbejde 
med USA og EU, må konklusionen 
være positiv. De to store vestlige  
aktører erkender åbent, at der er 
mere der samler end skiller dem fra 
Kina og Kinas interesser på kontinen-
tet. Meget tyder også på, at Kina har 
en grundlæggende (national) interes-
se i at optræde som en ansvarlig stor-
magt på linie med de to andre. Det 
trækker klart i retning af et øget sam-
arbejde med USA og EU for dermed 
at undgå konfrontation og konflikt.

Kinesisk-amerikansk møde i Washington juli 2009: Den kinesiske viceministerpræ-
sident Wang Qishan med en basketbold, som præsident Barack Obama har foræret 
ham. De to mødtes til de to landes første „Strategic and Economic Dialogue“. 
Foto: Det Hvide Hus/Wikipedia.
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EN TV-SUCCES BREMSET AF STATEN  

En serie succesrige show i kinesisk tv, hvor unge giftelystne mænd og kvinder konfronteres med 
hinanden, fjernede sig efterhånden så meget fra det, myndighederne kalder „kinesiske værdier”, 
at staten greb ind og udstak retningslinier for, hvad et tv-stævnemøde-show skal indeholde.

Af Flemming Poulsen

Langs tv-studiets bagvæg sidder 24 
unge, kønne kinesiske kvinder. Alle 
er ugifte, de har alle meldt sig til pro-
grammet „Hvis du er den rette”, som 
Jiangsu Satellit TV står for, fordi de er 
på jagt efter en mand. Foran sig har 
de en ung mand, en ungkarl, der er 
på jagt efter en kone. 
 Når bejleren har introduceret sig 
selv i form af en video, følger den 
mere underholdende del af det én 
time lange show. Hver af de 24 kvin-
delige deltagere skal nu hale yderlig-
ere informationer ud af den håbeful-
de bejler for at finde ud af, om han 
lever op til deres ideal af en mand.
 Fra starten var det en time med 
dramatiske højdepunkter, hidsige dis-
kussioner, spydigheder, fornærmel-
ser, ydmygelser og andre provokatio-
ner, som ikke blot holdt millioner af 
seere klistret til skærmen, men også 
blev fulgt op af heftige debatter i me-
dierne.  

 Indtil „Statens Administration for 
Radio, Film og TV“ greb ind og lagde 
en dæmper på udskejelserne, drejede 
spørgsmålene sig hovedsageligt om 
den unge mands materielle aktiver: 
hvilket arbejde har du, hvor meget 
tjener du, hvad for et bilmærke kø-
rer du i, har du eget hus? Ifølge kine-
siske medier, der har fulgt succespro-
grammet siden dets første udsendel-
se i januar 2010, har de unge kvinder 
været mest optaget af den materiel-
le side af et ægteskab, ikke af alt det 
med kærlighed og fællesskab og børn 
og den slags. 
 Nogle af de kvindelige udspørge-
re er i medierne blevet beskyldt for 
at være „guldgravere“, pengegridske, 
nedladende over for mænd, der ikke 
falder i deres smag, kyniske, selvbe-
vidste osv. Efterhånden som de 24 
kvinder får svar på deres spørgsmål, 
kan de hver især ved at trykke på en 
knap fortælle, om manden er noget 
for dem. Siger de alle sammen nej, er 
slaget tabt for den håbefulde unge 

mand, siger en af dem ja, og interes-
sen er gensidig, kan de to holde et 
stævnemøde, måske på et eksotisk 
sted som Hawaii.

