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Forsiden

Kina moderniserer sit jernbanenet, så det kan holde til tog, der kører med 300
kilometer i timen eller endnu mere. Det er planen, at det allerede i 2012 skal
være muligt at nå fra Beijing til næsten alle større byer på højst otte timer.
Der indsættes nye tog med både business- og førsteklasse, der skal friste flyrejsende til at benytte tog. Men moderniseringen betyder højere billetpriser,
som mange ikke har råd til. (Foto: Zhang Xiaoli/Beijing Review).

Tryk: Frederiksberg Bogtrykkeri
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Et kinesisk kunstværk

YANG SHAOBIN: 2003 – No. 1

Avantgardekunstneren Yang Shaobin tilhører gruppen af kyniske realister på den kinesiske kunstscene. Han er født 1963 i Hebei og forsøgte som ung forgæves at blive
optaget på Beijing Central Academy of Fine Arts. Nationalt begyndte han at gøre sig
gældende i begyndelsen af 1990erne i Beijings små kunstnermiljøer. Han forsøgte
sig med provokerende motiver, der viste uniformerede mænd i aggressiv indbyrdes
kamp (opsigtsvækkende, fordi dette var så kort tid efter begivenhederne i sommeren
1989).
1998-99 indtræder der et stilskifte, hvor han træder i karakter med rødlige portrætter af afskyvækkende og deforme væsener. Ifølge kunstnerens egne udsagn er det tilsigtet, at billederne skal vække ubehag og endog smerte. De rødlige elementer i billederne tilskrives erindringen om Kulturrevolutionens kampagner.
I senere arbejder er det de kinesiske kulminearbejderes skæbne, han tager op. Siden 2004 har han regelmæssigt besøgt kulminedistrikterne i sin hjemprovins Hebei
samt i Shaanxi og Indre Mongoli.
Et grundtema, der forbinder de tidligere værker, som ’2003 – No. 1’ (på denne
side), er at afspejle spændingerne mellem individet og kollektivet i den arbejdsstyrke, der danner fundamentet for de økonomiske vækstprocesser i nutidens Kina. At
fremgangen har en pris, der udtrykkes i regulær menneskelig smerte.
Sit internationale gennembrud fik Yang Shaobin på Biennalen i Venedig 1999. Siden har han udstillet i især Tyskland og Storbritannien. Han har siden 1996 boet i
Beijing.
fly
Billederne er stillet til rådighed for Kinabladet af Fu Ruide Collection i Holland.
Yang Shaobin er i 2007 fotograferet af Christoph Fein.
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Det store jernbanespring fremad

nye tog på nye skinner
Kina er i fuld gang med at modernisere sit jernbanevæsen med anlæg af et helt nyt net af
skinner på kryds og tværs af det kæmpestore land. De nye skinner er beregnet til nye tog, der
kan bringe passagerer fra den ene ende af riget til den anden på under tolv timer.
stigheds-jernbanenet er otte hovedlinjer, fire fra nord til syd og fire fra
øst til vest. Allerede ved udgangen af
2012 skal det være muligt at nå de
fleste provinshovedstæder med tog
fra Beijing på otte timer.
Højhastighedslinjen fra Beijing til
Shanghai, der blev taget i brug 1. juli
2011, er en af disse hovedlinjer. En
anden er en 1750 kilometer lang østvestlig linje fra Lanzhou i Gansu-provinsen til Xinjiang-provinsens hovedstad Ürümqi i det nordvestlige Kina.
Når denne linje indvies, formentlig i
2014, kan man komme fra Beijing til
Urümqi – 3500 kilometer – på 12 timer mod nu 40 timer.

Af Flemming Poulsen
Kina trådte for alvor ind i den trafikale højhastigheds-tidsalder i 2004.
Da offentliggjorde regeringen en plan
for jernbanevæsenets udvikling indtil
2015 og videre frem til 2020. Hvordan togtrafikken skal se ud i 2020 er
lidt uklart, blandt andet fordi nogle af
2020-målene er blevet rykket adskillige år frem.
Men det står ifølge det kinesiske
nyhedsbureau Xinhua fast, at Kina i
2015 skal have 120.000 kilometer
jernbaner, hvoraf 16.000 kilometer
er beregnet til tog, der kan bringe kineserne rundt i landet med en fart på
350 kilometer eller mere i timen.
Indtil videre er den tilladte tophastighed dog kun 300 kilometer i timen.
Grundstammen i dette nye højha-

Bekvemt og hurtigt

Den nye linje mellem to af Kinas
mest travle økonomiske og kulturelle

De nye højhastighedsskinner hviler mange steder på høje betonsøjler for at skåne den sparsomme landbrugsjord og undgå for store sving på skinnerne. (Foto: Yuan Rilun/Xinhua).
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centre, Beijing og Shanghai, kan tages som et eksempel på, hvordan
højhastighedslinjerne fungerer, og
hvordan de togrejsendes tilværelse
former sig, når de benytter de nye
moderne tog.
„Dette er Kinas og kinesernes stolthed“, sagde præsident Hu Jintao, da
han i spidsen for en gruppe very important persons indviede denne nye
1308 kilometer lange jernbanelinje
den 30. juni 2011. Præsidentens VIPgæster kunne sætte sig til rette i togets business class med polstrede lænestole, der kan vippes tilbage, så
man kan hvile sig i udstrakt stilling,
når man er træt af at se på landskabet, som toget kører forbi med en fart
af 300 kilometer i timen.
De kinesiske og udenlandske mediefolk og andre, der forud for indvielsen var med på en prøvetur, roser
de nye tog. De er enige om, at det er
en hurtig og bekvem rejse. Sæderne
er behagelige at sidde i, der er god
plads i kupeen, støjen er minimal,
langt mindre end i et fly, selv om farten er 300 kilometer i timen. Ingen
rystelser – ikke så meget som en lille skvulpen i et glas vand, der står på
en sammenklappelig bakke ved hvert
sæde. En britisk journalist, der arbejder i Beijing, siger, at hun sikkert
vil tage et højhastighedstog frem for,
som hun er vant til, et fly, når hun
skal til Shanghai. Kinesiske journalister havde tilsyneladende kun én ting
at kritisere: maden var ikke så lækker
som forventet.
Det må understreges, at jernbaneministeriets VIP-gæster havde fået
plads i togets business class. Den
rangerer over togets førsteklasse og
skal få flypassagerer til at tage toget i
stedet for fly. Jernbanemyndighederne forsikrer, at man rejser lige så bekvemt på de nye togs første og anden
klasse.
De to typer tog (CRH380 A og B)
er fremstillet på en kinesisk fabrik,
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der holder fast ved, at de helt igennem er bygget med kinesisk teknologi. Udenlandske togfabrikker hævder,
at de kinesiske togproducener bruger udenlandsk teknologi og patenter, som de har købt licens til. Kineserne erkender, at nogle af deres første tog var fremstillet ved hjælp af
udenlandske licenser, men at de kinesiske fabrikker har fornyet og forbedret de udenlandske forbilleder i
en sådan grad, at togene nu må siges
at være rent kinesiske.
Togene kan køre over 400 kilometer i timen. Under en prøvekørsel er
man nået op på 416 kilometer i timen.

Hurtigere rejse,
dyrere billetter

Hvad rejsetiden på Beijing-Shanghai
linjen angår, har den rejsende flere
muligheder: Med ét stop (Nanjing)
tager turen 4 timer 48 minutter, med
stop ved alle syv provinshovedstæder og ved endnu flere af de 24 stationer lidt længere. Med et tog, der kører 250 kilometer i timen, varer rejsen otte timer. Den har hidtil taget ti
timer.
En enkeltbillet til business class koster 1750 yuan (1400 kr.). Men billetter kan fås helt ned til 410 yuan (330
kr.), hvis man er tilfreds med en plads
på 2. klasse i et langsomt tog. Men
selv det er dyrere end med de ordinære tog, som stadigvæk er i brug.
Hver dag mellem kl. 7 og 18 bliver
der 63 afgange i hver retning med
tog, der kører 300 kilometer i timen,
og 27 afgange med de langsommere
tog. I myldretiden er der afgang hvert
femte minut.

der studeret Kinas fremtidige udvikling.
„På blot fire år bygger Kina et højhastighedsnet på ikke mindre end
13.000 kilometer. Det er måske det
mest slående eksempel på, at Kina er
i stand til hele tiden at overraske omverdenen ved at skabe økonomisk
vækst i et hurtigt tempo og tilsyneladende med en fart og en energi, som
ikke lader sig standse”, skriver han.
Men han understreger, at lige som
der kan sættes spørgsmålstegn ved
holdbarheden i landets samlede økonomiske vækst, kan man spørge, om
landets ambitiøse og imponerende
forsøg med højhastigheds-jernbaner
kan gennemføres.
En medarbejder ved den amerikanske avis New York Times anslår samme toner efter et besøg i Kina. Højhastigheds-jernbanerne er udsat for
kritik i et omfang, man sjældent ser
hos kineserne og nyhedsmedierne,
skriver han. Kritikken drejer sig om
de store anlægsudgifter og høje billetpriser, kvaliteten af byggeriet og
anklagerne mod jernbaneministeren,
der blev fyret for korruption. „Men

dyreste byggeprojekt i Folkerepublikkens historie, dyrere end kæmpedæmningen over Yangtze-floden ved
De Tre Kløfter. Alene nye stationsbygninger tegner sig for et stort beløb. En
ny banegård i Shanghai har kostet 15
mia. yuan (12 mia. kr.). Den går for
at være den største i Asien.
Over 100.000 arbejdere har været
beskæftiget ved bygningen af den
nye jernbane mellem Beijing og
Shanghai. Det har taget tre år og tre
måneder. Der er bygget 21 tunneller,
24 banegårde og 288 broer for at
gøre skinnesystemet så lige som muligt. Desuden hviler ni tiendedele af
skinnerne på tårnhøje betonsøjler,
blandt andet for at skåne den kostbare landbrugsjord langs østkysten.

Kina overrasker

„Det hastigt voksende højhastighedsjernbanenet viser bedre end meget
andet, at noget stort er ved at ske i
Kina”, skriver en australsk Kina-forsker, Roger Irvine. Han studerer på
Adelaide Universitet i Australien. På
Qinghua-universitetet i Beijing har
han som ph.d. studerende i ti måne-

Der er god plads og arbejdsro i det nye togs business class. Her er det journalister, der på en
prøvetur har fået plads i togets fornemste afdeling. Jernbaneministeriet håber, at forretningsfolk og andre travle rejsende vil opgive flyet til fordel for højhastighedstoget.
(Foto: Zhou Wei/Xinhua).

