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Grossisten og landmanden

vandmelonsælgeren xus triste regnskab
Xu Wanqin lever af at
sælge vandmeloner på
en markedsplads i Hunan Provins. Hunan
Dagblad fortæller, at
da han gjorde regnskabet op for tre dages salg
i august 2012, kunne
han glæde sig over en
indtægt på 1700 yuan
(1580 kr.).
Men så kom der en
regning fra markedets
administrator. Den lød
på 1620 yuan (1500 kr.)
for diverse honorarer og
gebyrer. Tilbage til Xu
Wanqin blev der så kun
80 yuan (75 kr.).
Andre, der sælger
landbrugsvarer på grossistmarkedet, har gjort
samme triste erfaringer.
Det har fået myndighederne til at se på reglerne for grossistmarkeder.
Xu Wanqins genvordigheder har inspireret
kunstneren Chen Shi til
at tegne denne karikatur,
som han har offentliggjort på sin blog (weibo.
com/chenshimanhua):
En mand i sort jakkesæt
og med et rødt slips –
umiskendelige tegn på,
at han gør tjeneste i det
kommunistiske parti, og
at han som mange lokale partifunktionærer administrerer lokale grossistmarkeder rundt om i
landet. Grossisten nyder
en tallerkenfuld vandmeloner, mens landmanden sidder på fadet
med sin tomme pengekasse foran sig. På skiltet
står der: Vandmeloner 5
mao (50 øre).
Tekst: China Digital
Project. Oversættelse:
Flemming Poulsen
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Skuffede landsbyboere

demokratiet i wukan lader vente på sig
Landsbyen Wukans beboere valgte på demokratisk vis en ny ledelse efter at de havde jaget den lokale,
kommunistiske partichef ud af landsbyen. De nye ledere har dog ikke levet op til forventningerne.
Af Flemming Poulsen

årsdagen for de første store demonstrationer mod den kommunistisk styrede landsbykomité, samledes omkring hundrede utilfredse landmænd
foran det lokale kommunistiske partis bygning i Wukan. Formålet med
den lille demonstration var, skriver
det britiske nyhedsbureau Reuters’
korrespondent fra Wukan, at de ville
udtrykke vrede over, at det gik langsomt for den nye, demokratisk valgte landsbykomité at få løst den strid,
der udløste konflikten med det gamle styre. Konflikten skyldtes, at lederne, med den kommunistiske partichef i spidsen, i al hemmelighed havde solgt store jordarealer, der tilhørte
landsbyen, men blev dyrket af
Wukans landmænd, til byggespekulanter uden at fortælle landmændene
noget om salget.
Den lille demonstration den 21.
september viste, skriver Reuters’ korrespondent, at optimismen efter det
frie valg var blevet afløst af bitterhed
over, at de nye ledere ikke levede op
til forventningerne.

„Vrede landmænd sejrede i Wukan“,
lød en overskrift i Kinabladet nr. 54
Sommer 2012:
			
Og forklaringen:
„Efter flere måneders konflikt med
landsbyen Wukans 12.000 indbyggere bøjede myndighederne sig. Landsbyen fik løfte om at måtte vælge en
ny ledelse ved et helt igennem frit
valg“.
Det frie valg fandt sted i marts
2012. Lederne af de foregående måneders voldsomme demonstrationer
mod korrupte, kommunistiske ledere
blev valgt til landsbyens nye ledelse.
Mod sædvane havde det kommunistiske partis gamle ledere ingen indflydelse på, hvem der blev opstillet
og valgt. Wukans borgere gav udtryk
for, at drømmen om et demokratisk
styre var gået i opfyldelse og måske
ville smitte af på resten af Kina.
Det var stemningen i marts 2012.
Men i september 2012, var tonen en
anden. Den 21. september, netop på

Der er fred og ro i Wukan, men misfornøjelsen med, at et virkeligt demokratisk styre mod
mod forventning lader vente på sig, truer med at forstyrre idyllen. (Foto: Remko Tanis).
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Den nye, folkevalgte landsbyleder,
Lin Zuluan, erkendte offentligt, at det
ikke var lykkedes at få løst problemet
med den ulovligt solgte landbrugsjord, der skulle gives tilbage til landmændene. Han forsvarede de manglende resultater med, at Wukans
spæde demokrati ganske naturligt
havde børnesygdomme. Men det var
dog lykkedes landsbyledelsen at få
leveret 253 ha jord tilbage til landsbyen. Indviklede kontrakter og bureaukrati var forklaringen på, at problemet med de resterende 700 ha
ulovligt solgte jordarealer ikke var
blevet løst. Det nye styre kritiseres for
at mangle administrative erfaringer
og for ikke at inddrage offentligheden
i forsøget på at løse problemerne.
Desuden siger kritikerne, at de nye
ledere har ladet sig udmanøvrere af
kommunistiske ledere højere oppe i
systemet.
En landmand, der forsøger at få to
tredjedele af sin jord tilbage, siger, at
de nye ledere var folkets helte, „men
nu ser vi på dem med andre øjne. Vi
har ikke mere noget håb. Hvad er
meningen med at vælge dem, hvis
de ikke kan løse problemet med vores jord?“.
En af de unge aktivister, der blev
valgt til den nye landbykomite, siger:
„Hvis de korrupte embedsmænd ikke
fjernes alle som en, vil det være
svært for os at komme videre. Landsbykomiteen har forsøgt at få jorden
tilbage stykke for stykke. Det har været en pinefuld proces, men vi må
følge den lovbestemte procedure“.
Nogle landbyboere har talt om at
gå i aktion igen for at få problemet
med jorden løst. Der tales om at lægge pres på amts- og provinsmyndighederne.
Reuters-korrespondenten citerer en
ældre borger for at have sagt:
„Hvis de tvinger os til at gå til yderligheder, vil det ende med at ligne en
vulkan i udbrud. Det vil være
uden for kontrol“.
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Opgør med etbarnspolitikken?

højlydte krav om at indføre tobørnspolitik
En ung kvinde, der var gravid i 7. måned, blev tvunget til ulovlig abort. Det har medført heftig debat.
Af Flemming Poulsen
Kinas såkaldte etbarnspolitik blev i
sommeren 2012 udsat for en kraftig
kritik fra kinesiske befolkningseksperter og andre fremtrædende akademikere. De opfordrede regeringen til at
revidere den over 30 år gamle Fødselsplanlægningspolitik, som manden
bag de store økonomiske reformer,
Deng Xiaoping, fik gjort til officiel
politik i 1979.
Den nye politiks mest synlige nyskabelse var, at ægtepar i byerne kun
måtte få ét barn. Derfor blev dette
forsøg på at undgå en voldsom befolkningstilvækst, som ville hindre kineserne i at opleve en højere levestandard, hurtigt døbt etbarnspolitikken, selvom folk på landet og etniske
grupper fortsat havde lov til at få
mere end ét barn.
Den nye politik er af modstanderne
betegnet som ren tortur. Der dukkede
mange beretninger op som fx, at
funktionærer fra en lokal familieplanlægningskommission slæbte en skrigende kvinde hen på et hospital, for
at hun mod sin vilje kunne få en
abort eller blive steriliseret og dermed undgå at overtræde etbarnspolitikken.
I sommeren 2012 var de kinesiske
medier fyldte med en voldsom debat
om etbarnspolitikkens konsekvenser
for samfundet og den enkelte familie.
De fleste indlæg fra eksperter såvel
som menigmand gik ud på, at etbarnspolitikken burde lempes eller
måske ligefrem afskaffes.