Ukinesiske udsendelser
Showet udviklede sig efterhånden 
til at blive temmelig sensationspræ-
get. Det fik nogle kommentatorer til 
at anfægte programmets berettigelse. 
Kinesisk kultur, moral, etiske værdier, 
samfundshensyn osv. manglede helt. 
I stedet var udsendelserne præget af 
et materialistisk, egoistisk, menneske-
foragtende syn på tilværelsen. Det 
var ikke mindst officielle menings-
dannere – mediefolk, politikere og 
akademikere – der afviste Stævnemø-
de-udsendelserne som ukinesiske. 
 Men andre pegede på, at hvad der  
blev luftet af meninger i disse show  
svarede ganske godt til, hvad folk i 
almindelighed tænker, men ikke siger 
højt. Udsendelserne skildrede blot 
virkelighedens kinesiske samfund og 
var derfor udmærket tv.   

24 kvinder og én mand, alle på udkig efter en ægtefælle, mødes i Jiangsu Satellit TV’s udsendelsesrække „Hvis du er den rette“ lørdag 
og søndag aften. Siden den første udsendelse i januar 2010 har flere kinesiske tv-stationer kopieret ideen, for programmet blev hurtigt en 
kæmpesucces. Foto: Jiangsu Satellit Tv.

Krav om kinesiske værdier
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Nogle tv-kyndige mener, at konflikter 
og provokationer var aftalt spil mel-
lem studievært og deltagerne. 

Nye retningslinjer
Hvad der er sandt og rigtigt i denne 
diskussion afgjorde „Statens Admini-
stration for Radio, Film og Television“ 
den 9. juni 2010. Denne tilsynsinsti-
tution, der står direkte under regerin-
gen i Beijing, udsendte retningslinjer 
for, hvordan et stævnemøde-tv-pro-
gram skal skrues sammen. 
 Ifølge de kinesiske medier har cen-
suren bl.a. bestemt, at „upassende 
sociale og kærlighedsbetonede vær-
dier, som fx dyrkelse af penge, ikke 
må præsenteres i disse udsendelser. 
Ydmygelse, verbale angreb og sex-
betonet, vulgært indhold er ikke til-
ladt“. Værterne skal være folk med et 
godt omdømme snarere end kontro-
versielle personer, og deltagerne skal 
bruge derres autentiske identitet og 
gennemgå en omhyggelig undersø-
gelse, før de deltager i den slags ud-
sendelser.
 Programmets vært må ikke provo-
kere deltagerne til skænderier eller 
konflikter. De gamle hævdvundne 
kinesiske værdier skal præge pro-
grammet, fastslås det.                                                                                  
 Jiangsu Satellit TV erklærede straks, 
at det ville følge disse retningslinjer,
og det samme gjorde et par andre tv-
stationer, der har lignende program-
mer med fængende titler som På Jagt 
efter Kærligheden og Lad os mødes 
på lørdag. Alle har (eller havde) et re-
kordstort antal seere, men Jiangsus 
Hvis du er den rette havde flest. 

Landskendt for et klart svar
Seerne vil ikke mere opleve et hef-
tigt udfald som det, der kom i en tid-
ligere udsendelse fra en 22-årig mo-
del fra Beijing. Da aftenens mandlige 
hovedperson, der var arbejdsløs og 
fattig, tilbød at cykle en tur med hen-
de siddende på bagagebæreren, sva-
rede hun omgående: „Jeg vil hellere 
sidde og tude i en BMW end at sidde 
og smile bag på din cykel”. Det svar 
gjorde hende landskendt, ikke mindst 
fordi det blev flittigt citeret på inter-
nettet. Den rapkæftede kvinde fandt 
ikke en partner via „Hvis du er den 

rette”, men flere tv-stationer hyrede 
hende til deres programmer. Hendes 
berømmelse steg et par grader, da 
en blogger fandt en serie fotografier, 
hvor hun, yderst let påklædt, demon-
strerede undertøj for et tøjfirma.