Dyrt projekt

Højhastighedstog kræver skinner, der
er beregnet til de høje hastigheder.
De gamle skinner kan ikke bruges.
Derfor har det været nødvendigt at
bygge et helt nyt dobbeltsporet skinnesystem mellem Beijing og Shanghai med alt, hvad dertil hører af
strømsystemer, signalanlæg, nye stationer osv. De gamle skinner bruges
nu til godstog.
Den nye linje har kostet 220 mia.
yuan (175 mia. kr.) Det er det hidtil
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midt i al denne kritik glemmer man
ofte de meget åbenlyse økonomiske
fordele, som Kina har af verdens
mest avancerede højhastigheds-jernbanesystem, og de konkurrencemæssige udfordringer, som det stiller USA
og Europa overfor”.

byen Tianjin. Åbningen blev kædet
sammen med De Olympiske Lege,
der fandt sted i august 2008. Åbningen af Beijing-Shanghai banen er
blevet fejret sammen med festligholdelsen af en anden stor begivenhed –
det kommunistiske partis 90 års jubilæum.
Siden 2008 er det gået hurtigt –
„hurtigere end et tog kan køre”, konstaterer den kinesiske avis Global
Times. Ved slutningen af 2010 var
8358 kilometer højhastighedsbaner
taget i brug. Med indvielsen af Beijing-Shanghaj-linjen nåede man op
på 10.000 kilometer, og i følge jernbaneministeriets planer skal der ved
udgangen af 2011 være 13.000 kilometer, og i 2015 16.000 kilometer af
en samlet jernbanestrækning på
120.000 kilometer.

Vejen til de høje hastigheder

Det har taget den kinesiske regering
mange år at nå frem til en modernisering af jernbanevæsenet. For ikke
så forfærdelig mange år siden kørte
kinesiske tog med en fart, der føltes
som 50 eller100 kilometer i timen,
og adskillige egne var uden jernbaneforbindelse med resten af landet.
I begyndelsen af 1990’erne besluttede regeringen at undersøge mulighederne for at forbedre togtrafikken.
Først i 2004 var regeringen klar med
en plan for en storstilet modernisering af jernbanenettet i løbet af 15 år.
Togdriften skulle udvides til at omfatte hele landet, og farten skulle sættes
op.
Den første højhastighedsbane blev
indviet i 2008, en 117 kilometer lang
strækning mellem Beijing og havne-

Jernbanministeren fyret

Det er gået hurtigt, måske for hurtigt,
skrev kinesiske medier, efter at manden bag den hastige udvikling, landets jernbaneminister gennem syv år,
Liu Zhijun, pludselig blev fyret i februar 2011. Begrundelsen var ganske

Bliver man træt undervejs, og har man plads i business class, kan man slå sædet ned og hvile sig, mens landskabet udenfor farer forbi med 300 kilometer i timen. Billedet er fra en prøvetur for journalister. (Foto: Xinhua).

kort: Alvorlig krænkelse af disciplinen. Det blev af medierne udlagt
som korruption. Et kinesisk tidsskrift
har bragt forlydender om, at han anklages for bestikkelse og returkommission for mange millioner. Han
skal have modtaget 187 mio. yuan
(150 mio. kr.) i bestikkelse i forbindelse med bygningen af den nye
Beijing–Shanghai-bane.
Den nye jernbaneminister, Sheng
Guangxi, oplyste, at fyringen af jernbaneministeren ikke ville medføre
ændringer af højhastigheds-projekterne. Men da han samtidig sagde, at
han ville lægge vægt på sikkerheden
og overholdelse af budgetterne ved
bygning af højhastighedsbanerne, begyndte spekulationer om den virkelige årsag til fyringen.
New York Times betegner ham som
manden, der har „skabt en kommerciel og politisk kolos, som spændte
over kontinenter og ophøjede det beskedne tog til et nationalt symbol på
stolthed og teknologisk overlegenhed”.
Der er udtrykt formodninger om, at
han har set stort på kvalitet og sikkerhed for at holde budgettet og få projekter gennemført til tiden. Desuden
peges der på, at højhastigheds-projekterne er finansieret ved lån og har
skabt en gæld på mange hundrede
milliarder, som ministeriet hæfter for,
og som kan hæmme udviklingen af
jernbanevæsenet. Jernbaneministeriets talsfolk har bedyret, at der ikke
er grund til bekymring. Der er styr på
det hele. Finansieringen er i orden,
kvaliteten og sikkerheden er i top.

For dyrt for menigmand

Højhastighedsprojektet bliver rost af
politikere, økonomer, erhvervsfolk,
kulturelle institutioner, turistbranchen
og andre, især fordi det er med til at
skabe tættere kontakt mellem det store riges provinser. Men der er også
højlydt kritik i medierne, frem for alt
af billetpriserne. Højhastighedsforbindelserne er til gavn for velhaverne, ikke for menigmand, lyder kritikken.
En billet til et højhastighedstog koster måske en halv gang mere end til
et normalt tog. Kritikken går desuden
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på, at antallet af normale, billige tog
skæres ned til fordel for højhastighedstogene.

Nogle kom ikke hjem

Problemet mærkes især, når over 200
mio. migrantarbejdere og andre
skal hjem for at fejre kinesisk nytår.
De kinesiske medier har adskillige
reportager om deres trafikale problemer.
Nyhedsbureauet Xinhua har talt
med en migrantarbejder, Liu Weidong, der sammen med kone og et
barn har slået sig ned som migrantarbejder i Hangzhou i Østkina, 600700 kilometer fra deres hjemby i naboprovinsen Jiangxi. De forsøgte
uden held at købe billetter til et af de
ordinære tog, men efter at hans kone
havde stået i kø i fem timer på jernbanestationen, fik hun at vide, at alle
billetter til de ordinære tog var udsolgt. Familien måtte bide i det sure
æble og købe de dyrere billetter til
en højhastighedsforbindelse. Det kostede 400 yuan (320 kr.) ekstra, en
tredjedel af Lu Weidongs månedsløn.
„Rejsetiden blev forkortet med adskillige timer, men vi ville have foretrukket at stå op i mange timer i et
overfyldt tog, for 400 yuan er for os
en betragtelig sum, og vi kunne have
brugt pengene til at købe noget med
hjem til nytårsfesten”, sagde parret til
nyhedsbureauet.
Liu Weidong siger, at hans familie
trods alt har været heldig. Nogle af
hans kolleger havde ikke råd til at
købe billetter til højhastighedsforbindelserne, og da billetter til de normale tog var udsolgt, måtte de opgive at komme hjem til årets store familiefest.

Svindel med billetter

At de billige billetter bliver udsolgt,
skyldes ikke blot, at de ordinære forbindelser skæres ned. Forklaringen
er også korruption. Det hævdes, at et
stort antal billige billetter lægges til
side til partifolk og offentligt ansatte,
så de kan spare penge, når de skal
hjem til nytårsfesten, eller at sortbørsfolk hamstrer billetter til videresalg. For at komme dette uvæsen til
livs har myndighederne bestemt, at

en person, der ønsker at købe en billet, skal vise legitimation, billetkontoret skal så notere køberens identitetsbetegnelser på billetten.
Jernbanemyndighederne har ifølge
nogle medier imødekommet kritikken af de høje billetpriser. Det nye
højhastigheds-skinnenet er beregnet
til tog, der kan køre 350 kilometer i
timen eller endnu mere. Men kort efter at den nye jernbaneminister var
tiltrådt, efter fyringen af den gamle,
besluttede ministeriet at nedsætte
den tilladte tophastighed til 300 kilometer i timen. Begrundelsen var
blandt andet, at den lavere hastighed
betød besparelser på driften og dermed muligheden for at nedsætte billetprisen. Kritikere mente, at det var
af hensyn til sikkerheden, at farten
blev sat ned.

Motorcykel-migranter Da en gruppe migrantarbejdere i Østkina skulle hjem til nytårsfest i
Vestkina, havde de ikke råd til at tage et højhastighedstog, og billige billetter til de ordinære
tog var udsolgt. Så de drog hjem i samlet flok på
motorcykel, en begivenhed, der blev illustreret
livligt på internettet. Den begivenhed har tegneren Ding Huayong og satirikeren Qiu Kaijun illustreret i magasinet New Century. Med ordene
„Jeg er færdig med at lege med dig“ klipper motorcyklisten båndet over til togføreren, en grå,
massiv skikkelse med ordene „Kinas jernbaner”
på ryggen. Hovedet på den bredskuldrede lokomotivfører er meget lille, formentlig en kritik af,
at det kinesiske jernbaneministerium ikke har
været i stand til at løse problemet med jernbanernes manglende kapacitet til at klare den store trafik i forbindelse med det kinesiske nytår,
skriver China Digital Times, hvorfra tegningen er
hentet.

Finanskrisen bag
moderniseringen

Det var den internationale finanskrise, der for alvor satte skub i Kinas
højhastighedsprojekter, skriver Kinaforskeren Roger Irvine.
„Da den globale finanskrise brød
ud, så den kinesiske regering sig om
efter et område, hvor offentlig investering hurtigt kunne forøges for at få
gang i væksten igen. Jernbanevæsenet var en oplagt mulighed. Kinas
samlede finansielle vækstpakke var
på 600 mia. USD (2700 mia. kr.),
hvoraf op mod 60 pct. blev brugt på
transportsektoren, hovedparten på
jernbanerne. Kinas samlede investering i højhastighedsjernbaner ind til
2020 anslås til at være omkring 300
mia. USD, men der er rapporter om,
at der alene i femårsplanen 2011–
2015 vil blive brugt 600 mia. USD
på jernbanebyggeri. På den baggrund
ligner et kort over Kinas skinnenet en
meget travl edderkops arbejde”.