Tilfældet Feng Jianmei

Debatten bredte sig hurtigt på internettet og fik efter sigende millioner
af bloggere over hele Kina til at vende sig i vrede mod etbarnspolitikken.
Forklaringen var, at en 23-årig kvinde, Feng Jianmei, midt i juni 2012
lagde et foto ud på nettet.
Fotoet viste Feng Jianmei liggende
i en hospitalsseng i sin hjemby, Ankang i Shaanxi Provins i Nordvest-

kina. Ved siden af hende lå hendes
Feng Jianmei har ikke kunnet fordødfødte barn, som hun havde født
klare, hvorfor hun ikke sendte attefå dage forinden. Det var det hjertesten tilbage til kommissionen. Ifølge
skærende resultat af, at familieplankommissionen var de 40.000 yuan
læggerne i kommunen havde tvunget
ikke en bøde, men et depositum,
hende til en abort, da hun var syv
som ville blive betalt tilbage, når den
måneder henne i graviditeten.
havde modtaget attesten fra Feng
Der er givet modstridende oplysJianmei.
ninger om, hvordan det gik for sig.
Hvad sandheden om forløbet end
Feng Jianmei har fortalt, at de lokale
er, endte det med, at Shaanxi Provins
familieplanlæggere havde oplyst, at
den 14. juni 2012 gav Feng Jianmei
hun kunne føde sit barn nr. 2 uden at
en undskyldning. Aborten var ulovblive straffet for overtrædelse af etlig, og chefen for den lokale familiebarnspolitikken, hvis hun betalte en
planlægningskommission blev fyret.
bøde på 40.000 yuan (37.000 kr.).
Senere fik Feng Jianmei en erstatning
Så mange penge havde hverken
på 70.000 yuan (65.000 kr.).
hun eller hendes mand, den 29-årige Deng Jiyuan, der arbejder på et
Krav om lempelser
vandkraftværk og tjener 4000 yuan
Sagen vakte stor opmærksomhed og
(3600 kr.) om måneden.
gav anledning til kraftig kritik af etNogle dage senere kom en snes
barnspolitikken med krav om, at den
ansatte i den lokale familieplanlægskulle lempes. Beijing Universitet
ningskommission hen til hende,
holdt en konference med deltagelse
tvang hende ind i en bil og kørte
af 30 videnskabsfolk fra hele Kina.
hende til et hospital. Her fik hun et
Emnet var etbarnspolitikken og Feng
par dage senere en indsprøjtning, der
Jianmeis tvangsabort, som Global Tidræbte det syv måneder gamle foster,
mes i den forbindelse kaldte „en
som hun fødte dagen efter. Et familieskandale“. Man drøftede blandt anmedlem tog et billede af moderen
det emner som en tobørnspolitik,
med det dødfødte barn i hospitalstvungen abort og bøde for overtræsengen og lagde det ud på nettet.
delse af etbarnspolitikken.
FamilieplanlægningskommissioFra regeringens egen tænketank,
nen har forklaret, at
den, allerede da Feng
Mange forældres drøm om at få to børn har inspireret en ukendt
Jianmei var tre månekunstner i China Daily til denne synliggørelse af drømmen.
der henne, sendte hende en attest, som hun
skulle udfylde og sende
tilbage til kommissionen. Så ville hun blive
registreret som landbo
sammen med manden
og kunne dermed uden
videre få tilladelse til
at få barn nr. 2. Når et
ægtepar er registreret
som landboer, kan det
få et barn nr. 2, hvis det
første er en pige. Hun
og manden havde i forvejen netop en pige på
fem år.
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vendighed, henledte et par kinesiske
aviser, blandt andet China Daily, opmærksomheden på et ret upåagtet
forsøg med tobørnspolitik.
Forsøget blevet indledt i 1985 i fire
amter i Shanxi Provins i Nordvestkina. Det skulle bidrage til at få klarlagt, hvilke konsekvenser det ville
få, hvis alle familier på landet fik lov
til at få to børn i stedet for ét, uanset
hvad etbarnspolitikken foreskrev.
I de fire amter fik familier lov til at
få to børn, men på visse betingelser:
kvinder må først gifte sig, når de er
fyldt 23 år, mænd når de er 25 år.
Kvinder skal være fyldt 24 år, før de
må få det første barn, og 30 år, før
det næste må komme til verden.
Dengang som nu er minimumsalderen for ægteskab for kvinder 20 år og
22 for mænd.
Myndighederne kunne nu i 2012,
på grundlag af 27 års erfaringer, sammenligne den befolkningsmæssige

Development Research Centre of the
State Council, var der, ifølge den britiske avis Daily Telegraph, en opfordring til at indføre en tobørnspolitik
„så hurtigt som muligt“. En ændring
af loven er nødvendig for at undgå
mangel på arbejdskraft og for at imødegå vanskeligheder, der skyldes den
hastigt voksende aldrende befolkning, skriver tænketankens medarbejdere i „China Economic Times“.
I et åbent brev fra 15 fremtrædende
akademikere opfordres regeringen
ifølge den amerikanske avis Wall
Street Journal til at revidere loven om
etbarnspolitikken, fordi den „i sin nuværende form er uforenelig med Kinas voksende respekt for menneskerettighederne og en bæredygtig økonomi“.

Forsøg med tobørnspolitik

I december 2011, før den store debat
året efter om etbarnspolitikkens nød-

Chen Aihua er den lykkelige mor til to børn, begge oven i købet af det eftertragtede
køn – drenge –, som hun har født helt lovligt. Hun og hendes mand bor i Yicheng
amt i Shanxi Provins, et område, hvor der siden 1985 er gjort forsøg med tobørnsfamilier. „To er bedre end én“, siger hun. „De har endog lært at deles om legetøjet“. (Foto: China Daily).

udvikling i tobørns-områderne med
etbarnspolitikkens konsekvenser i resten af provinsen.
En professor i befolkningsforhold
ved Renmin Universitet i Beijing, Gu
Baochang, stod for en undersøgelse i
2005-2007 af tobørns-forsøgets resultater. Hans konklusion er, ifølge China Daily, at to børn per familie ikke
har medført den stærke stigning i folketallet, som nogle havde frygtet.
Gu Baochangs undersøgelse viste,
at befolkningen i Yicheng amt var
vokset langsommere end gennemsnittet for hele Shanxi Provins. I 1985
havde Yicheng amt 258.000 indbyggere, dvs. én pct. af Shanxis befolkning. I 2007 havde amtet 316.000
indbyggere, dvs. 0,92 pct. af provinsens befolkning.
Mere vigtigt er det, skriver China
Daily, at de befolkningsmæssige tal
for Yicheng er mere afbalancerede
end landsgennemsnittet. Statistik fra
Gu Baochangs undersøgelse viser, at
der i Yicheng amt fødes 104 drenge
for hver 100 piger. Landsgennemsnittet ved folketællingen i hele Kina i
2010 var 118 drenge for hver 100 piger. Gu Baochang siger, at han gerne
ser tobørnspolitikken indført i hele
landet for at standse den hastigt voksende ældregruppe.

Flest indlæg imod loven

De mange opfordringer til at ændre
etbarnspolitikken har fremkaldt en
livlig debat i medierne om den over
30 år gamle lov.
I en ledende artikel skrev Folkets
Dagblad i juni 2012, at den voksende kønsubalance – at der fødes langt
flere drenge end piger – er en følge af
etbarnspolitikken og truer samfundets
harmoni og stabilitet med millioner
af mænd, der ikke kan finde en kone.
En demograf ved Shanghais Statsvidenskabelige Akademi, Liang Zhongtang, siger, at opfordringerne fra akademikerne „viser, at flere og flere
indser, at det er nødvendigt at ændre
etbarnspolitikken, og at debatten signalerer en gradvis ændring bort fra
den 30 år gamle politik“.
Selv om flertallet af dem, der deltager i debatten om etbarnspolitikken,
kritiserer politikken, er der også folk,
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Mange undtagelser

Etbarnsplitikken administreres ikke
ens over hele Kina. Fx tillader Shanghai og mange provinser, at et ægtepar kan få barn nr. 2, hvis begge forældre er enebørn. I nogle provinser
er det tilstrækkeligt, at blot en af forældrene kommer fra en etbarnsfamilie.
På landet er det en grundregel, at
hvis et ægtepars første barn er en
pige eller er handikappet, har familien ret til at få et barn mere. I visse
områder med etniske mindretal og i
udkantsområder kan myndighederne
tillade både tre og fire børn. I Tibet er
der ingen begrænsninger i antallet af

børn, et ægtepar må få.
I byerne håndhæves etbarnspolitikken gennemgående strengt, men her
som i resten af landet kan familier
slippe af sted med at få flere børn,
end etbarnspolitikken tillader, når de
blot betaler en, i reglen meget høj,
bøde for at have overtrådt etbarnspolitikken.
I 2007 anslog en embedsmand fra
familieplanlægningskommissionen,
at etbarnsloven på grund af de mange smuthuller og lempelser i praksis
berørte mindre end 40 pct. af befolkningen. Den burde snarere kaldes en
tobørnslov, mente han.