Store ændringer
Den kinesiske avis China Daily har 
fulgt den første udsendelse af „Hvis 
du er den rette”, der blev sendt efter 
radio- og tv-administrationens „no-
tits“: „Venner af det populære stæv-
nemødeshow „Hvis du er den rette” 
vil have bemærket nogle store æn-
dringer af udsendelsens form“, skri-
ver avisen. „Borte var de kvindelige 
deltageres giftigheder og spydighe-
der, rettet mod de mænd, der forsøg-
te at vinde deres gunst. Der blev også 
talt meget mindre om folks rigdom-
me og familiebaggrund. I stedet lag-
de udsendelsens værter vægt på del-
tagernes arbejde som frivillige og de-
res positive holdning til livet og kær-
ligheden. Udsendelsens producere 
havde også indkaldt en rådgiver ved 
navn Huang Han, en professor i 
psykologi ved provinsens (kommuni-
stiske, red.) Partiskole, for at han kun-
ne give råd om udsendelsens emne“.
 „Nogle medieanalytikere og seere 
betegner ændringerne som „et posi-
tivt skridt”, fordi de griber ind over 
for den voksende tendens til at satse 
på sensationer i tv ved at skabe kun-
stige kontroverser i jagten på bedre 
seertal og større reklameindtægter“.
 Men de kinesiske blogskribenter la-
der til at være skuffede, nogle skriver,  
at udsendelserne har mistet deres 
charme, konstaterer China Daily og 
citerer fra en blog:   
 „Jeg syntes ikke om den nye form 
for udsendelsen. Pigerne er ikke så 
elegante og kønne som før, og kom-
mentarerne er ikke så skarpe. Det 
hele er blevet lidt kedeligt”.
 Den amerikanske avis Washingon 
Post minder om, at „Hvis du er den 
rette“ før censurens ingreb var fyldt 
med studieværtens sjofle vittigheder 
og deltagernes undertiden racistiske 
udfald. „Seerne elskede at blive pir-
rede“. 
 Avisen peger på, at indgrebet mod 
stævnemøde-udsendelserne kommer 

på et tidspunkt, hvor kineserne bliver 
mere løsslupne og flytter grænserne 
for sager, der drejer sig om smag, sex 
og penge. Og indgrebet kommer, net-
op som politiet i Beijing har iværksat 
en „slå hårdt“-kampagne mod prosti-
tution ved at lukke 233 forlystelses-
steder – karaokebarer, massagekli-
nikker og natklubber, sexarbejdernes 
foretrukne tilholdssteder. 
 „Al skadelig opførsel skal udryd-
des, man skal i stedet have en sund 
livsstil“, siger en polititalsmand til 
avisen.

Økonomien reddet
Jiangsu Satellit TV har tjent godt på 
stævnemødeudsendelserne. Prisen 
for en 15 sekunder lang reklame i 
forbindelse med „Hvis du er den ret-
te” er siden januar forhøjet med 50 
pct. til 115.500 yuan (103.000 kr.). 
Det siges, at tv-stationen havde store 
økonomiske problemer i 2009, men 
det har stævnemødeudsendelserne 
rettet op på.
 

En 20-årig model fra Beijing blev landskendt 
for i en udsendelse at sige til en fattig, arbejds-
løs bejler, der tilbød hende en tur bag på sin cy-
kel: „Jeg vil hellere sidde og tude i en BMW end 
sidde og smile bag på din cykel“. Illustration: Li 
Shigong/Beijing Review.
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ri chang – hverdag

                                           OM HVERDAG OG TILVæRELSE, SAMLET AF CLAUS SEIDEN

RI CHANG SHENG HUO

Cykler oser ikke
Bystyret i Beijing er ikke tilfreds med 
udviklingen. Byen, der en gang var et 
frådende hav af anarkistiske cyklister, 
er nu blevet motoriseret i en grad, så 
kun 19,7 pct. af trafikanterne bruger 
cyklen, mens det i 1980’erne var 80 
pct. I stedet kører folk i bil – og det 
forlænger perioderne med smog og 
forurening. 
  Da bilerne bredte sig, blev mange 
cyklestier nedlagt, men nu bliver de 
genetableret, og der bliver også la-
vet cyklestalde med bevogtning: Et af 
problemerne med at få folk op på
cyklen var, at de var bange for at få 
den hugget. Beijings 17 millioner 

indbyggere har efterhånden fire mil-
lioner biler i brug, og det har fået 
myndighederne til at sætte nye mål: 
Antallet af cyklister skal godt tre pct. 
op inden 2015, og 45 pct. af befolk-
ningen skal så bruge busser og me-
tro, mens bilerne kun må stå for 22 
pct. af trafikken. 