Kilder: Global Times, China Daily,
Xinhua, New York Times, Peple’s Daily,
Reuters, Beijing Review, Roger Irvine:
High speed rail: Chinas new silk road?
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Familieplanlægningen og det aldrende samfund

færre unge skal forsørge flere ældre
Kina er på vej ind i kategorien aldrende samfund, fremgår det af folketællingen, der blev
gennemført i efteråret 2010. Det får konsekvenser for den økonomiske fremgang.
mia., svarende til 2,28 gang større.
Det betyder, at Kinas befolkning
steg mindre end resten af klodens, og
at den kinesiske andel af verdens befolkning er faldet fra mindre end en
fjerdedel til knapt en femtedel.
Gennem perioden har Kina oplevet
både markante stigninger og markante fald i befolkningstilvæksten. Det
var først i 1970erne, at Kina definerede en befolkningspolitik, der kunne
danne grundlag for en balanceret udvikling.
Samtidig med at befolkningstilvæksten er faldende, er der sket en forbedring i befolkningens livskvalitet inden for uddannelse og boligforhold. Først og fremmest er det generelle udviklingsniveau steget. For
hver 100.000 kinesere er der nu flere
end 8.900, der har en universitetsuddannelse. Med den stigende urbanisering er der nu udsigt til, at 58 pro-

Af Ma Jisen
Befolkningskontrol er helt afgørende
for et lands udviklingsstrategi. Ikke
mindst for Kina, der som bekendt har
det største befolkningstal i verden.
I november 2010 gennemførte Kina
sin sjette folketælling. Resultatet viste, at Kinas folketal nu har passeret
1,339 milliarder. I perioden fra 2000
til 2010 er det samlede folketal steget med 5,84 procent, og den årlige
tilvækst er dermed 0,5 procentpoints,
hvilket er lavere end for året 1999–
2000.
Hvilken betydning skal vi tillægge,
at vi nu har passeret 1,3 mia.? Globalt er der i perioden fra 1950 til
2009 sket en stigning i verdens befolkning fra 2,5 mia. til 6,3 mia., altså en stigning på 2,52 gange. I samme periode er den kinesiske befolkning forøget fra 570 millioner til 1,3

Et af hovedresultaterne af den nye folketælling er, at Kinas ældre bliver mere synlige, både i
statistikkerne og i gadebilledet. (Foto: Flemming Ytzen)

cent af befolkningen vil leve i byer i
år 2020.

Aldringen

Det skal bemærkes, at den andel af
befolkningen, som udgør den egentlige arbejdsstyrke, dvs. aldersgruppen fra 15 til 60 år, nu tæller 920
millioner, hvilket viser, at Kina stadig
har en rigelig mængde arbejdskraft. I
de kommende ti år vil denne gruppe
være på omkring 900 millioner, men
der vil ske et betydeligt fald fra 2013
og især fra 2020. Med andre ord: det
kinesiske samfund er på vej til at blive ældre.
Kina har tilbagelagt en lang vej,
kan man sige – fra at være et samfund, der kæmpede med at få kontrol
med befolkningstilvæksten til at blive
et, hvor aldringen er ved at blive et
problem.
I de første år efter 1949 havde Kina
en temmelig høj fødselsrate som følge af freden efter årtiers krig, og regeringen opmuntrede folk til at få flere
børn. Konsekvenserne af denne
ukontrollerede forøgelse af befolkningen førte til en drastisk stigning af
det totale befolkningstal.
I løbet af de tre år, 1959–1961,
døde 40 millioner en abnorm død
som følge af den frygtelige hungersnød, der skyldtes den forfejlede politik under Det Store Spring Fremad fra
1958.
Det blev opvejet af en stigning i
antallet af fødsler i perioden 1962
til 1973, hvor befolkningstallet steg
fra 672 til 892 millioner, en stigning
på 220 millioner på bare 12 år. Den
gennemsnitlige vækstrate nåede i
1963 op på 4,33 procent, højere end
nogensinde.

Opbremsning

I slutningen af 1970erne indså den
ledelse, der kom til efter Mao, nødvendigheden af at gennemføre en familieplanlægningspolitik for at bremse den uønskede befolkningsvækst.
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Ellers ville befolkningsekspansionen
skabe vanskeligheder for Kinas økonomi.
Computerbaserede fremskrivninger
viste, at Kina var tvunget til at indføre
den såkaldte etba rnspolitik – ét barn
per par, dog med undtagelser i landområder og minoritetsområder. Der
blev udarbejdet langfristede, middelfristede og kortfristede mål for familieplanlægningen, og der blev holdt
streng kontrol med, at den blev overholdt.
I årtierne siden dengang har mønsteret for ægteskab og fødsler ændret
sig betydeligt. For det første er giftealderen for mænd og kvinder steget
fra 19 til 22 eller senere. At føde et
barn er indbefattet i en socialt kontrolleret plan. Med tiden er der særlig
opmærksomhed på arveligheds-faktorer: Ægteskab er forbudt mellem direkte blodsbeslægtede eller blodsbeslægtede inden for tre generationer,
eller med spedalske og andre arvelige sygdomme eller sygdomme, som
er uforenelige med ægteskab. Der
kræves fysisk undersøgelse før ægteskab.
I tidens løb er etbarnspolitikken i
det store og hele blevet accepteret.
I perioden fra 1950 til 1980 var
spørgsmålet, om man skulle have
færre eller flere børn, i høj grad styret af den officielle politik. Men fra
1990erne er det konstante fald i fødselsraten mere en konsekvens af den
økonomiske og sociale udvikling. Set
ud fra hvad det koster at leve og få
uddannelse, mener folk generelt, at
det er klogt kun at have ét barn.
Følgelig er det kinesiske befolkningstal gradvist faldet. I 1970erne voksede den kinesiske befolkning med 100
millioner på fem år; i 1980erne tog
det syv år, og fra 1990 til 2004 kom
man op på ni år.
Gennemsnitstallet for nettoforøgelsen for hvert år formindskedes med
20 millioner, 13 millioner og 10 millioner i de respektive perioder, og
mindre end 10 millioner i det 21. århundrede.
Det afspejles også i fødselsratens
nedadgående tendens. I perioden fra
1970 til 1994 faldt den årlige fødselsrate fra 3,36 pct. til 1,77 pct., hvilket

vil sige, at den årlige vækstrate i befolkningen faldt fra 2,56 pct. til 1,12
pct.

Nøgletal
Befolkningens størrelse 1.11.2010
Fastlandskina 1.339.724.852
Hongkong
7.097.600
Macao
552.300
I alt
1.347.374.752
Kinas Statistiske Bureau medregner
Taiwans befolkning på
23.162.123 og sætter hermed
Kinas samlede befolkning til
1.370.536.875.

Konsekvens for væksten

Højere levetid koblet sammen med
færre fødsler har som resultat, at andelen af gamle mennesker i samfundet stiger. Den sjette folketælling viser, at 60-årige og ældre udgør 13,26
pct. af den totale befolkning i Kina.
Personer over 65 udgør 8,87 pct. Det
er velkendt, at i et aldrende samfund
stiger andelen i arbejdsstyrken af
dem fra 45 år og op, mens antallet af
dem under 44 år daler. Det vil have
en negativ effekt på væksten i den
nationale økonomi. Kina er det første
store udviklingsland i kategorien aldrende samfund.
Derfor må landet se den kendsgerning i øjnene, at Kina bliver et aldrende samfund, før dets økonomi er
veludviklet. Der foregår stadige diskussioner om, hvordan man skal klare den nye situation, som indebærer
større udgifter til forsørgelse af de
gamle, forbedring af det sociale sikkerhedssystem og reform af sundhedssystemet for bedre service af
gamle mennesker.
Der er også megen opmærksomhed på den nuværende lave fødselsrate, som har været under 0,016 siden sidst i ´90erne. Når fødselsraten
er lavere end 0,018, vil det blive
svært at genskabe befolkningsbalancen mellem generationerne. Der lyder krav om stop for etbarnspolitikken, og i stedet indføre en politik,
hvor hvert par må få to børn.

Årlig stigning i befolkningstal siden
2000: 0,57 pct.
Familiens gennemsnitlige størrelse
3,10 personer mod 3,44 personer i
2000.
Kønsfordeling
51,27 pct. mænd, 48,73 pct. kvinder. 105,20 mænd for hver 100
kvinder mod 106,74 mænd for hver
100 kvinder i 2000.
Aldersfordeling
0-14 årige: 16,60 pct. af den samledede befolkning, 6,29 pct. mindre
end i 2000.
60-årige og derover: 13,26 pct.,
2,93 pct.points mere end i 2000.
65-årige og derover: 8,87 pct., 1,91
pct.points flere end i 2000.
By- og landbefolkningen
665.570.000 bor i byer, dvs. 49,68
pct. Bybefolkningen var i 2010
13.46 procentpoints højere end i
2000.
Migrantbefolkningen
261.390.000 havde i 2010 boet
mindst seks måneder et andet sted
end der, hvor de officielt hører
hjemme. De fleste af dem er migrantarbejdere.

Oversættelse:
Jette Mechlenburg og Flemming Ytzen

Uddannelse
Antal personer per 100.000 indbyggere med universitetsuddannelse: 8930 mod 3611 i 2000. Med
studentereksamen: 14.032 mod
11.146 i 2000.

Mere om folketællingen:
„Håb om en mere korrekt statistik“
(om folketællingens gennemførelse i
november 2010): Kinabladet nr. 49
Forår 2011.

Kilde: Kinas Statistiske Kontor
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Sangerhyldest til 90-årig jubilar

kina blev pludselig rødt igen
Kina genlød i foråret og sommeren 2011 af „Østen Er Rød” og andre af Mao-tidens kampsange.
Overalt i Kina samledes kinesere for i fællesskab at synge „røde sange” som en hyldest til Kinas
Kommunistiske Parti, der fejrede 90 års jubilæum den 1. juli 2011.
Af Flemming Poulsen
Hvad der skete under „de røde
sange”s kampagne i månederne op
til jubilæet, blev fulgt med stor opmærksomhed, både i Kina og i udlandet. Årsagen er, at inspirationen til
denne folkelige hyldest, der kunne
bringe tankerne tilbage til Mao-tidens
overgreb, kom fra en højtstående partileder, der kalder sig selv en „moderne maoist” og måske næste år får en
af Partiets topposter. Sker det, vil han
få afgørende indflydelse på den politik, regeringen i Beijing vil føre indDen 62-årige Bo Xilai, Chongqing Kommunes
kommunistiske partichef, optræder gerne som
en „moderne maoist”. Han har i 2011 ført an i
en landsomfattende kampagne for at få folk til
at synge „røde sange“ og mistænkes for at ville
genindføre Mao Zedongs politiske idealer i dagens Kina. (Foto: mofcom.go v.cn)

adtil og over for omverdenen i de
kommende år.
Manden er den 62-årige Bo Xilai,
der som kommunistisk partichef er
øverste leder af Chongqing kommune i Sydvestkina. Kommunen, der er
dobbelt så stor som Danmark og har
over 30 mio. indbyggere, har status
som en af Kinas 31 provinser, så partichefen her har direkte kontakt til
den øverste partiledelse i Beijing.
Der findes ikke en opgørelse over,
hvor mange kinesere der rykkede ud
for at hylde Partiet med røde sange.
De kinesiske medier har blot fortalt,
at der i hele Kina var private og offentlige sammenkomster med røde
sange på programmet i månederne
op til jubilæet. I et enkelt tilfælde,
den 29. juni 2011, blev der meldt
om en sangkonkurrence i Chongqing
med 100.000 tilhørere. 8000 sangere
i alderen 8-70 år konkurrerede i 90
grupper om at være bedst til at synge
røde sange. Bo Xilai stod for arrangementet.