Fyret på grund af
barn nr. 2
Privatfoto/Global Times

der støtter den. Guo Jianmei er direktør for en græsrodsorganisation, der
yder juridisk hjælp til kvinder. Hun
siger:
„Jeg støtter politikken, selv om der
er huller i den måde, den bliver gennemført på. Famlieplanlægningen
skal gennemføres på rette vis, men
må ikke være en undskyldning for
embedsfolk, der misbruger deres
magt. Folk med penge og magt kan
altid finde ud af at omgå loven, mens
de svage bliver ofre for tvungen familieplanlægning“.
En læge fra Beijing Antai fødeklinik, Rong Qi, der i 30 år har medvirket ved kirurgiske indgreb i forbindelse med familieplanlægning, siger
ifølge Global Times om etbarnspolitikken:
„Det skærer mig i hjertet, når jeg
ser unge mødre bliver bragt ind for
– mod deres vilje – at få en abort på
grund af deres illegale børn. Men
det er nu engang regeringens politik,
som vi bør stå ved“.
„Det ideelle ville være“, skriver
Global Times i en ledende artikel, „at
en familie selv kunne bestemme,
hvor mange børn den vil have. Den
frihed er nu begrænset. Men det må
sættes op mod Kinas store befolkning. Kontrol med dens størrelse sigter mod at skabe betingelser for bedre menneskerettigheder, så de nuværende og fremtidige generationer kan
have et godt liv. Loven tager sigte på
at forbedre menneskerettighederne,
ikke det modsatte“.

Opgør med loven?

Etbarnspolitikken er blevet kritiseret,
lige siden den blev indført. I de første
mange år gjaldt kritikken fortrinsvis
den vold, som myndighederne brugte for at få loven om fødselskontrol
overholdt. I sommeren 2012 var kritikken i højere grad rettet mod selve
loven og dens samfundsmæssige
konsekvenser, specielt risikoen for
mangel på arbejdskraft og en hastigt
voksende gruppe af ældre på grund
af det lave fødselstal.
Kritikken kom fra adskillige fremtrædende videnskabsfolk, nogle med
forbindelse til landets ledelse. Denne
mere politisk betonede kritik af loven
har givet anledning til formodninger
om, at et endeligt opgør med etbarnssystemet er på vej. I det amerikanske videnskabelige tidsskrift
Science skriver en medarbejder på
grundlag af folketællingen i 2010
samt udtalelser af præsident Hu Jintao, at Kinas „kontroversielle etbarnspolitik er under overvejelse og måske
er på vej ud, i hvert fald i sin nuværende form“.
Chefen for familieplanlægningskommissionen, Li Bin, citeres dog i
det amerikanske nyhedsmedie
Bloomberg for i november 2011at
have sagt, at Kina „sikkert ikke“ vil
være i stand til i en overskuelig fremtid at lempe etbarnspolitikken på
grund af landets begrænsede ressourcer, og at etbarnspolitikken vil blive
fastholdt i den 12. femårsplan,
der går til udgangen af 2015.

Lektor Yang Zhizhu, her fotograferet
med ægteparrets to børn, blev i
april 2012 fyret fra sin stilling som
underviser på det juridiske fakultet
på Ungdomsuniversitetet for Statsvidenskab i Beijing. Universitetet
er tilknyttet Kinas Kommunistiske
Ungdomsliga.
Årsagen til fyringen var, at hans
kone havde født barn nr. 2, og at
ægteparret ikke ville „lovliggøre“
den nyfødte ved at betale en bøde
for at have overtrådt etbarnspolitikken. Som byboer havde ægteparret
kun lov til at få ét barn.
Bøden var på 240.000 yuan
(215.000 kr.). Yang Zhizhu nægtede
at betale med den begrundelse, at
han finder etbarnspolitikken helt
urimelig. Han har i over tyve år talt
og skrevet mod loven, som han betegner som „latterlig“. „Hvorfor skal
jeg betale for at få mit eget barn“,
har han sagt til China Daily. „Det er
vores ret som borgere at få børn“.
Myndighederne tvang Yang Zhizhus bank til at hæve 240.000 yuan
på hans konto og sende pengene til
familieplanlægningskommissionen.
I foråret 2012 blev Yang Zhizhu
genansat på sit gamle universitet,
men ikke som underviser. Han har
fået en nyoprettet forskerstilling i
det juridiske fakultet – men han har
forbud mod at forske i Kinas familieplanlægningspolitik.
F.P.
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En fotografs erfaring

„Etbarnspolitikkens tragiske virkelighed“
Enebørn og deres andet jeg, fotograferet af en kinesisk fotograf, der selv er enebarn.
Af Flemming Poulsen

sine jævnaldrende i en fotoserie. Han
vidste, at næsten alle dem, han ville
fotografere, var enebørn. Han var
selv – født i 1983, et par år efter at

Fotograf Fan Shisan i Shanghai besluttede i 2009, at han ville skildre

regeringen i Beijing indførte etbarnspolitikken – vokset op uden søskende
og havde følt på egen krop, hvor meget savnet af en bror eller søster påvirker enebarnets tilværelse. Han har
betegnet sig selv om et af de 100 millioner enebørn, der er resultatet af regeringens beslutning om, at et ægtepar i byerne kun må få ét barn.
Han har i interviews og på sin
hjemmeside fortalt, hvordan det føles
at være enebarn:
„Fordi jeg er enebarn, har jeg altid
følt en indre forvirring. Det har været, som om min krop faktisk er bolig
for to pesoner. Jeg har somme tider
følt det, som om jeg havde en dialog
med mit andet jeg inden i mig. Jeg
har givet ham et navn. Jeg kalder
ham Træ. Når jeg sidder ved mit skrivebord og kigger ud ad vinduet,

Fotografen af serien om enebørn og
deres andet jeg, Fan Shisan, har meddelt, at han med glæde stiller sine billeder til rådighed for Kinabladet. Flere
billeder kan findes på
www.fanshisan.com
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spørger han mig:
„Hvad tænker du
på?“. Jeg svarer: „Ikke
på noget, lad mig
være i fred, jeg tænker overhovedet ikke
på noget“. Træ sidder
på min stol, på min
seng, han står direkte over for mig, spørger mig om alt muligt. Kun i mine dagdrømme optræder
han rent faktisk sammen med mig, så
er vi begge synlige.
Til alle andre tider
er Træ til stede i mit
hoved og i mit hjerte. Han er mit spejlbillede, som jeg har
skabt på en eller
anden måde“.

To af hver

Fan Shisan fortæller, at de fleste enebørn har et andet jeg, der er enebarnets erstatning for en bror eller søster.
Derfor måtte det andet jeg med på
billederne. Han fik kendskab til en
metode, der gør det muligt gennem
dobbelteksponering at anbringe en
person i to forskellige stillinger på
samme billede.
„Det var netop den metode, jeg behøvede for at skildre kinesiske enebørns følelser“.
Resultatet blev en serie på et halvt
hundrede billeder af enebørn i
Shanghai. Serien kalder han for „Two
of US“. På sin hjemmeside skriver
han, at billederne viser „etbarnspolitikkens tragiske virkelighed“.
„Ud over tvangsflytningen af de

unge, der under Mao blev sendt ud på
landet for at arbejde, og ud over Kulturrevolutionen er etbarnspolitikken den
mest omvæltende begivenhed, de unge
har oplevet, men på det personlige og
indre plan“.
Fan Shisan har brugt en episode fra
sin skoletid til at forklare formålet med
fotoserien om enebørn. I grundskolen
var der en streng matematiklærer, der
altid gav sine elever vanskelige opgaver
for som hjemmearbejde. En dag havde

straffet, men senere blev jeg klar over,
at det ikke var tilfældet. Det er det samme med etbarnspolitikken. At være
enebarn er noget unaturligt, men vi er
opdraget til at tro, at det er sådan,
det skal være“.