Mus, stjerner og danskere
Årets stilemner til den kinesiske op- 
tagelsesprøve til et universitetsstudi-
um var mange – og de var forskellige 
fra provins til provins, men dog med 
et par, der var fælles for hele nation-
en.
   Det ene af dem lød: „Hvorfor fange 
mus, når der er fisk at spise?” og var 
ledsaget af en tegning af muse- og fi-
skespisende katte. Altså nok et op-
læg om nytten i at gøre noget nyttigt.
   I Beijing lød et af emnerne: „At se 
på stjerner med fødderne på jorden” 
–  et forsøg på at få de unge til at dis
kutere pragmatisme og idealisme.
  Og i Shanghai var emnet næsten 
præget af Havfruens besøg på ver-
densudstillingen: 
 

 „Danske fiskere har en lineal med, 
når de tager på fangst. Når de fanger 
en fisk, måler de den og smider den 
ud igen, hvis den ikke er stor nok. 
De siger: ’Er det dog ikke bedre at 
lade de små fisk blive store?’. For 
over to tusinde år siden sagde vor 
egen filosof Mencius ’Når vi ikke ka-
ster finmaskede net i vore fiskedam-
me, får vi flere fisk og skildpadder, 
end man kan spise’. Og dette prin-
cip råder faktisk på mange områder 
i vore liv”. Skriv dine betragtninger 
over dette tema, lød opfordringen til 
studerende.

Tilhold til vred hustru
En domstol i Hunan har givet tilhold 
i en skilsmissesag, som er den første 
af sin slags: Det er nemlig hustruen 
og hendes familie, der har fået tilhold 
om at undlade at prygle manden og 
skælde ud på ham, indtil der kan ta-
ges stilling til skilsmissen.  
   At myndighederne overhovedet 
kan gribe ind med tilhold er noget 
forholdsvis nyt: Det blev lovfæstet så 
sent som i 2008 og er kun brugt i re-
lativt få tilfælde indtil nu, men hidtil 
har alle de beskyttede været kvinder.  
At der er vold og ovegreb i familierne 
er derimod ikke nyt. Kvindeorganisa-
tionen i Chongqing har ført statistik 
og siger at det forekommer i 30 pct. 
af alle familier. I tre tilfælde ud af ti 
er det manden, der er ofret.

Lang vej på arbejde
Gennemsnitsborgeren i Beijing bru-
ger 52 minutter på at komme på ar-
bejde om morgenen og lige så lang 
tid på at komme hjem igen. I Shang-
hai er der lidt lavere gennemsnitstid:
47 minutter. En kommentator i 
Shanghai Dagblad skriver, at person-
ligt går han til arbejdet hver mor-
gen. Det tager 48 minutter, men når 
han foreslår sine kolleger at gøre det 
samme, så siger specielt de unge nej-
tak. De fleste tager en bus, men nog-
le af dem kører selv – og resultatet er, 
at de ikke kommer hurtigere af sted, 
end hvis de gik, og at byen er én stor 
trafikknude morgen og aften. 