Sangstævner og debatter

„Med 90 års jubilæet lige om hjørnet
genlyder landets parker, universiteter,
koncertsale, tv-kanaler, offentlige institutioner, statslige virksomheder,
skoler og boligkvarterer af stolte røde
sange til lovprisning af det regerende
parti”, meddelte nyhedhedsbureauet
Xinhua den 26. juni 2011.
Kampagnen udløste en omfattende
og meget afvekslende debat i medierne og på internettet. Var formålet et
forsøg på at genindføre et maoistisk
styre? Var det rimeligt at arrangere
denne sangkampagne? Hvad vil det
sige, at en sang er rød?
Den sanglige hyldest var iscenesat
af den øverste partiledelse i Beijing,
men det var ikke den, der havde undfanget ideen til denne specielle gave
til det jubilerende parti. Ideen var
tyvstjålet fra partichefen i Chongqing.
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Her indførte partichef Bo Xilai allerede i 2008 – året efter sin udnævnelse – det han kaldte en „rød kultur”
i alle kommunens institutioner. Den
røde kultur var en kopi af de aktiviteter, Mao Zedong benyttede for at
gøre kineserne til lovlydige borgere i
Det Nye Kina.
En vigtig del af Bo Xilais røde kultur var, at Mao-tidens slagsange skulle synges over alt i kommunen. Ved
et besøg på en skole havde partichefen, ifølge Chongqing Dagblad, konstateret, at eleverne ikke kendte noget til sangen Ode til Moderlandet
(med linjen „Vor leder Mao Zedong
viser vejen fremad”), der lå højt på
maoisternes musikalske repertoire.
Partichefen pålagde derpå kommunens skoleledere at sørge for, at alle
elever lærte ti røde sange.
Partichefen arrangerede selv sangstævner og sang selv for på Mao-tidens slagsange – Østen er rød („Kina
har frembragt en Mao Zedong”),
Uden kommunistisk parti intet nyt
Kina („Det kommunistiske parti viser
vejen til befrielse”), På den gyldne
bakke i Beijing („Formand Mao er
som den gyldne Sol”) osv.

På vej til en toppost?

Partilederens formål med at lade de
røde sange gå deres sejrsgang over
hele Kina var ikke at bidrage til jubilæumsfestlighederne tre år senere,
men – ifølge vestlige korrespondenter i Beijing og andre politiske iagttagere – at vinde tilslutning hos meningsfæller, der skulle sørge for, at
han blev valgt til en af de ni pladser i
Kinas egentlige regering, Politbureauets Stående Udvalg, når der i 2012
skulle vælges nye medlemmer af det
magtfulde organ.
Allerede i oktober 2010 var partiledelsen i Beijing opmærksom på
Chongqing-partilederens initiativ.
Folkets Dagblad, Partiets hovedorgan,
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meddelte, at et medlem af Politbureauets Stående Udvalg,Li Changchun,
havde opfordret alle parti- og statsorganer til at mobilisere borgerne til
at deltage i opbygning af et socialistisk samfund ved at synge røde
sange. Opfordringen kom i et lykønskningsbrev til en koncert i Chongqing, hvor 3000 sangere optrådte
med røde sange. 63 sanggrupper fra
alle Kinas provinser deltog sammen
med hold fra Hongkong, Taiwan og
Singapore i koncerten, der varede tre
dage.
Da partiledelsen i Beijing officielt
overtog sangkampagnen i foråret
2011og gjorde den til en del af Partiets jubilæumsfest, kom der gang i de
røde sange – og i en livlig, offentlig
debat. Meningerne om sang-kampagnen var delte, men den alt overvejende del af indlæggene var udtryk for
tilfredshed eller ligefrem begejstring
over initiativet.

For og imod

Her er nogle hastige glimt fra debatten, som den tog sig ud på internettet:
En partisekretær på Henan Normal
Universitet: „At synge røde sange er
en ny måde at opdrage studerende i
Partiets ånd”.
En 22-årig universitets-studerende:
„Vi synger sangene sammen med
vore lærere. Men vi forventer at høre
flere nye værker, som passer bedre til
vores smag”.
En 70-årig pensioneret lærer: „Jeg
blev forældreløs som barn. Hvis ikke
jeg havde haft Det Nye Kina til at
tage sig af mig, var jeg ikke blevet
lærer”.
En pensioneret fabriksarbejder: „De
lidenskabelige toner i de røde sange
får mig til at mindes min ungdom.
Dengang svedte folk blod, men de
var fulde af energi“.
Yu Jianrong, der er chef for Center
for Samfundsforskning ved Kinas
Samfundsvidenskabelige Akademi:
„En kulturel kampagne for at rejse en
revolutionær entusiasme i offentligheden vil være vanskelig i dagens
Kina. Noget af sangkampagnens propaganda, som synes at være gået til
det ekstreme, er latterliggjort af folk”.

En 70-årig pensionist, der sammen
med 50 andre i boligblokken har
dannet et rødt sangkor: „Jeg synger
disse røde sange for at sige Partiet
tak”.
Prodekan ved Kinas Universitet for
Statsvidenskab og Jura He Bing ved
en kandidatfest: „I denne absurde tid
bliver vi opfordret til at synge revolutionære sange, men vi bliver ikke opfordret til at lave revolution”.
En professor i statskundskab ved
City University i Hong Kong, Joseph
Cheng, til en australsk avis: „Disse
røde sange, Maos sange medregnet,
appellerer givetvis til Partiets konservative ældre og til den del af befolkningen, der ikke er alt for lykkelig
med markedsøkonomiens hastige udvikling, samt til dem, det er gået ud
over“.
En forsker i statskundskab ved Renmin Universitet I Beijing, Zhang
Ming, der er medlem af det kommunistiske parti:
„De sange, der bliver sunget, er
ikke røde, men lyserøde. Røde sange handler først og fremmest om re-

volution og vold. Nu bruger man blot
røde sange til at lovprise Partiet og
partimedlemmerne, så det giver ikke
nogen mening”.
En del af debatten har handlet om,
hvad der forstås ved „røde sange”.

Røde sanges betydning

Folkets Dagblad, det kommunistiske
partis hovedorgan: Røde sange er
sange, der er blevet komponeret for
at anerkende det kommunistiske partis lederskab i revolutionen og i kampen for at grundlægge Folkerepublikken Kina.
Partichef Bo Xilai: Røde sange har
gjort det muligt for et forarmet, svagt,
halv-kolonialistisk og halv-indelukket
Kina at få plads blandt verdens store
folk.				
En senior funktionær, der står for
udbredelsen af Røde Sange: Rød er
ikke blot udtryk for revolution, kommunisme eller socialisme. De omfatter også elementer, der repræsenterer
lykke, at være positiv og sund.
Vicedirektør i det kommunistiske
partis centralkomite Wang Xaohui: I

Der blev sunget røde, revolutionære sange, og Mao-tidens scenekunst blev genoplivet, da
menige kinesere over hele Kina fulgte en opfordring fra det kommunistiske parti til at optræde med sang og musik i foråret og sommeren 2011. Det var en hilsen til Partiet, der kunne
fejre 90 års jubilæum den 1. juli 2011. (Foto: Xinhua).
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dag har vi en rig og mangeartet kultur. Nogle kan lide røde sange, andre
kan lide popsange og atter andre
rock’n’roll.
Den amerikanske avis Wall Street
Journals korrespondent: Røde sange
fremføres for at hylde Partiet og opmuntre til kinesisk nationalisme.
Budskabet er enkelt: Elsk Formand
Mao.

Rød Kultur i Chongqing

Bo Xilai begyndte at sætte „Rød Kultur” på sit politiske program i 2008,
et år efter at han var tiltrådt som den
store kommunes partichef. Dette nye
initiativ skulle ifølge kinesiske medier
styrke befolkningens kampgejst.
Bo Xilais røde kultur byggede på
Mao Zedongs ideer om, hvordan befolkningen skulle opdrages til at blive
gode samfundsborgere. Et af hovedpunkterne var, at folk skulle mødes
for at synge Mao-tidens kampsange,
og 750.000 universitetsstuderende
blev opfordret til – på bedste maoistiske vis – at bruge mindst fire uger af
deres studietid til at arbejde sammen
med arbejdere, bønder og soldater
for at lære deres tilværelse at kende.
Desuden arbejdede han på at få
borgerne til at besøge steder med
forbindelse til Partiets og Den Røde
Hærs historie.
I januar 2011 besluttede partichefen, at Chongqings satellit-tv skulle

sløjfe alle de underholdningsprogrammer, der blev sendt mellem kl.
19 og 23, og som ikke adskilte sig
meget fra vestlige programmer af den
art. I stedet skulle tv-stationen sende
programmer om landets revolutionære fortid under det kommunistiske
partis ledelse. Chongqing satellit-tv
skulle være landets første „røde
kanal”, en ren public service station
uden kommercielle reklamer.

Tonen i reportager korrigeret

Det er uklart, om de røde sangarrangementer vil fortsætte, efter at Partiets
jubilæum er overstået.
Avisen Global Times og andre medier har fastslået, at kampagnen ikke
er et tegn på en tilbagevenden til
Mao-tidens politik. 			
Avisen oplyste den 4. maj 2011, at
partichef Bo Xilai den 29. april havde
haft et møde med en gruppe journalister fra Hongkong og Macao for at
„korrigere tonen i reportager om
kampagnen for rød kultur“. 		
„Han ønskede at sætte en stopper
for spekulationer om, at kampagnens
formål var at genoplive Kulturrevolutionens politik og ånd“.
„Man må håbe at Bos klarlæggelse
vil afbøde forværringen af Chongqing-regeringens public relations.
Kampagnen har udløst omfattende
kritik og mistanke om, at Chongqing
indoktrinerede lokale med forældede

Landsbyen Xibaipo i Hebei-provinsen var en af de gamle revolutionære baser, der i 2011 fik
besøg af ekstra mange turister – 2,1 mio. – i forbindelse med det kommunistiske partis runde
jubilæum. Her er en gruppe fotograferet foran landsbyens Memorial Museum.
(Foto: Ding Lixin/Xinhua)

røde sange og revolutionære dogmer“.
„For Chongqings myndigheder er
det en velfortjent lektion i, hvordan
de skal varetage deres public relations“.