ingen i klassen kunnet løse opgaven. Så
gav han ordre til, at alle elever skulle
række en arm i vejret. Derpå gik han
rundt og gav hver elev et svirp på
håndfladen med en trælineal som straf.
„Dengang mente vi, at det var vores
egen skyld, at vi ikke havde løst opgaven, og at vi derfor fortjente at blive

(Alle fotos: Fan Shisan)
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Kurt i klemme i Kulturrevolutionen

„vi vil smadre hans hundehoved!“
Journalist Kurt Boelsgaard er den eneste dansker, der for 45 år siden oplevede
at blive stillet for en folkedomstol under Kulturrevolutionen.
Af Gert Holmgaard Nielsen
Det er en regnvåd lørdag formiddag i
oktober 2012, da Kurt Boelsgaard
gæstfrit lukker døren op til sin lyse
og smukt beliggende lejlighed i
udkanten af Birkerød. Han er lidt
overrasket over, at nogen vil tale
med ham om en lille billigbog, som
han skrev for 45 år siden, men synes
også, at det er lidt sjovt.
Baggrunden er ellers alvorlig nok.
Det var den i hvert fald for 45 år
siden:
„I går besøgte den danske journalist Boelsgaard Huatong-lærerhøjskolen og angreb åbent formand Mao
[…]. Vi rødgardister har sværget at
forsvare vor store leder med vore liv.
Enhver, som angriber ham, vil få en
voldsom død. Vi vil smadre hovedet
på enhver, der er imod formand
Mao”.
Bogen ligger allerede klar på
Boelsgaards køkkenbord, hvor der
også står småkager og kaffe klar. Det
er en lille rød billigbog på omtrent

150 sider, og den er noget anderledes fra, hvad Boelsgaard ellers har
skrevet bøger om i sin lange journalistiske karriere, der sluttede for en
halv snes år siden. Det har mest
været bøger om international handel,
folkeskolebøger i samfundslære og
den slags.
Denne bog er et lille stykke selvoplevet drama – eller reportage, som
Boelsgaard kalder det.
I 1967 fik han efter lang tids forbeberedelse mulighed for at rejse med
en turistgruppe til Kina, som dengang
var et meget lukket land. Mao Zedong, grundlæggeren af Den Kinesiske Folkerepublik, havde året før lanceret Kulturrevolutionen, et magtopgør, hvor han prøvede at vinde tabt
indflydelse tilbage, et magtopgør,
som bredte sig ukontrolleret med
vold, død, selvmord, kaos, endeløse
kritikmøder og en hel generation af
unge mennesker, der ikke fik en uddannelse, for alle skoler og universiteter lukkede i flere år.

Anklagen

Boelsgaard blev taget med til et kritikmøde i Hangzhou. Ikke for at se,
hvordan det foregik, men for selv at
blive kritiseret – hårdt og direkte:
„Alle reaktionære er ens. Formand
Mao lærer os, at slår man ikke til
dem, falder de ikke. Vi rødgardister
er kommet fra Shanghai til Hangzhou
for at høre Boelsgaard bekende sin
forbrydelse og gøre selvkritik. Hvis
han ikke gør det, vil vi kæmpe imod
ham til den bitre ende”.
„Det er rigtigt, som der står i bogen, at den cigaret, som jeg fik mig,
efter at det hele var overstået,
var den bedste, jeg havde fået i mit
liv. Vi vidste jo ikke, hvad de kunne

finde på”, siger han i dag i det trygge
og rummelige.samtalekøkken i
Birkerød.
Cigaretten kunne han ikke sætte ild
til før efter næsten tre timers konstant, skinger og ubønhørlig kritik,
som hele tiden måske eller måske
ikke kunne udvikle sig voldeligt, og
hvor han ikke selv på noget tidspunkt
fik mulighed for at forsvare sig. Lokale rødgardister fra Shanghai samt
guiderne, som fulgte Boelsgaard og
den turistgruppe, han
var med i, var nådesløse i deres
retorik, og der er ikke antydningen
af forsoning; heller ikke blandt
guiderne, som ellers hele tiden har
været så venlige.
„Vi vil brække nakken på enhver,
som er imod formand Mao. Boelsgaard står på samme side som USAimperialisterne og Sovjet-revisionisterne. (…) Boelsgaard, åbn Deres
øren og lyt. Vi vil smadre Deres
hoved, hvis De ikke tilstår og fortryder”.
„Det mest forskrækkende var, at en
guide fra turistministeriet, som var
hyret til at tage sig af os, at hun også
faldt ind i koret. Da var det, jeg
tænkte, at det her går sgu ikke godt.
Men det gjorde det jo heldigvis,
ellers havde vi ikke haft denne her
snak”.
Kurt Boelsgaard griner lidt forlegent. Han søger ikke at gøre det
mere dramatisk, end det var. Det er
jo også snart et halvt århundrede
siden, og vi sidder i hans køkken i
Birkerød og ikke i en interimistisk
retssal på et hotel i Hangzhou, omgivet af 200 rasende rødgardister.
Men i bogen, som er skrevet umiddelbart efter hjemkomsten til Danmark på baggrund af de detaljerede

Kurt Boelsgaard skrev en bog om Maos Kulturrevolution umiddelbart efter, at
han var vendt hjem fra sit femugersbesøg i Kina i 1967. På trods af at den indeholdt
ikke bare en grundig analyse af baggrunden for Kulturrevolutionen, men også den
personlige beretning om et voldsomt kritikmøde rettet imod ham, fik den ikke megen opmærksomhed i den hjemlige debat.
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noter, han tog under kritikmødet
imod sig, beskriver han, hvordan de
verbale angreb bliver mere og mere
skingre. På et tidspunkt er han ved at
blive ramt i ansigtet af en knytnæve,
der i stedet lander i bordet foran
ham. Han skriver om den
14–15-årige dreng, der svinger
næven: „Han slår sin næve hårdt i
bordet foran mig. Jeg ser ned, men
mærker, hvordan hånden hviner
ganske tæt forbi mit hoved”.

Fornærmelsen

Måske var Boelsgaard og den øvrige
turistgruppe, der sad med under kritikmødet, beskyttede af det faktum,
at de ikke var kinesere. Havde han
været kineser, ville Boelsgaard måske
være blevet slået eller det, der var
værre. Der var utallige eksempler på
elever, som torturerede deres lærere
og endda nogle, som slog dem ihjel.
„Men det havde vi jo ikke nogen
viden om dengang”, siger Boelsgaard
roligt og med et lille smil.
Fakta var dog, at hele det kinesiske
samfund var blevet vendt på hovedet,
og Kulturrevolutionen var på vej ud
af kontrol, da Boelsgaard skulle stå til
ansvar for en fornærmende udtalelse.
Baggrunden for
det ophidsede
kritikmøde, hvor
Boelsgaard måtte
lægge øre til
timelange anklager uden ret til
selv at komme til
orde, var nogle få
sætninger ytret i
Shanghai. Boelsgaard havde talt
med rødgardister
fra Huatonglærerhøjskolen i
Shanghai om demokrati og ytringsfrihed, og
han havde fortalt,
at i Danmark
ville han kunne
kritisere den daværende sovjetiske regeringschef

Alexei Kosygin, hvis han ville. Boelsgaard uddybede – her citeret fra
hans egen bog: „Vi har fuldstændig
ytringsfrihed i Danmark […] Vi kan
kritisere vor egen regering, og vi kan
kritisere Kosygin og Johnson. Jeg
kunne – hvad jeg naturligvis ikke har
nogen som helst ønsker om – også
kritisere formand Mao, hvis jeg ville
det. Men det har jeg som sagt ingen
ønsker om”.
Johnson er den amerikanske præsident Lyndon B. Johnson. Han bliver
en del af problemet, for rødgardisterne bliver vrede og forlanger en forklaring på, hvordan Boelsgaard kan
finde på at fornærme Mao ved at
nævne ham på linje med „revisionisten” Kosygin og „imperialisten”
Johnson.
Det lykkes Boelsgaard at forklare
sig, og sammen med de øvrige danskere får han lov til at fortsætte til
Hangzhou 200 kilometer væk. Men
da den danske gruppe stiger på toget,
har 32 rødgardister fundet ud af, at

forklaringen, de har fået, alligevel
ikke er god nok. Derfor rejser de også til Hangzhou.
Og nu sidder hele gruppen som
centrum i et vanvittigt kritikmøde,
som tilsyneladende ingen ende vil
tage.
„Det kinesiske sprog er jo ikke sådan et syngende og venligt sprog, og
når de så skulle demonstrere deres
raseri, så blev det selvfølgelig skingert og ophidset, og når den næste
skal overgå den første, som måske
ville give mig en over nakken, så ender det med, at man skal knuse mit
hundehoved”.
„Boelsgaard får ikke let ved at undslippe sin forbrydelse. Vi vil kæmpe
til den bitre ende. Vi vil smadre hans
ækle reaktionære fjæs”.