Lang vej til karriere
Myndighederne gør det unødvendigt 

For at fremme cykeltrafikken er der arrangeret cykeludlejning ved nogle af de større 
metrostationer i Beijing. Der skal efterhånden oprettes 1000 udlejningssteder med 50 
cykler hvert sted. Myndighederne håber, at cyklerne vil insoirere bilisterne til at lade bi-
len stå, når de skal til og fra arbejde. Foto: www.news.cn
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shenghuo – tilværelse

kompliceret for Kinas unge forskere, 
klager Shanghai Dagblad. Det gør de 
ved at sætte urimeligt generaliserede 
krav til unge med professionelle kar-
rierer. For at blive forfremmet skal de 
alle bestå standardprøver i engelsk 
og i computer-behandling. 
   Bladet skriver: Man kan altså ikke  
blive professor i traditionel kinesisk 
medicin eller musik, uden at være 
god til engelsk og uden at vide, hvor-
dan man ændrer teksten på skærmen 
fra grøn til gul i et Word-program.  
Men mon USA nogen sinde havde 
fået sendt så meget som en enkelt sa-
tellit op, hvis det havde betinget sig, 
at raketforskerne først skulle bestå en 
prøve i kinesisk sprog? 

Luksus-gaver
Partiorganet „Folkets Dagblad” har 
givet sine kolleger i pressen en fælles 
opgave: At understrege det rosværdi-
ge i sparsommelighed og at fremstille 
vellevned som noget skamfuldt.
   Baggrunden er indlysende nok: 
Forbrugerismen kører for fulde om-
drejninger, og den anføres af de mest 
velhavende kinesere, der køber luk-
susvarer i stadig stigende takt. Kinas 
forbrug af luksusvarer er steget 12 
pct. på et år, og det vil sige, at af ver-
dens samlede produktion af luksus-
produkter er det nu 27,5 pct, der sæl-
ges i Kina. Og det smitter nedad: 
Man oplever, at unge piger med en 
månedsindtægt på 2200-2300 kr. er 
villige til at spendere et halvt års løn 
på en Louis Vuitton-taske, mener bla-
det. 
   Det gør dog opmærksom på, at de 
velhavende relativt sjældent køber 
store mængder luksusvarer til sig 
selv: De bliver givet videre som gaver 
til forbindelser og, hvad der er  min-
dre godt, til embedsmænd, som man 
vil opnå noget hos. 

Ejendomsretten 
Også i Kina kan folk gå til yderlighe-
der for at hævde deres ejendomsret. 
Landmanden Yang Youde dyrker me-
loner og og bomuld på tre tønder 
land, som han har forpagtet i udkan-
ten af Wuhan. Han har lejet jorden 
frem til 2019, men nu skal der byg-
ges på den, og han er ikke tilfreds 

med de 98.000 kr., han fik tilbudt i 
erstatning, og mener, at den lovbe-
stemte pris ville være næsten fem 
gange så høj.
   Det ville bygherren ikke give, og 
han sendte i stedet bulldozere og i 
første omgang 30 mand, senere 100, 
for simpelt hen at fordrive Yang fra 
stedet og få ejendommen revet ned. 
Det lykkedes ikke, for Yang havde 
købt omkring 100 store raketter på 
markedet og monteret dem på en 
kærre som noget i retning af et Stalin
orgel. Selv om han skød hen over ho-
vedet på angriberne fik det dem i før-
ste omgang til at holde inde – og i 
anden blev de jaget væk af tilkaldt 
politi. Polltiet prøvede så til gengæld 
at konfiskere raketterne som „farligt 
materiale”, men måtte bøje sig, da 
Yang kunne påvise, at det blot var al-
mindeligt nytårsfyrværkeri. 

Fremmedarbejdere
Den kinesiske søgemaskine Baidu, 
der konkurrerer med bl.a. Google, vil 
muligvis gøre konkurrencen endnu 
mere intens. I hvert fald fortolkes  
dens beslutning om at ansætte 30 
amerikanske it-eksperter som frem-
medarbejdere i Kina derhen, at Baidu 
nu for alvor vil ud på et internationalt 
marked. Baidu søgte sine nye eksper-
ter på en stor job-messe i Silicon Val-
ley.