Rød turisme

Røde sange var ikke det kommunistiske partis eneste middel til at fejre jubilæet ved at få folk til at knytte bånd
til fortiden. Rød turisme var et andet
hovdpunkt i programmet.
Allerede i 2005 oprettedes der en
officiel turistorganisation, Rød Turisme, der skulle arrangere ture til Partiets og Den Røde Hærs „hellige steder”, fx Shaoshan (Maos fødested).
Rød Turismes Koordinations Gruppe er i årenes løb blevet en stor og
indbringende virksomhed. I 2010 tog
den sig af 430 mio. turister, en femtedel af alle indenlandske turister.
Den samlede indtægt var i 2010 over
130 mia. yuan (over 105 mia. kr.). I
forbindelse med renoveringen af de
gamle revolutionære baser er der anlagt 3418 kilometer veje til baserne,
bygget adskillige lufthavne og 106
jernbanestationer.
„Rød Turisme er et politisk projekt,
der skal styrke folkets overbevisning
om, at det er bedst at holde fast ved
socialismen i den kinesiske udformning”, skrev den britiske avis The Telegraphs korrespondent i Kina.
„Rød turisme kombinerer patriotisk
opdragelse og rekreation“, hed det i
China Daily.
En 11-årig dreng er efter et besøg i
en af de revolutionære baser citeret
for at sige: „Jeg tror Den Røde Hærs
soldater havde et virkelig hårdt liv.
De boede i primitive huse, de fik
ikke nok at spise, og de havde dårlige senge. Så jeg ønsker at lære noget
om deres egenskaber – aldrig at give
op, altid at kæmpe til sejren er vundet”.

Kilder: Global Times, China Daily,
Xinhua, People’s Daily, New York
Times, Reuters, AP m.fl.
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Til undervisning om Kina og Taiwan

en KinaPortal til det danske skolesystem
I 2005 åbnede KinaPortalen på www.kina.emu.dk beregnet til hele det danske skolesystem fra
folkeskole, ungdomsuddannelser til læreruddannelser. Der er gratis adgang for alle besøgende.
Af Birthe Mølhave
Interessen for Kina har jeg haft siden
7. klasse, så det var en helt særlig oplevelse at besøge Taiwan, Hong Kong
og Kina første gang i 1988 og kunne
iagttage ligheder og forskelle. I Beijing spurgte alle studerende, jeg
mødte, om ikke jeg kunne skaffe dem
til Danmark, så de kunne komme
væk, for hvilken fremtid var der ellers
for dem?
Igen besøg i Kina i 1995 og 1998,
hvor udviklingen var begyndt at gå
stærkt. Nu ville de studerende da
godt til Danmark, men kun for at
blive uddannede og så vende hjem,
for de var ikke i tvivl om, at det var i
Kina fremtiden var!
Da jeg skulle afsted igen i 2000,
besluttede jeg mig for at lave en ’pilot’-spørgeskemaundersøgelse i en
gymnasieklasse på 60 elever i Wuhan.
Spørgeskemaundersøgelse, hvad er
det? Det havde eleverne aldrig hørt
om før, men de tog udfordringen op,
da jeg lovede at fortælle dem om
unge i Danmark, når skemaerne var
samlet ind, og samtidig lovede dem,
at deres lærere ikke ville få lov at se
besvarelserne. Resultatet er beskrevet
i bladet Gymnasieskolen no. 22, 23.
november 2000, s. 26-27: Hverdag
og fritid for Maos „børnebørn”.

KinaPortalen bygges op

I 2003 havde jeg ’bygget’ IndiensPortalen, som fik plads på EMU’en, der
er betalt af Undervisningsministeriet.
Jeg havde valgt Indien, fordi jeg var
forundret over så lidt, unge danskere
vidste om Indien. De troede, at alle
indere var ludfattige, for de hørte altid kun om behovet for ulandshjælp
– intet om den tredjedel af befolkningen, der var middelklasse eller meget
rige. Kina derimod, ja 85% af alt legetøj i Danmark var på det tidspunkt
produceret i Kina, så Kina vidste de
unge vel nok noget om?

Men en af mine kinesiske venner,
der ikke kunne dansk, stoppede mig
en dag og fortalte, at han havde set
på Indiens-Portalen og var begejstret
– ville jeg ikke godt lave en tilsvarende om Kina?
Det tog tre sekunder at sige ja – og
300 koncentrerede timer at bygge KinaPortalen op, selvom det var samme
struktur, der skulle bruges.

Om at bruge KinaPortalen

KinaPortalen har ti menupunkter i
venstre side:
1. Om KinaPortalen
2. Målgrupper
3. Fag
4. Storbyprojekt Beijing
5. Kinesiske Medier
6. Opslagsværker på engelsk
7. Danske materialer
8. Opslagstavle
9. Mail til en kineser
10. Introduction to Denmark
Når man scroller ned ad den enkelte menuside, kan man se, hvad den
indeholder, nogle er ret korte, andre
lange. Hvis man vælger fx fag, så
kommer en liste over 33 fag. Hvert
fag er typisk delt i tre undermenuer.
Se eksempelvis faget historie med
oplysninger og links om Kinas historie og kinesiske historikere på forsiden, næste undermenu er historie
emner, og den sidste undermenu er
undervisningsforslag til historie.
Man kan se menuer og undermenuer i venstre del af siden og trykke
dem frem.
Der er også et menupunkt med
Kinesiske medier, så man nemt kan
læse kinesiske aviser og blade på engelsk.
Opslagstavlen bringer korttidsnyheder og andre mere generelle informationer.
Menupunktet Mail til en kineser
har til formål at skabe kontakt mellem skoler, lærere og elever i Kina og
Danmark. Det gør det unægtelig lettere for mig, at der i dag er så mange

kinesere i Danmark, at mange skoler
ikke behøver min hjælp mere.
Det sidste menupunkt er møntet på
kinesiske lærere og elever på kontaktskolerne, der vil vide noget om
Danmark, Færøerne og Grønland.

Ideer og links er velkomne

Hvis Kinabladets læsere har forslag,
oplysninger og links, der er relevante
for KinaPortalen, vil det være meget
velkomment. Send en mail til
birthe.molhave@skolekom.dk og
kald emne/subject ’KinaPortalen’, så
jeg ikke opfatter mailen som spam og
sletter den uden at have læst den.
Udover at en del skoler har undervisning i kinesisk sprog, så har Egå
Gymnasium fra dette efterår forsøg
med kinesisk områdestudium C om
det moderne Kina, sammenhæng
mellem sprog, kultur og samfundsforhold. Andre skoler kan få inspiration til det samme (se linket nederst på
Opslagstavlen).
Til slut: KinaPortalen har siden sin
åbning haft 150.000 besøg af lærere,
studerende, elever og andre. Det
samme gælder IndiensPortalen. Det
giver jo lyst til at fortsætte ens fritidsinteresse.
Birthe Mølhave, Risskov
Webmaster for IndiensPortalen
www.indien.emu.dk
og KinaPortalen
www.kina.emu.dk
cand.mag. i filosofi, oldtidskundskab
og religion, lærebogsforfatter og dokumentarfilmproducent.
Gymnasieskolens artikel
http://www.gymnasieskolen.dk/
HTML_arkiv/2000/22/artikler/
GY200-311.26.htm
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Regimets kritikere fængsles

USKYLDIGE PÅRØRENDE STRAFFES
Den 38-årige kinesiske aktivist Hua Jia blev løsladt den 26. juni 2011 efter at have afsonet en
dom på 3½ års fængsel for „undergravende virksomhed”. Mens han sad fængslet, talte artiklens
forfatter – per telefon – med hans kone. Som andre fængslede dissidenters pårørende var hun
på det nærmeste i husarrest. Rachel Beitaries artikel er skrevet før Hu Jias løsladelse.
Af Rachel Beitarie
Free-lance journalist, Beijing
I et roligt boligområde i det vestlige
Beijing, hvor der sædvanligvis kun
ses nogle få pensionister, der lufter
deres hunde eller ordner deres haver,
er et hus under konstant og tydelig
overvågning. En politimand i civil
står på vagt foran indgangen, og en
anden sidder på vagt i et lille hus.
Så mærkeligt det end lyder, er genstanden for den kinesiske stats bevågenhed i dette tilfælde Liu Xia, der
er maler, digter og fotograf – og nobelpristageren Liu Xiaobos kone. På
grund af sin tilknytning til ham har
hun været i husarrest, praktisk taget
uden kontakt til omverden, siden november 2010, da det blev meddelt,

Hu Jia sammen med sin kone og deres barn, fotograferet kort tid før han blev fængslet for kritik
af det kommunistiske parti. (Foto: scanpix)

at hendes mand, der afsoner en straf
på 11 års fængsel for kritik af det
kommunistiske parti, havde fået Nobels Fredspris. Ingen har siden februar 2011hørt fra Liu Xia, og det skaber
hos hendes venner bekymring for
hendes helbredstilstand. Og der er
ingen tegn på, at myndighederne vil
ændre på tingenes tilstand.