Forløsningen

Boelsgaard spørger sig selv, hvornår
situationen mon kommer ud af kontrol. „Hvem kan styre sådan en flok
fanatiske og ophidsede unge, hvis

Maos „Lille Røde“ var en opslagsbog i lommeformat udelukkende fyldt med citater af
Mao Zedong. Under Kulturrevolutionen blev den solgt i hundredmillionvis, og den blev
nærmest en bibel, mens Mao blev som en gud. (Foto: Kurt Boelsgaard/Scanpix)
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først en af dem får den idé at gøre
alvor af truslerne”, spørger han retorisk i bogen og fortsætter: „Jeg føler
mig meget alene og har svært ved at
høre på deres gentagne trusler. Lad
os da få gjort en ende på dette helvede […] En misforståelse er blevet
forstørret op til uhyrlige dimensioner,
og dommen er allerede fældet. Hvad
vil straffen blive?”
Igennem de mere end to timer, som
kritikmødet ender med at vare, sidder
Boelsgaard hele tiden og tager notater. Det har to fordele. For det første
holder det hans blik nede. „Det var
helt klart, at man skulle ikke rejse sig
op og sige: ’Så, nu holder vi op’, for
det havde du ikke nogen glæde af.
De havde den totale magt”, fortæller
han i køkkenet i Birkerød. For det
andet virker han i rødgardisternes
øjne på den måde mere interesseret
i at lære af sine „fejl”. Ingen prøvede
på noget tidspunkt at tage notaterne
fra ham.
„Jeg havde jo god tid. Jeg tror, det
tog tre timer, og jeg havde min blok,
og jeg noterede ivrigt og kunne derfor også huske, hvordan det accelererede”.
Endelig får han ordet – ikke for at
forsvare sig, men for at øve selvkritik.
Og han får glæde af at have hørt godt
efter. Efter at have famlet efter formildende ord, finder han nøglen i et
kinesisk udtryk, som en af anklagerne
har brugt, om at løfte en sten og tabe
den ned over sine egne fødder.
„Når du står over for sådan et gruppepres, så nytter det jo ikke noget, at
du stiller op som helt. Så er det bare
om at bøje nakken og se at komme
ud af det her”, forklarer Boelsgaard.
Men ordene gør deres virkning omgående. Stemningen letter fra den
skræmmende og truende til en fuldstændig hjertelig og nærmest festlig
stemning. „To en halv times åndelig
tortur bliver vendt til stormende velvilje”, skriver Boelsgaard. „Jeg bliver
selv grebet af forandringen. Det er
sådan en lettelse, at jeg rækker hånden ud mod lederen, og han trykker
den varmt. Det er grotesk. For to minutter siden ville han smadre mit hoved. Nu trykker han min hånd”.
I dag underspiller Kurt Boelsgaard

faren for, at det kunne være gået
rigtigt galt.
„Når man ser på det bagefter, kan
man sige, at det var nærmest, som
om de benyttede lejligheden til at
vise, hvor revolutionære de var, og
at de hver for sig ville kæmpe for
Den Store Rorgænger Maos sag, og
hvordan de ville kæmpe for Partiet”.
Det, som Kurt Boelsgaard var landet midt i, var Mao Zedongs velsmurte propagandamaskine. Propagandaen var hele tiden i sving over for ham
og hans gruppe. „Venlig, men pågående”, som han selv beskriver den.
Men han blev ført bag lyset af venligheden og følte sig inviteret til at gå
over en usynlig grænse.
„Vi er jo så vant til, at vi tester
vores synspunkter, og de var nysgerrige. De ville sådan set gerne vide
noget, men når det rokkede ved
deres fundament, som var, hvad Partiet sagde, og hvad Mao skrev, så kunne de ikke acceptere det. Du har jo
det samme med dybt religiøse mennesker. De kan ikke sætte spørgsmålstegn ved noget, for så er de
frafaldne. Det var det samme her.”

Bogen

Da Boelsgaard kom hjem til Danmark og blev forenet med sin kone
og to børn, satte han sig hurtigt til tastaturet. Han tog en uge fri, og i løbet
af den uge skrev han den lille bog,
hvori han ikke kun beskriver sin
dramatiske oplevelse i rødgardisternes vold, men også hele den politiske
optakt til Kulturrevolutionen.
„Selvfølgelig, man kunne have
lavet den mere sensationel, men det
har jeg med vilje ikke gjort, for jeg
mener, at jeg giver hele baggrunden,
før vi kommer frem til det mere Se
& Hør-agtige. Jeg ville godt være en
seriøs iagttager”.
Måske var det derfor, bogen druknede i nyhedsmængden, for Maos
Kulturrevolution blev i Vesten på det
tidspunkt betragtet som et positivt
politisk eksperiment – ikke kun på
venstrefløjen, men også helt ud på
højrefløjen. Først efter Maos død begyndte den barske sandhed at gå op
for folk uden for Kina. Men hvordan
kunne en personligt oplevet historie
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som Kurt Boelsgaards i den grad
blive negligeret?

Sympatien

„Året efter havde vi ungdomsoprøret
i Vesten”, forklarer Boelsgaard. „Så
det var helt naturligt, at unge mennesker syntes, at Mao, denne her kløgtige leder, som gennem så mange år
havde kæmpet for sit folk, at han nu
opfordrede til at rive det gamle ned
og få de unge til at bygge nyt op. Det
lå i tidsånden. Og så var der jo altså
en sympati for Kina i modsætning til
Sovjetunionen. Man havde hørt om
Stalins grusomheder, og man havde
ikke hørt så meget om Maos. Det
kom jo faktisk meget, meget senere,
at man havde nogle dødstal. Så man
havde en anden sympati”.
Dengang var det også meget nemmere end i dag at styre informationerne ind og ud af Kina.
„De, der fik lov til at rejse ind i
Kina, var jo udpræget sympatisører,
og der var ikke mange af dem, der
kom ind. Så det, du hørte, var jo
siet igennem Maos filter. Der kom
kun det ud, som de ville have. Det
var ikke meget, og det var slet ikke
noget, der var kritisk. Og vi stod jo
ikke på tæerne for at komme ind og
få noget at vide. Der var så meget
andet, som interesserede”, forklarer
Boelsgaard og nævner blandt andet
kuppet i Grækenland, hvor kong
Konstantin måtte gå i eksil.
„Det lå jo meget tættere på. Det
kunne vi jo forholde os til. Og kong
Konstantin var flygtet, og jeg ved ikke
hvad. Men det der Kina, det var for
fjernt”.
Boelsgaard har kun været i Kina
den ene gang. Han har aldrig været
fristet til et genbesøg, men har ivrigt
fulgt udviklingen via medierne.
„Jeg beundrer det, når jeg ser det
på film og i fjernsyn, men jeg synes
altså, når man læser om det, så kan
man ikke rigtigt glemme, at der ligger
sgu en meget grum periode forud for,
at man nu bygger højhuse i
Beijing.
–––

Se også det meste af interviewet bag
denne artikel på You Tube: Østen er
Rødglødende.
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Kinesernes valg

et godt helvede eller et forlorent paradis
En kinesers samfundskritiske roman om jagten på en forsvunden måned i Kinas nyere historie.