Mobilere og mobilere
Tendensen er helt klar: Mobiltelefo-
nen er på vej til at slå fastnet-telefo-
nen af markedet i Kina. Ud af de nu 
1100 millioner telefonabonnementer 
i landet er der kun 306 millioner fast-
netnumre, og det er et fald med næ-
sten otte millioner på et år, mens an-
tallet af mobilbrugere steg med 48,5 
millioner.  
   Også bredbåndsforbindelsernes tal 
stiger. Nu er der 113 millioner, der 
har internet over bredbånd, og det er 
en stigning på næsten 10 millioner 
på et år. Altsammen noget, der giver 
penge: Kinas telendustri har sat sine 
indtægter op med 21 pct. på et år. 

Kærlighedsjæger
En nyuddannet 23-årig akademiker, 
Zhang Lin, har været usædvanligt 

heldig med at skaffe sig et job. Blandt 
flee tusinde unge kvinder er hun ble-
vet foretrukket til en post med en løn 
på 200.000 kr. om året plus en 
sportsvogn frit til rådighed. Hun er 
blevet „kærlighedsjæger”.
   Den titel dækker over, at hun skal 
finde egnede unge kvinder til et af de 
helt store dating-bureauer, der kalder 
sig „De gyldne Ungkarle”. Firmaet 
specialiserer sig i at skaffe dates til 
velstående forretningsfolk og forkla-
rer, at „de unge forretningsfolk har så 
travlt, at de ikke har tid til at møde 
passende, kvindeligt selskab”.  Det 
leverer så „De gyldne Ungkarle”, der 
garanterer  pigerne, at alle de mænd, 
der vil date dem, har en formue på 
mindst halvanden million kr. – eller 
er af en yderst formuende familie. 
Bureauet holdt sit første, større arran-
gement tidligere i år. Det skete i den 
finske pavillon på verdensudstilling- 
en i Shanghai. Der var 40 gæster.

Nøgne embedsmænd
De kinesiske myndigheder har stram-
met reglerne for „nøgne embeds-
mænd”. Udtrykket skal ikke forstås 
bogstaveligt: Det dækker ledende an-
satte i stat eller parti, som er alene til-
bage i Kina, efter at dele af familien 
er emigreret til udlandet. 
   Der har været en række korrupti-
onsskanddaler, hvor de skyldige har  
sendt familien ud af landet med me-
get store værdier, inden de selv fulgte 
efter for at undgå det kinesiske rets-
væsen. Nu vil man forlange, at em-
bedsmænd, der skal ud af landet, 
skal afgive særdeles detaljerede per-
sonaloplysninger, hvis de i forvejen 
har kone eller børn, der er rejst ud.
   Og i udviklingscentret Shenzhen 
er man gået et skridt videre: Ingen 
kan udpeges til topposter i parti eller 
statsapparat, hvis de ikke har famili-
en boende i Kina.
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A R R A N G E M E N T E R