Familien som gidsler

Liu Xias husarrest understreger et
særligt forhold i forbindelse med Kinas hårde kurs over for politiske dissidenter. Dusinvis af aktivister, intellektuelle og kunstnere anholdes, men
myndighederne er ikke blot efter kritikere af regeringspartiet, de går også
efter deres familiemedlemmer, og
ikke blot ægtefæller og forældre,
men også mindre børn. Mens dissidenterne figurerer i overskrifterne,
omtales deres familiemedlemmers
skæbne stort set ikke. Selv om den
fængslede kunstner Ai Weiweis kone
for nylig fik lov at besøge sin mand,
kan hun meget vel være den næste,
der frihedsberøves.
Det er en straffestrategi, der prøver
at udnytte den kinesiske tradition for
familiesamhørighed. For Kinas dissidenter er familien ofte både en kilde
til styrke og svaghed: kinesiske familier er ofte både tæt og stærkt involveret i hinandens liv, og de tager løftet om at stå sammen i tykt og tyndt
meget alvorligt. Så regeringen, der
kender disse tætte bånd, bruger dem
til at lægge mere pres på aktivisterne.
Det bringer mindelser om Kulturrevolutionen i 1960’erne og 70’erne,
hvor mange kinesiske familier blev
splittet ad, når ægtefæller og børn
af myndighederne blev tvunget til at
fordømme deres kære som kapitalistiske forrædere og sommetider måtte
deltage i den offentlige ydmygelse af
af dem. Nutidens Kina bruger igen en
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politik, der manipulerer med kærligheden og sammenholdet i familien
for at undertrykke politiske udfordringer.
„En af de mere bekymrende tendenser, vi er stødt på i de senere år,
er regeringens måde med at inddrage
familiemedlemmer mere direkte”,
udtaler Joshua Rosenzweig, seniorforsker ved The Dui Hua Foundation,
en organisation i USA, der har som
hovedformål at forbedre menneskerettighederne i Kina.
„Vi støder på overvågning, chikanerier og tilmed udvidet husarrest.
Alt sammen noget vi også er stødt på
tidligere, men nu er det blevet rutinemæssigt” – som i tilfældet Liu Xia.
Rosenzweig tilføjer: „Retspleje er
blevet irrelevant” i kommunistpartiets
stræben efter at opretholde stabilitet.
I kinesisk lov er der ingen bestemmelse, der tillader, at en person holdes i husarrest uden sigtelse eller politiefterforskning. „For at sige det lige
ud, så bliver familier holdt som gidsler”, siger Rosenzweig.

Psykologisk krigsførelse

Det ville Zeng Jinyan kunne tilslutte
sig. Hun har været under konstant
overvågning og flere gange været i
husarrest siden 2001, da hun mødte
sin mand, aids-aktivisten Hu Jia, som
nu afsoner en straf på 3½ år for statsfjendtlig virksomhed.
Zeng var studerende, da de mødtes, og hun udtaler, at hun aldrig havde forestillet sig, at hendes liv skulle
forme sig, som det har gjort.
„Jeg regnede med at tage min eksamen, finde et arbejde og blive gift.
Jeg forventede et almindeligt liv og
håbede at få tid og penge nok til at
rejse ud i verden”, siger hun til mig i
et telefoninterview. Men siden er hun
selv blevet en kendt aktivist, der på
sin blog og Twitter gør omhyggeligt
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rede for sin hverdag under partiets
nøje overvågning. I 2007 satte Time
Magazine hende på sin liste over verdens 100 mest indflydelsesrige personer. I dette tilfælde har regimets
fremgangsmåde helt klart givet bagslag.
I telefonen beskriver Zeng Jinyan
de forskellige former for pres, som regeringen lægger på hende:
„Først og fremmest er der bekymringerne for Hu’s sikkerhed. I nogen
tid vidste vi ikke end ikke, hvor han
var, og hvilke overgreb han var udsat
for. Jeg er bekymret for hans fysiske
og mentale tilstand.
„Så er der problemet med at få et
liv og en indkomst som de facto alenemor”, fortsætter hun. (Zengs datter
er 3½ år gammel. Hendes far blev
fængslet kort efter at hun blev født).
„På grund af den konstante politichikane var det ikke muligt for mig at
få et ordentligt job eller starte en forretning. På et vist tidspunkt kunne jeg
ikke en gang få en barnepige til min
datter, for når jeg havde ansat en, truede politiet hende og skræmte hende
væk“.
Zeng Jinyan fortæller, at den psykologiske krigsførelse, hun er udsat for,
er brutal. Mellem trusler og tilbageholdelser må hun også ofte forholde
sig til insinuationer fra overvågningsholdet og regeringsstøttede naboskabskomiteer, som går ud på, at der
er „højtplacerede” mænd, der er „interesseret” i hende, og antyder, at
hun kunne forbedre sin situation betydeligt, hvis hun forlod sin partner.
„Al dette har til hensigt at isolere
mig fra omverdenen og nedbryde
mig”, konkluderer Zeng Jinyan.
„Sommetider virker det. De har skabt
et dybt traume i mit hjerte”.
Selv om Zeng Jinyan har valgt at stå
sammen med sin mand som dissident
mod regeringen og at fortsætte, hvor
Hu Jia måtte slippe, da han blev arresteret for sin kritik af styret, er der pårørende til dissidenter, der foretrækker at tie. Andre igen prøver aktivt at
distancere sig fra politisk aktivisme
og går sommetider så langt som til at
flytte til en anden by eller endog indgive skilsmissebegæring.
Det var, hvad der skete i tilfældet

Yang Zili, en kommentator, der beskæftigede sig med sociale spørgsmål, og som i 2001 blev idømt otte
års fængsel for at have organiseret en
diskussionsgruppe om politiske emner.
Hans daværende kone, Lu Kun,
gik mange gange i brechen for ham,
tog sig af hans forsvar og hans finanser, besøgte ham i fængslet, når der
var mulighed for det, men endte med
at flytte til USA. Parret blev skilt efter
Yangs løsladelse i 2009. Yang udtaler, at han forstod hendes beslutning.
„I Kina er det simpelthen et for stort
pres at være gift med en dissident, en
skæbne, som mange helst vil undgå”,
siger han. Men Lu´s valg gjorde også
Yangs liv vanskeligere: de sidste par
år i fængslet tilbragte han i næsten
total isolation uden nogen form for
familiebesøg.
„Det er afgjort en bevidst taktik at
lægge pres på dem, der har planer
om politisk aktivisme”, forklarer Rosenzweig. „Et er, at man er parat til
konfrontation med myndighederne
eller endog at gå i fængsel, noget andet er at vide, at ens familie vil lide
under det. Det afholder ikke altid
folk fra at sige, hvad de mener, men
det er noget, dissidenter tager med i
deres overvejelser.

Hjertets uhåndgribelige
fængsel

Liu Xiaobo, nobelpristageren, kom
ind på denne omstændighed, da han
henvendte sig til sin kone i en tale i
den ret, der dømte ham – i en hurtigt
overstået retssag, som Liu Xia ikke fik
lov til at overvære – til 11 års fængsel:
„I alle disse år.. var vores kærlighed
fuld af bitterhed bibragt af ydre omstændigheder, men når jeg nyder
dens eftersmag, forbliver den uendelig. Jeg skal afsone min dom i et
håndgribeligt fængsel, mens du venter i hjertets uhåndgribelige fængsel.
Din kærlighed er sollyset, der klatrer
over høje mure og trænger gennem
jernstængerne i mit fængselsvindue
og kærtegner hver en centimeter af
min hud... Min kærlighed til dig er,
på den anden side, så fuld af anger
og bebrejdelser, at den sommetider

får mig til at vakle under dens vægt“,
sagde Liu Xaobo.Koner (og i nogle
tilfælde ægtemænd) er ikke de eneste, der er udsat for statens opmærksomhed: Zeng Jinyans forældre, som
bor i Fujian- provinsen, får ofte besøg af politiet, mens hendes svigerforældre i Beijing flere gange blev sat
i husarrest. I et andet tilfælde blev et
ældre forældrepar til en aktivist udsat
for trusler fra det lokale politi i deres
lille by og i huj og hast bragt til Beijing med det formål at presse sønnen
til at opgive sit engagement i menneskerettighedsorganisationer.

Brugen af de sociale medier

Selv om nogle dissidenter er blevet
arresteret, fordi de har benyttet sociale medier som Facebook og Twitter,
har disse kanaler virket lindrende,
når familier, der er udsat for undertrykkelse fra regeringens side, prøver
at komme i kontakt med omverdenen. Da menneskerettighedsadvokaten Jiang Tianyong blev arresteret i februar, åbnede hans kone, Jin Bianling, en Twitter-side, hvor hun berettede online over for en læserskare på
flere tusinde om sine bestræbelser på
at få oplysninger om hans opholdssted, og hvor hun talte, hvor mange
dage han havde været tilbageholdt.
Jiang Tianyong er kommet hjem igen,
men bliver overvåget, og parret har
afslået at give interview til pressen.
De foretrækker at holde lav profil.
Twitter er ikke et medie, der er
kendt for de store følelser, men det
var hjertegribende, da Jin Bianling refererede en samtale med sin 8-årige
datter en aften kort tid efter Jiangs arrestation. „Mor”, sagde barnet ifølge Jin Bianling, „vi skal ikke tænke
så meget på Far. Du har fortalt mig,
at når jeg nyser, betyder det, at der
er en der tænker på mig. Hvis vi får
far til at nyse, der hvor han er nu, så
gør det måske endnu mere ondt på
ham”.
Oversættelse: Else Poulsen
––Artiklen bringes med tilladelse fra
Foreign Policy www.foreignpolicy.com
©The Washington Post
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Superdiplomaten og Kina

Amerikas mand i Beijing
USA’s topdiplomat i 1970’erne, Henry Kissinger, var manden, der banede vejen for normaliseiseringen mellem klodens to vigtigste lande. Detaljerne foreligger nu i bogform.
Af Flemming Ytzen
Henry Kissinger er et navn, der skiller
vandene. Hans placering som national sikkerhedsrådgiver under de republikanske præsidenter Richard Nixon og Gerald Ford i perioden 196976 gjorde ham til amerikansk udenrigspolitiks vigtigste håndværker. Siden har han gjort sig gældende i bøger, som kommentator i medierne
som en fremtrædende analytiker af
internationale relationer.
Årene 1971-73 blev højdepunktet
i Kissingers karriere. Det var her, at
han på vegne af sin chef Richard Nixon forhandlede den politiske åbning
over for Kina og den fredsaftale, som
i januar 1973 banede vejen for en afslutning af krigshandlingerne i Vietnam.
Superdiplomaten har i en alder af
88 udsendt bogen ’On China’. For-

venteligt nok er det USAs åbning
over for Kina, der er omdrejningspunktet i bogen. Han tilføjer en række analytiske beskrivelser af kinesisk
kultur, historie og international adfærd, som gør bogen interessant langt
ud over den indsigt i amerikansk-kinesiske relationer som den leverer.
Læseren bekræftes i Kissinger som
den ultimative realpolitiker, der ser
med enten undren eller afsky på ethvert forsøg på at tilføre udenrigspolitikken idealer, såsom menneskerettigheder, i hvert fald når disse skal
eksporteres med våbenmagt. Og han
gør sig ingen illusioner om, at det
Kina, han har besøgt et utal af gange,
vil overtage en vestlig samfundsform.
Den røde tråd i beskrivelsen af forskellene på kinesisk og vestlig adfærd forklarer Kissinger med at sammenligne de to brætspil, det kinesiske weiqi og det vestlige skak. Mens
et skakspil minder meget om to hæres kamp på en slagmark, består kunsten i at vinde et spil weiqi i at spilleren opererer langsigtet og på flere niveauer, herunder psykologiske. Forfatteren inddrager filosoffen Sun Tzu,
hvis kendteste maksime er, at den
højeste krigskunst består i at besejre
fjenden uden kamp.