Chan Koonchung: De Fede År
Oversat fra engelsk af Poul Bratbjerg
Hansen. Gyldendal 2012
349 sider, 349,95 kr.
Af Pia Sindbjerg
BOGANMELDELSE. Startsætningen
i De Fede År lyder: „En hel måned
mangler. En hel måned er forsvundet,
mener jeg, den er væk, den kan ikke
findes”.
Her er temaet lagt til romanens
handling, som foregår på en surreel
baggrund af året 2013, hvor Kina når
toppen af sin velstand, mens hele nationens befolkning, undtagen ganske
få, pludselig har fået kollektivt hukommelsestab. Det er denne ene måned, hvor der skulle være sket ganske
grusomme hændelser i Kina, og hvor
krisen i Vesten satte ind, som er blevet slettet af hele folkets hukommelse, så alle (næsten) nu er gennemsyret af en følelse af lykke.
Bogens handling er delt i to dele.
Første del introducerer hovedpersonen Gamle Chen, en forfatter, som er
flyttet fra Taiwan til Beijing, har købt

en lejlighed i Lykke Landsby Nummer To og lever et helt igennem lykkeligt liv. Han bliver imidlertid forstyrret i denne lykke af sin tidligere
ven Fang Caodi, som gør ham opmærksom på den forsvundne måned.
Anden del fortæller, hvorledes
Gamle Chen rejser Kina tyndt sammen med Fang Caodi for at finde
Chens gamle flamme, Lille Xi, som
også savner denne måned. På et tidspunkt siger Lille Xi til Chen. „Men
står valget mellem et godt helvede
og et forlorent paradis, hvad vil folk
så vælge? Uanset hvad du siger, vil
mange mennesker mene, at et forlorent paradis er bedre end et godt helvede”. Det er prisen for at leve det
lykkelige liv. Noget godt kommer der
dog ud af deres fælles søgen efter det
forsvundne år, idet Gamle Chen og
Lille Xi genopliver deres kærlighed til
hinanden, selv om denne del af historien virker mindre overbevisende.
Romanen afsluttes med en epilog
(en tredjedel af hele romanen), hvor
den højtstående regeringsembedsmand He Dongsheng udreder årsagen til det kollektive hukommelsestab
samt beskriver den nuværende politik
i Kina med referencer og forklaringer til tidligere tiders politiske strategi
samt forholder sig kritisk til den vestlige styreform. He Dongshengs svar
på sandhedssøgernes (dem, som ikke
er lykkelige, og som savner den forsvundne måned) beskyldning om, at
det kinesiske regime opfører sig som
fascister, er, at udviklingen på det politiske plan kun er i sin indledende
fase. Partiet kan opgradere Kina til et
meget mere avanceret, og derfor endnu mere rædselsfuldt, regime. En deprimerende, men nok så realistisk
slutning.
Chan Koonchung giver i et interview (på YouTube) udtryk for sin egen
ambivalens over for denne glemsomhed omkring de grusomme forhold i
Kinas nyere historie og denne higen
efter lykke. For, som han siger, hvad
er problemet? Der er i Beijing sky-

skrabere og Lamborghinies i lange
baner, men – og det er problemet –
det er en rigdom, som er skabt på
baggrund af en barsk udnyttelse af
bønderne og migrantarbejderne. Han
prøver at forstå, hvorfor folk tænker,
som de gør, og ønsker denne glemsel. Det bekymrer ham, men samtidig
noterer han sig, at der åbenbart er en
del unge kinesiske intellektuelle, som
gerne vil forstå udviklingen og kende
Kinas sande historie. De har nemlig
downloaded bogen på trods af, at
den er forbudt i Kina.
Bogen er udkommet i Hongkong i
2009, forbudt på fastlandet og siden
oversat til engelsk og foreligger nu i
dansk oversættelse (fra engelsk). På
kinesisk hedder bogen ‘Shengshi:
Zhongguo 2013‘, som kan oversættes
direkte til ‘Guldalderen: Kina 2013’.
Det er det kinesiske udtryk for de
gyldne tider som fx under Tang-dynastiet, hvor Kina oplevede en uhørt
fremgang og rigdom, og som det
kommunistiske parti officielt benævner en guldalder.
Oversættelsen glider generelt fint,
men det er ærgerligt, at oversætteren
har sat sig mellem to stole omkring
oversættelse af kinesiske stednavne
og navne på institutioner mv. , så det
svinger fra pinyin til engelsk til dansk
uden nogen konsekvens.
Chan Koonchung er født i Shanghai 1952 og opvokset i Hongkong,
hvor han har arbejdet som redaktør,
manuskriptforfatter og producent af
såvel kinesiske som engelsksprogede
film. Siden 2006 har han været bosiddende i Beijing, hvor han kalder
sig tolereret af regimet, men ikke
budt velkommen. Som han siger, så
kan han aldrig vide, hvornår myndighederne vil slå ned på ham. Men det
generer ham ikke. Han føler sig lykkelig i Kina!
Og vi kan til gengæld føle os lykkelige over at leve i et samfund uden
censur, og at vi nu oven i købet
kan læse De Fede År på dansk.
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Cui Jian – en udfordrer af kinesisk kultur
Kinas rockfader og den kinesiske rockmusiks historie er uadskillige elementer. Rockmusikken
udfyldte i 1980’erne et behov for at sælge følelser – og det kunne og ville Cui Jian.
Af Jessica Chabert Jensen
Han står på scenen og synger og spiller med vidt åbne øjne. Sangen hedder „Tolerere”, og teksten handler
om, at han gerne vil tilfredsstille
både sig selv og pigen seksuelt. Billedet fremtoner på skærmen i filmen
„Beijing Bastards” – filmen om Cui
Jian og hans band. Cui Jian er kendt
for provokerende sangskrivning på
forskellige måder. Emnet sex er blot
en af hans måder at udfordre traditionel kinesisk kultur på.

Tema: Rockmusik og
minoriteterne

I de følgende tre artikler portrætteres tre kinesiske minoritetsrockkunstnere.
Rockmusik i Kina er interessant,
fordi privatiseringen af musikproduktionen gør det muligt at anvende genren til at kritisere styret. For
en del minoritetskunstnere er rockmusik altså en oplagt genre til at
udtrykke kritiske synspunkter. Fx
anvender de rockmusikken til at
sætte spørgsmålstegn ved det billede, de gængse fremstillinger giver
af kinesiske minoriteter i Kina.
De tre kunstnere, der portrætteres
i artiklerne (Cui Jian, Teng Ge’er og
Wu Hongfei) er valgt, fordi de skaber nye billeder af, hvad det vil sige
at tilhøre en minoritetsgruppe i
Kina, og fordi de udfordrer den kinesiske regerings monopol på at
portrættere og definere disse minoritetskunstneres individuelle identitet samt den identitet, der forbindes
med deres minoritetsgruppe.
De tre kunstnere har desuden
som fællestræk, at de selv skriver
deres tekster, og at de primært synger på mandarin.
Jessica Chabert Jensen

Cui Jian skriver sangtekster, der appellerer til folks følelser, og det er
derfor, at han blev et kæmpe scoop,
da han i 1986 kom frem med sangen
„Jeg har ingenting”.
Da kommunistpartiet kom til magten i 1949, var det ikke acceptabelt
at udtrykke individuelle følelser, men
i 1980’erne blev det pludselig en
handelsvare at kunne sælge følelser
og at gøre det. Rockgenren udfyldte
dette behov i det kinesiske samfund,
og der var et stort marked for sange,
der gav kineserne afløb for deres følelser, såsom kærlighed, had og vrede.
Det seksuelle er kun en lille del af
Cui Jians provokerende repertoire, og
derfor har han været vant til, at hans
koncerter blev aflyst i tide og utide.
De hyppigste årsager til dette har været hans statskritiske sangtekster, hans
uortodokse optræden og det, at han
nægtede at følge forbud mod at optræde med bestemte sange. Når Cui
Jian arrangerer koncerter, er det derfor altid spændende at se, om han får
lov til at optræde. Det afspejler kommunistpartiets holdning til rockmusik
lige nu samt selvfølgelig dets holdning til Cui Jian.