Dansk-Kinesisk Forening
c/o Poulsen
Fresiavej 3, DK-3450 Allerød

Returneres ved varig adresseændring

Filmaften om Shanghai
Forevisning af filminstruktør Nanna 
Frank  Møllers dokumentarfilm fra 
2009 „Shanghai-Space“ med indled-
ning af og diskussion med instruktøren
torsdag d. 28. oktober 2010 kl. 19,30
i Forsamlingshuset, Kulturstaldene, 
Onkel Dannys Plads, Halmtorvet 13, 
København Ø.  
 Om sin film siger Nanna Frank Møl-
ler: „Jeg bliver ved med at vende tilba-
ge til det samme udgangspunkt: bille-
det af Shanghais berømte havnefront. 
Billedet der indikerer en både urovæk-
kende og besnærende transformation. 
En manifestation af den kinesiske su-
permagts evne til at gennemføre for-
vandlingen fra stagnerende planøko-
nomi til dynamisk markedsøkonomi.  
 I Shanghai ses den kinesiske super-
magts evne til forvandling i byens arki-
tektur og struktur. Hver anden dag til-
føjes en ny skyskraber til de endeløse 
geledder af skyskrabere. Hvor i denne 
forvandling findes det, der ud over be-
driften ikke kan sås tvivl om? Hvori 
består det kinesiske menneskes integri-
tet? Hvis alt kan laves om, og alt bliver 
lavet om, hvad er det da, der gør, at vi 
ikke enten bryder sammen eller bliver 
tossede? Hvordan finder man plads i 
en by, hvor der ingen plads er?“
 Nanna Frank Møller er uddannet 
som filmklipper fra Den Danske Film-
skole og debuterede som filminstruk-
tør i 2007. 
Entré: Medlemmer af Dansk-Kinesisk 
Forening 20 kr., andre 30 kr.

Verdensudstillingen i 
Shanghai 2010
Foredrag i Dansk-Kinesisk Forening af 
arkitekt Lotte Bech, lektor i design Kir-
sten Hyttel Larsen og ingeniør Sten 
Langvad
mandag den 15. nov. 2010 kl. 19,30
i Forsamlingshuset, Kulturstaldene, 
Onkel Dannys Plads, Halmtorvet 13, 
1700 København Ø.
 De tre oplægsholdere har på en ar-
kitekturrejse til Kina i maj 2010 be-
søgt Expo 2010 i Shanghai. Med tema-
et „Bedre By Bedre Liv“ har Kina invi-
teret verdens lande til at fremvise kre-

ativitet og innovation inden for indu-
stri og håndværk, design og arkitektur, 
hvor bæredygtig udvikling af byerne er 
i fokus og kulturforståelse fremmes.
 Den Danske Pavillon har stor succes 
med fremvisning af Den Lille Havfrue i 
en elegant pavillon, der med temaet 
Welfairytales fortæller et moderne 
eventyr om livskvalitet og miljø i vore 
byer.   
 Spændende pavilloner, som fx den 
engelske og hollandske, vil blive vist 
sammen med de store kinesiske an-
læg, som efter Expo vil danne rammer-
ne for en bæredygtig ny bydel i det 
centrale Shanghai.
Entré: Medlemmer af Dansk-Kinesisk 
Forening 20 kr., andre 30 kr. 

Shanghajet
Foredrag i Dansk - Kinesisk Forening 
af arkitekt Henrik Valeur
tirsdag d. 7. december 2010 kl. 19.30
i Forsamlingshuset, Kulturstaldene, 
Onkel Dannys Plads Halmtorvet 13,
1700 København V
 Henrik Valeur er arkitekt og kreativ 
leder af UiD, et dansk-svensk arki-
tektfirma (www.uid.dk)samt kurator 
for CO-EVOLUTION, et prisbelønnet 
dansk-kinesisk samarbejdsprojekt om 
bæredygtig byudvikling i Kina. Han 
har boet to år i Shanghai, hvor han har 
ledet eget arkitektkontor med 6-8 an-
satte.
 Han vil bl.a. fortælle om: 
 - arkitekten, der som ung rejste ud 
i verden og som gammel kom tilbage 
og planlagde Pudong, den måske mest 
moderne by i verden.
 - livet i en moderne compound og 
de gamle Lilong-kvarterer i Shanghai.
 - „verdens første bæredygtige by” i 
udkanten af Shanghai, som aldrig blev 
til noget, fordi partisekretæren faldt i 
unåde og blev sendt i fængsel,
 - de to migrantarbejdere, for hvem 
fremtiden handler om at tjene penge 
nok til, at deres sønner kan blive or-
dentligt gift.
 Mere info og relevante artikler her: 
www.henrikvaleur.dk (essays)
Entré: Medlemmer af Dansk-Kinesisk 
Forening 20 kr., andre 30 kr.
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