Forfald og overlevelse

Kinas årtusindegamle kontinuerlige
civilisation og evne til at overleve indre konflikter og pres udefra tilskriver Kissinger en grad af sofistikering,
som ikke findes i moderne vestlige
samfund. Når Kina derfor kommer
ind i en forfaldsperiode fra midten af
1800-tallet (delvis kolonisering, bokseropstand og det sidste kejserdømmes opløsning), bliver de republikanske og kommunistiske forsøg på at
konsolidere en ny stat derfor en overlevelseskamp, hvor kinesiske ledere forsøger at vinde tid i forhold til en
fjendtlig omverden (Japan, USA og
Sovjetunionen).
Uanset forskelle i økonomisk poli-
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tik har det været denne samme logik,
der har været drivende for både Mao
Zedong, Deng Xiaoping og nutidens
kinesiske ledere. Bogen igennem demonstrerer han tydeligvis både respekt og beundring for de kinesiske
frontfigurer, han har truffet.
Om Mao Zedong skriver han, at
denne leder kunne kombinere ’historiske brudstykker med en blanding
af autoritet og brutalitet (…) og velovervejet diplomati, når omstændighederne forhindrede, at han tog overvældende initiativer’. I samme åndedrag bemærker Kissinger om det kinesiske folk, at ’kun et så tålmodigt
og modstandsdygtigt folk som det kinesiske kunne fremstå både forenet
og dynamisk efter en sådan rutsjebanetur gennem historien’ (med rutsjebanen mener han Maos hasarderede ideologiske eksperimenter). Det
er tydeligt, at forfatteren lader sin beundring og respekt overtrumfe tilbøjeligheden til moralsk fordømmelse af
Maos manglende respekt for menneskeliv.

Historiens vingesus

Klarest slår denne beundring igennem i de situationer, hvor Kissinger
selv er deltager. Frem til præsident
Nixons besøg gennemfører diplomaten et hemmeligt besøg i juli 1971.
Her møder han for første gang regeringschefen Zhou Enlai. ’I mine næsten 60 år i offentlige embeder har
jeg aldrig mødt en så overvældende
skikkelse som Zhou Enlai’, lyder beskrivelsen. Zhou var, skriver Kissinger, ’præget af exceptionel begavelse
og en enestående evne til at begribe
sin modparts psykologi’.
Referaterne af møderne med først
Zhou og siden Mao er spækket med
detaljer og citater, og Kissinger leverer meget overbevisende analyser
af de kinesiske lederes selvforståelse
og opfattelse af rigets placering i verden før og nu. Undervejs oplever læseren noget af et historisk vingesus:
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Man fornemmer, at der på begge sider af forhandlingsbordet i Beijing er
erkendelser af, at Kina og USA må
finde hinanden; at en form for partnerskab er mere naturlig og fornuftig
end det fjendskab, som ideologi og
konfrontationer om Korea og Taiwan
har skabt.
Frugterne af Kissingers indsats høstes, efter at han har forladt regeringen. Det bliver præsident Jimmy Carter, der i 1979 fuldfører den diplomatiske normaliseringsproces, som Nixon indledte i februar 1972. Kissinger bevarer kontakten til Kinas ledere
gennem talrige besøg, og derfor kan
han levere detaljerede beskrivelser
af de kriser, der opstår under og efter den militære nedkæmpelse af demonstrationerne i Beijing og andre
byer i sommeren 1989 (forfatteren
har forståelse for studenteraktivisterne, men sympatien er til at overse).
I bogens sidste tredjedel nærmer
vi os nutidens Kina, dvs. den reformperiode, som Deng Xiaoping satte i
værk. Forfatteren opsummerer de kinesiske lederes hensigter med følgende udsagn:
’De foregiver ikke længere at repræsentere en unik revolutionær
sandhed, som kan eksporteres. I stedet formulerer de en hensigt, der fundamentalt er defensiv og som handler om at arbejde frem mod en verdensorden, der ikke er direkte fjendtlig over for deres eget regeringssystem og deres territorielle integritet.
Det handler meget om at købe tid til
at udvikle deres økonomi og håndtere egne, interne problemer’.
Kissinger mener, at kinesisk udenrigspolitik dermed kommer tættere
på den, der karakteriserede det tyske
rige under Bismarck og dermed står i
en stærk modsætning til Mao-perioden. Politikken bliver pragmatisk og
prøvende. Kina bygger dæmninger
mod uhensigtsmæssige tidevandsbølger. Et eksempel fremhæves: daværende regeringschef Li Peng fortæller
den amerikanske udenrigsminister
Warren Christopher i 1994, at Kinas
menneskeretspolitik er ikke et amerikansk anliggende’. Menneskerettigheder er det, der forstås ved uhensigtsmæssige tidevandsbølger.

I bogens konkluderende afsnit træder realisten Kissinger i karakter. Han
låner et eksempel fra britisk udenrigspolitik i 1907, da regeringen i London stod over for en voksende tysk
flådeoprustning, der truede britiske
imperium-interesser. Et memorandum til den daværende udenrigsminister advarede om, at fortsat tysk
ekspansion ville betyde, at Storbritannien måtte opgive imperiet.

Indsigt eller katastrofe

Læseren er ikke i tvivl om advarslen:
USA må forholde sig klogt og forsigtigt over for den realitet, at Kinas fortsatte vækst bringer det til en placering på verdensscenen, som det ikke
har haft i århundreder. Ingen har interesse i en udvikling mellem USA
og Kina, der ligner den, Europa blev
bragt ud i fra 1914.
Bogens to sidste sætninger fortjener
at blive refereret:
’I sit essay om den ’Evige Fred’ argumenterer filosoffen Immanuel

Kant, at vedvarende fred kun vil
komme til verden på en ud af to måder: enten gennem menneskelig erkendelse og indsigt eller katastrofer
og konflikt, hvor menneskeheden
ikke har haft andre valg. Vi er nået til
et sådant punkt’.
’Da premierminister Zhou Enlai
og jeg nåede til enighed om den erklæring, som offentliggjorde mit besøg, sagde han: ’Dette vil ryste verden’. Sikke en kulmination, hvis, fyrre år senere, USA og Kina kan bringe kræfterne sammen, ikke for at ryste verden, men for at bygge den op’.
Det er både et testamente og en
anbefaling, som USA’s mest indflydelsesrige diplomat i sidste tredjedel
af det 20. århundrede leverer. Indsigtsfuld, læseværdig og let læselig.
Kissinger har haft mange kritikere i
årenes løb. Med bogen om Kina er
man fristet til at tilgive ham en hel
del af de ulykker, han forårsagede.

Forsoningen er indledt. Kissinger i samtale med Zhou Enlai 1972. Foto fra bogen.
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ri chang sheng huo
om hverdag og tilværelse, samlet af claus seiden

ri chang – hverdag

Skilsmisser

Antallet af skilsmisser stiger hurtigt i
Kina. Det lå 17 pct. højere end året
før i de første tre måneder af 2011,
og, som Folkets Dagblad skriver, betyder det, at 3800 familier opløses
hver eneste dag.
Sammenlignet over længere tid er
der tale om mere end en tredobling
af antallet af skilsmisser på 30 år. Det
skyldes dels, at der blev indført nye
ægteskabslove for otte år siden, som
gjorde det væsentligt mindre kompliceret at få skilsmisse, og dels, at den
økonomiske udvikling gør ægtefællerne mindre økonomisk afhængige
af hinanden.

Lønforhøjelser

Mindstelønnen i Beijing er på 928 kr.
om måneden, men gennemsnitslønnen er oppe på 4960 kr. månedligt.
Og myndighederne ønsker, den skal
stige. De har anbefalet byens virksomheder af gennemføre lønforhøjelser på mindst 5 pct. , og helst 10
pct., med henvisning til de stigende
leveomkostninger.
Virksomheder, der har underskud,
kan godt fastsætte lønstigninger på
under 5 pct., men under ingen omstændigheder må man aflønne folk
med mindre end mindstelønnen.
Virksomheder med overskud opfordres til gengæld til at give de fulde
10 pct. i lønpålæg som „led i den sociale omfordeling”.
Der er stadig god grund til at omfordele: Gennemsnitsindkomsten for
fabriksarbejdere var i Beijing sidste år
på 2288 kr. om måneden – eller 46
pct. af gennemsnitslønnen.

Længere, men ringere

Levealderen i Beijing er steget, så

nyfødte nu kan regne med at blive
næsten 81 år gamle – eller tre en
halv måned længere end årgangen
før. Til gengæld for det længere liv
kan de også regne med at blive mere
syge end tidligere generationer.
Tallet på kræfttilfælde er stigende
og står nu for hvert fjerde dødsfald
mod hvert femte året før. Det er specielt lungekræft, der er alvorlig: 30
pct. af alle cancer-dødsfald skyldes
lungekræft.
Samtidig er der noteret et stigende
antal psykiske lidelser, specielt hos
folk i tyverne, men det behøver ikke
at skyldes stigende sygelighed. Udviklingen har gjort, at det er blevet
mindre skamfuldt at have en psykisk
lidelse, og resultatet er, at unge, der
før holdt deres problemer skjult, nu i
stigende grad søger behandling.

Turistfup

En amerikansk turist i Beijing har sat
en større reform af rejsebranchen i
gang. Han klagede over et rejsebureau, hvor han havde bestilt en dagsudflugt til kejsergravene. I stedet kørte bussen til et stort apotek, hvor en
hvidkitlet herre, der kaldte sig professor, fortalte om traditionel kinesisk
medicin og gav sig til at undersøge
turisterne. De fik næsten alle at vide,
at der var noget galt med nyrerne,
men at det kunne kureres med en
særlig medicin – som kostede 625 kr.
Klagen har ført til, at de kommunale turistmyndigheder har pudset politiet på det pågældende apotek, og at
de vil bruge resten af året på at undersøge de rejsebureauer, der arrangerer udflugter i byen og dens omegn.