Tvetydige sangtekster

Cui Jians sange er spækket med
metaforer, der altid kan tolkes på
mindst to måder, enten som stærkt
statskritiske eller som et kærlighedsforhold mellem mand og kvinde –
vel at mærke et meget dårligt fungerende kærlighedsforhold.
Dette har været Cui Jians overlevelsesstrategi på det kinesiske musikmarked. Tvetydigheden betyder, at

–––
Jessica Chabert Jensen er cand.mag. i
Kinastudier. Hun arbejder som forskningsassistent ved Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier i København.
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fortolkningen af hans sange afhænger
af, hvad modtageren gerne vil tro, at
teksten betyder. På den måde har han
formået at være kritisk, samtidig med
at han har snoet sig uden om myndighedernes censur og er forblevet
aktiv på den kinesiske musikscene i
snart 30 år.
Trods det anstrengte forhold mellem Cui Jian og den kinesiske regering har de i perioder samarbejdet,
fx i forbindelse med Beijing Asian
Games i 1990. I samarbejdssituationer har både Cui Jian og den kinesiske regering indgået kompromisser,
og dette afspejler et gensidigt afhængighedsforhold. Den kinesiske regering har været afhængig af populær
musik, som sælger godt, for at kunne
skrabe penge sammen til sportsbegivenheder, og Cui Jian har været afhængig af partiets samtykke for at
kunne optræde.

Minoritetsbaggrunden

Mange ved ikke, at Kinas rockfader
er af koreansk oprindelse. Begge
hans forældre var etniske koreanere.
Faderen var professionel trompetist,
og moderen var danser i en traditionel minoritetssang- og dansetrup.
Cui Jian voksede op i Beijing i en
tid, hvor der blev slået hårdt ned på
„etnisk chauvinisme”. Han blev derfor forhindret i at lære koreansk, og
med undtagelse af interessen for musik er der ikke noget etnisk ved Cui
Jian. På trods af dette står han fast på
sin etniske identitet.
Cui Jians sangtekster afspejler ikke
hans koreanske identitet. Hans sange
refererer ikke til nogen specifik koreansk symbolik, kultur eller nationalisme, tværtimod virker det, som om
Cui Jian fuldt ud har taget en hankinesisk identitet på sig, som han også
udnytter til at udtrykke ligeværdighed og dermed giver ham fuldt belæg for at være samfundskritisk.
De forskellige minoritetsgruppers
plads i samfundet vurderes ud fra en
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sammenligning med hankineserne. De grupper, der minder mest om
hankineserne, opnår en særlig god
position i det kinesiske samfund, og
her har koreanerne i Kina ofte været
fremstillet som „rollemodellen”
blandt minoriteterne. I modsætning
til mange andre grupper bliver den
koreanske minoritetsgruppe oftest
positivt omtalt i medier og skolebøger og er derfor heller ikke en gruppe, der typisk skal kæmpe for respekt
eller indflydelse i det kinesiske samfund. Dette er måske også en af årsagerne til, at Cui Jian ikke har behov
for at overspille sin etniske identitet i
sit kunstneriske udtryk, da han allerede bliver betragtet som en ligeværdig
medborger.

Fra klassisk til rockmusik

Cui Jian fulgte først i sin fars fodspor
og blev uddannet trompetist. Han arbejdede i Beijings Symfoniorkester
fra 1981til 1987, men begyndte at
lære at spille guitar i sin fritid. I 1984
dannede han sit første band, der spillede cover sange fra den kinesiske
popgenre. Men han blev påvirket af
rockmusik, som blev smuglet til hovedlandet via Hong Kong, og i 1985
begyndte han at spille rockmusik.
Rocken havde bidt sig fast i ham,
og han brød lige så stille ud af klassisk musik og ud af det kinesiske
statsapparat. Om rocken udfyldte et
tomrum i hans identitet eller var et
udtryk for oplevelsen af at være „den
anden” i det kinesiske samfund, er et
ubesvaret spørgsmål. Uanset hvad,
valgte Cui Jian en utraditionel livsvej.
En livsvej, hvor rockmusikken var
vigtigere for hans identitet end både
hans etniske status, tidligere uddannelse og tidligere erhverv.

Siden 1989 har den kunstneriske
frihed i Kina skiftevis været indskrænket og udvidet. I begyndelsen
af 1990’erne var rockmusik faktisk på
retur i Kina. De mange rockbands,
der eksisterer i Kina i dag, vidner dog
om, at genren har overlevet på trods
af restriktioner, der har besværliggjort rockmusikkens og rockkunstnernes overlevelse. I perioder har rock
fx været forbudt på kinesisk tv, og der
har været strenge restriktioner i forhold til censur og live optræden.
Siden år 2000 kan man generelt
sige, at Cui Jian og hans band har
fået mere frihed. Cui Jian har i 2000,
2002 og 2007 optrådt på kinesisk tv,
som han ellers har været bandlyst fra,
og i 2012 kunne man finde Cui Jians
billede i en artikel om kulturelle helte i Folkets Dagblad (Renmin Ribao),
en af Kinas største statsstyrede aviser.
Friheden er dog ikke ubegrænset.
Hvis man vil opkøbe Cui Jians samle-

de værker, skal man på en større tur
på tværs af Beijing og besøge adskillige musikforretninger – hvoraf nogle kun sælger piratversioner, og andre har cd’erne gemt væk under disken.

–––
Kilder:
Andrew F. Jones „Like a Knife: Ideology
and Genre in Contemporary Chinese
Popular Music” 1992.
„Beijing Bastards” 1992 (DVD).
Chae-Jin Lee „China’s Korean Minority:
The Politics of Ethnic Education” 1986.
Cui Jian „Æg Under det Røde Flag”
1994 (CD).
Nimrod Baranovitch „China’s New
Voices: Popular Music, Ethnicity,

Gender and Politics, 1978-1997”
2003.
www.rockinchina.com 2012.

Kinesisk rockmusiks fader, Cui Jian – etnisk koreaner – vendte i juli 2011 tilbage til den kinesiske musikscene. Han gav en koncert i Hubei Provins for over 6000 begejstrede tilhørere, fremgår det af Cui Jians hjemmeside. Siden er det blevet til mange flere koncerter, selv
om han på grund af konflikter med regeringen af og til har fået forbud mod at optræde.
(Foto: Cui Jians hjemmeside, www.cuijian.com)

Mere frihed, men ...

Cui Jian har direkte forbindelse til
den såkaldte massakre på Tiananmenpladsen i 1989. Han optrådte på
Den Himmelske Freds Plads et par
dage, inden pladsen blev ryddet.
Hans sange kom nærmest til at fungere som slagsange i forbindelse med
demonstrationen, og Cui Jian var
derfor tvunget til at gå under jorden
umiddelbart efter.
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teng ge’er – Mongolsk kulturs fortolker
Kinesiske folkesange beskriver Indre Mongoliet som smuk og frodig – Teng Ge’ers sangtekster
gør op med illusionerne og genopfinder mongolsk kultur.
Af Jessica Chabert Jensen

til at sikre et mere nutidigt billede.