Vestligt solskin

Universiteterne i Beijing og enkelte
andre byer har sluttet op om et program, der kalder sig „Vestligt solskin”, og som sender de studerende
ud som en slags fredskorps til Kinas
fattigste, vestlige provinser som Sichuan og Tibet.
De studerende skal først og fremmest bistå med at opbygge undervisningssektoren i Vestkina. I godt en
måned skal de undervise børn og lokale lærere eller deltage i forsknings-
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programmer. Programmet har eksisteret i syv år, og dets erklærede formål
er at lære studenterne om forholdene
ude på landet og at bistå de svageste
provinser med deres udvikling.
Men minderne om dengang, da
man blev tvunget ud på landet med
samme erklærede formål, må sidde
dybt: På de syv år har programmet
kun fået sendt 1500 studerende vestpå.

Trafikpropper

Beijings færdselsmyndigheder er ved
at give op: Selv om de i et halvt år
har gennemført den ene forholdsregel efter den anden mod trafikforstoppelse, lammes byen stadig af
voldsomme trafikpopper. Blandt forholdsreglerne har været forbud mod,
at biler med hhv. lige og ulige numre kommer ind i centrum mere end
hver anden dag, og en omfattende
begrænsning i, hvor mange nye nummerplader der bliver udstedt.
Alligevel siger 76 pct. af deltagerne
i et rundspørge, at de ikke har mærket nogen som helst forskel. Man har
også spurgt folk, hvad de tror er den
bedste metode til at undgå, at byen
kvæles i trafik. Flest – 28 pct. – siger,
det skal gøres med kampagner for at
bruge cykel, bus og undergrundsbane mere, derefter kommer 15 pct.,
der vil have sat farten op på busserne, 15 pct., der vil øge p-afgifterne,
16 pct., der vil have lokaltrafikken
væk fra de store gader, 15 pct., der
vil have bedre trafikinformation – og
kun 9 pct., der går ind for den nuværende metode med at begrænse antallet af biler i byen.

Uforstående

Omverdenen forstår ikke helt Kina,
siger landets kulturminister Cai Wu
og retter blikket mod sin egen sektor,
som nok ikke helt har forstået at slå
igennem i udlandet.
„Vores eksport af nutidige kulturprodukter lever ikke op til de traditionelle produkter, og det fører til manglende forståelse for vort nuværende
stade“, mener ministeren.
„Vore kulturelle udvekslingsprogrammer skal gøre Kina mere interessant og begribeligt for folk i andre
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ialt 485 millioner. Det er især svindelagtig internethandel, der er rapporter om.

Ægte kopimøbler?

Kina er blevet beskyldt for at fremstille nærgående kopier af udenlandske
varer, men nu er der kommet en ny
variant af ren indenrigsk art: Kinesisk
presse har afsløret at kineserne nu får
præsenteret „ægte italienske møbler”, der ganske vist er lavet med licens fra et italiensk firma, men på kinesiske fabrikker. Fidusen består i, at
møblerne sendes en tur til en havneby, hvor toldmyndighederne bliver
bestukket til at karakterisere dem
som „made in Italy” på en importtilladelse. Så kan møblerne sælges for
meget mere på deres eget hjemmemarked.
Bjergsomme embedsmænd (man ser det på de symbolske mandarinhatte) på vej
gennem tunneler ud af Kina med pengesækkene på ryggen. Tegning fra Yuan Jiao
Man’s Space i Kunming via China Digital Times.

Kapitalflugt

Bank of China, Kinas centralbank, har udarbejdet en statistik over, hvad man
kan kalde kapitalflugt med ledsagelse. Banken oplyser, at siden midten af
1990’erne er mellem 16.000 og 18.000 højere kommunistiske partifunktionærer og ansatte i statsadministrationen, politiet og statslige virksomheder forsvundet ud af landet, medførende et anslået beløb på 640 milliarder kroner.
Bankens eksperter i hvidvaskning af sorte penge står bag beregningerne.

lande, og det er nødvendigt ikke
bare at koncentrere sig om de positive resultater, men også pege på, hvor
der er manglende social balance og
mangler, hed det i en ministerudtalelse til Xinhua.

Netkandidater

I princippet har man i årevis kunnet
stille op som kandidat til de lokale
folkekongresser uden at være partimedlem. Men kun i princippet: En afskediget, kvindelig fabriksarbejder
anmeldte sit kandidatur i byen Xinyu
i Jiangxi-provinsen, men blev advaret
af politiet, der sagde, at hun begik en
lovovertrædelse ved at gøre det. Via
internettet fik hun støtte fra mange
landet over, og nu er nettet blevet
stedet, hvor stadig flere melder sig
som kandidater til politiske poster.

En populær blogger, Li Chengpeng,
som har omkring to millioner læsere,
har for eksempel meldt sit kandidatur
med ordene: „Man finder aldrig ud af
fordelene ved at rejse sig, hvis man
tilbringer hele livet knælende“.
Der er mindst 30 mennesker, der
har anmeldt sig som kandidater på
netportalen Weibo, der er Kinas version af Twitter.

Netsvindel

Kineserne er vant til store tal – men
alligevel lidt rystede over, at ikke
mindre end 121 millioner mennesker har været ude for en eller anden
form for net-kriminalitet – passwordtyveri, direkte svindel eller hacking.
Det svarer til hver fjerde, kinesiske
internetbruger, efter at antallet er steget med yderligere seks procent til

Xinhua i New York

Xinhua er Kinas nyhedsbureau, men
ikke bare det. Bureauet meddeler nu,
at det har lejet reklameplads på Times Square i New York, som dagligt
passeres af en halv million mennesker. Den 20 meter høje og 12 meter brede reklame skal bidrage til at
opbygge Kinas anseelse i USA. En
meningsmåling, der blev offentliggjort tidligere i år, fastslår at 43 pct.
af amerikanerne opfatter Kina som et
alvorligt problem.

Busstop

Kinesere finder sig ikke længere i
hvad som helst. I Wuhan blev en af
de lokale busser stoppet i et kryds af
to damer med hver sin paraply. De
stillede sig foran den og nægtede at
flytte sig. De gjorde det, fordi en anden bus på ruten ikke var standset
ved det stoppested, hvor de stod.
Buschaufføren forklarede ganske vist,
at det var, fordi ruten var blevet lagt
om allerede for en måned siden, men
damerne ville ikke flytte sig. De gjorde det først efter næsten tre kvarter,
da politiet kom og fulgte dem hjem.
shenghuo – tilværelse
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A R RA N G E M E NT E R
Kina og vedvarende energi

Foredrag i Dansk-Kinesisk Forening af
Preben Maegaard
torsdag d. 27. oktober 2011 kl. 19.30
i Forsamlingshuset, Kulturstaldene,
Onkel Dannys Plads, Halmtorvet 13,
1700 København V 			
På få år har Kina udviklet sig til at
blive et førende land inden for vedvarende energi – solenergi, vindenergi
og biomasse. I 2010 blev halvdelen
af alle verdens solceller og halvdelen
af vindmøllerne fremstillet i Kina. Kinas vindmølleindustri vil snart stå på
spring til at eksportere til verdensmarkedet.
Preben Maegaard er forstander for
Nordisk Folkecenter for Vedvarende
Energi. Han har siden den første oliekrise i 1974 været pioner inden for
dansk vedvarende energi og har siden
arbejdet lokalt, nationalt og internationalt med omstillingen fra fossile
brændstoffer til vedvarende energi.
Preben Maegaard var fra 2001 til
2005 den første præsident for World
Wind Energy Association. Han er med
i ledelsen af Eurosolar (www.eurosolar.org) og Verdensrådet for Vedvarende Energi (www.wcre.org). I 2004 var
han formand for den første større internationale konference for vindkraft i
Kina, WWEC 2004.
Entré: Medlemmer af Dansk-Kinesisk
Forening 20 kr., andre 30 kr.

Lars Hannibal og 		
kinesisk musik		

Foredrag i Dansk-Kinesisk Forening af
guitaristen Lars Hannibal		
mandag den 14. nov. 2011 kl. 19,30
i Forsamlingshuset, Kulturstaldene,
Onkel Dannys Plads, Halmtorvet 13,
1700 København V
Lars Hannibal, der også er lutspiller,
har sammen med blokfløjtespilleren
Michala Petri givet koncerter herhjemme og i en stor del af verden.
Siden 2004 har Lars Hannibal beskæftiget sig med kinesisk musik og
samarbejdet med kinesiske musikere
og komponister. Det er blevet til flere
dansk-kinesiske cd’er og turneer i Kina
og Europa.

Den foreløbige kulmination på Lars
Hannibals kontakt med det kinesiske
musikliv kom i 2010, da han fik til opgave at få arrangeret den danske gallakoncert på verdensudstillingen i
Shanghai i 2010.
Lars Hannibal vil fortælle om sine
erfaringer med kinesisk musik og kinesiske musikere. Han vil komme ind på
det mellemfolkelige kulturelle samarbejde og den rolle, han spillede på
verdensudstillingen.
Entré: Medlemmer af Dansk-Kinesisk
Forening 20 kr., andre 30 kr.
–––
I Kinabladet nr. 34 Sommer 2007 er
der en artikel om Lars Hannibal og
Michala Petris samarbejde med kinesiske musikere.

Køn og kultur i Kina

Foredrag i Dansk-Kinesisk Forening af
lektor Denise Gimpel
onsdag d. 7. december 2011 kl. 19,30
i Forsamlingshuset, Kulturstaldene,
Onkel Dannys Plads, Halmtorvet 13,
1700 København V.
Denise Gimpel er lektor i kinesisk
historie og kultur på Københavns Univesitet. Hun forsker blandt andet i kinesisk litteratur, åndshistorie, krop og
køn.
Om sit foredrag, der holdes på engelsk, skriver Denise Gimpel:
„According to French thinker
Michel Foucault bodies are the „inscribed surface of events“. In other words,
history writes itself and shows itself on
our bodies. Each culture therefore has
its own story to write on its members’
bodies and therefore bodies are one of
the places in which we notice others’
difference very quickly: they leave the
door open when they use the toilet,
we close it; they don’t shave their armpits, we do. In the short talk I would
like to: a) offer some examples of how
and why history was written on Chinese men’s and women’s bodies and b)
insist that the definition of civilised behaviour is not the right of the West“.
Entré: Medlemmer af Dansk-Kinesisk
Forening 20 kr., andre 30 kr.