De fleste af Teng Ge’ers sange er
lokalt orienterede og handler om
Indre Mongoliet. Hans kunst er forankret i denne ene lokalitet og i
mongolsk kultur. Hans sangtekster
beskriver Indre Mongoliet i billeder.
For eksempel synger han om Indre
Mongoliets prærie som stor, gul og
ørkenagtig – i modsætning til kinesiske folkesange, der beskriver området som grønt og frodigt. På den
måde gør han op med fortidens opfattelse af Indre Mongoliet og er med

Storhedstiden og kinesisk
overherredømme

I sine sange anvender han ofte symboler på mongolsk kultur. Hver minoritet i Kina har et dyr, der symboliserer medlemmerne som en gruppe,
og ulven er symbolet på mongolerne.
Når Teng Ge’er synger, at prærien er
ensom og forladt, og at ulven er det
eneste, der er tilbage, så siger han
direkte, at ulven er det eneste, der er
tilbage af den mongolske kultur på
den Indre Mongolske prærie. På den-

Teng Ge’er – etnisk mongol – har ry for at være en af Kinas mest populære folkesangere.
Der er bud efter ham, og han lægger i sin musik ikke skjul på, at han er kritisk stemt over for
den kinesiske regerings politik over for landets mongolske minoriteter. Reklamer for hans
koncerter dukker ofte op – som her for en koncert i 2009. (Foto: yizitong.com)

ne måde kritiserer han indirekte de
omstændigheder, der gør, at mange
mongoler ikke længere bor på prærien.
For at forstå Teng Ge’ers kritik er
man nødt til at vide noget om konsekvenserne af Kinas politik i Indre
Mongoliet.
Kinesisk intervention i området i
form af indvandring af hankinesere,
forsøg på omlægning af området til
landbrug og græsfredningspolitikken
(en politik, der kræver, at folk skal
adskille deres jorder med pigtråd)
har resulteret i en økologisk krise og
har medført, at mange mongoler ikke
længere kan opretholde nomadelivsstilen. Dette betyder at mongolerne
som gruppe oplever en identitetskrise, og at mange er blevet tvunget ind
i byerne.
Til gengæld synger Teng Ge’er om
Djenghis Khans tid med nostalgi og
sætter derved ikke kun spørgsmålstegn ved den kinesiske regerings
overherredømme i området, men er
med til at holde liv i historierne om
mongolerne og deres storhedstid.
Hans musik og sangtekster genopfinder mongolsk kultur og sikrer dens
overlevelse i en ny form – nemlig via
nationalsproget kinesisk.

Stærk etnisk identitet

Teng Ge’er er i nær kontakt med sin
etniske identitet, hvilket selvfølgelig
også har noget at gøre med hans baggrund og opvækst i Indre Mongoliet.
Han blev født i 1960, men da familien havde for mange børn, blev han
sendt ud til sin farmor. Han voksede
op sammen med hende på den Indre
Mongolske Prærie og boede der, til
hun døde, da han var 13 år gammel.
Fra sin barndom har han derfor oplevet nomadelivet og livet på hesteryg,
og han har fået Indre Mongoliets traditionelle musikkultur ind med modermælken.
På billeder er Teng Ge’er nogle
gange iklædt traditionel mongolsk
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klædedragt, og andre gange er han
iført et moderne jakkesæt. Det traditionelle tøj fungerer som en salgsvare,
der gør ham interessant og anderledes. Han udnytter sin etniske identitet strategisk, og dette har muligvis
gjort det nemmere for ham at blive
populær som musiker i Kina. Den
traditionelle klædedragt er dog mere
end en salgsvare, da han helt åbenlyst identificerer sig med mongolerne
og mongolsk kultur.
Det moderne tøj strider mod den
officielle skildring i skolebøger og
aviser af minoritetsfolkene som „traditionelle” og gør op med påstandene om, at medlemmer af en minoritetsgruppe enten er „moderne“ (kinesisk påvirket) eller „traditionelle“.
Teng Ge’er viser, at han er begge
dele.

Populær og kritisk

Teng Ge’er har vundet mange nationale sangkonkurrencer, og det er
hans popularitet i hele Kina – også
blandt hankineserne – der har været
afgørende for, at han kunne udvikle
sig til at være statskritisk og slippe af
sted med det.
Hans kritiske sangtekster er utvetydige, dog kan nogle af hans tekster
forstås både som etnisk mongolsk nationalisme og som kinesisk nationalisme. Dette er velsagtens en af de
primære årsager til, at hankineserne
kan identificere sig med hans musik
og tekster.
Teng Ge’er er uddannet gennem
det statslige uddannelsessystem for
etniske minoriteter og gjorde karriere
gennem de nationale sang- og dansetrupper. Efter i mange år at have sunget efter anvisning fra staten dannede
han i 1993 sit eget band, Canglang
yuedui (Ulvebandet), der blander
rockmusik med traditionel mongolsk
folkemusik. Ironisk nok blev den
statslige uddannelse hans springbræt
til kritik af den kinesiske regering.
Han udnyttede det kinesiske uddannelsessystem til at blive kendt for
herefter at bruge populariteten til at
ytre sig kritisk.
Populariteten har givet Teng Ge’er
et større handlerum og har muliggjort, at han på nationalt tv har kun-

net kritisere den kinesiske regerings
indblanding i Indre Mongoliet. Med
årene er han også blevet mere standhaftig og har nægtet at deltage i tvshow, hvis ikke han selv kunne vælge, hvilke sange han ville optræde
med og på hvilket sprog.
Eftersom Teng Ge’er har fulgt det
almindelige kinesiske skolesystem,
taler han både mongolsk og mandarin. Størstedelen af Teng Ge’ers musik
er skrevet på mandarin og viser dermed hans interesse for at appellere
til et bredere publikum, men han har
også udgivet en del cd’er udelukkende på mongolsk, hvilket viser, at han
også interesserer sig for at appellere
til sit eget folk.
Nogle af hans mest kritiske tekster
har han skrevet i både en mongolsk
og en kinesisk version.
De kinesiske myndigheder vil gerne tillade, at han synger de mongolske versioner på tv, men de vil ikke
gå med til, at han synger de samme
sange i den kinesiske version. Når
dette har været tilfældet, har Teng
Ge’er valgt ikke at optræde.

Nødvendige kompromisser

Teng Ge’er har dog været nødt til at
afbalancere sin kritik. Derfor er der
også sange på hans cd’er, der udelukkende udtrykker kinesisk nationalisme. Det, at han har valgt at skrive
en del af sine kritiske sange på mongolsk, har også været en strategi til at
holde sig selv og sin musik uden for
censurens og regeringens søgelys.
Han har desuden fået produceret en
del af sine cd’er i Taiwan og Hong
Kong, så hans musik er indspillet på
neutral jord.

nesiske samfund, men at han formår
at være rockmusiker, folkemusiker og
en national kendis, som har kunnet
flyde på toppen, selv om han er fra
en af de mest omdiskuterede yderregioner i Kina, og selv om han trofast
forsøger at repræsentere denne
region.
–––

Kilder:
Dee Mack Williams „Beyond Great
Walls: Environment, Identity and Development on the Chinese Grasslands“
2002.
Frank Dikötter og Barry Sautman “The
Construction of Racial Identities in China and Japan“1997.
Mette Halskov Hansen „Lessons in
Being Chinese: Minority Education
and Ethnic Identity in Southwest China“1999.
Nimrod Baranovitch „Between Alterity and Identity: New Voices of Minority People in China“ i Modern China 2001.

Teng Ge’er optræder af og til i moderne tøj.
Det er, bevidst eller ubevidst, et udtryk for et
ønske om at udfordre den kinesiske regerings
præsentation af minoritetsfolk som „traditionelle“. Teng Ge’er er her fotograferet i 2009
til en serie om buddhistiske personligheder.
(Foto: Fhez www.blogspot.com)

Flyder ovenpå

Ikke desto mindre er Teng Ge’er et af
eksemplerne på, at rockmusikken i
Kina løbende har fået mere frihed.
Han vælger selv, hvad hans sange
skal handle om, og hvordan musikken skal udtrykkes og opføres.
Et bredt udvalg af hans cd’er kan
købes i de fleste musikforretninger i
Beijing. Dette giver indtryk af, at han
som rockmusiker og minoritetskunstner ikke er tvunget af restriktioner og
censur ned i undergrunden af det ki-
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wu hongfei – en afdæmpet kritiker
Siden rockmusikken holdt sit indtog i Kina i 1980’erne, har genren været præget af mandlige
musikere. Wu Hongfei skaber nye billeder af både rockmusik og minoritetskvinder og sætter
spørgsmålstegn ved kønsrollemønstre.
Af Jessica Chabert Jensen
På billeder bærer Wu Hongfei ofte en
rød kjole, som hun synger om i mange af sine sange. Den røde kjole er
symbolet på traditionelt hankinesisk
bryllupstøj til kvinder. Hun lader sig
ikke begrænse af forestillinger om,
hvordan man skal optræde, hverken
som kvinde eller som minoritet, men
sammensætter frit sin identitet som
medlem af Dong-minoritetsgruppen
med, hvad der ellers findes på det
kulturelle marked, fx hankinesisk kultur, vestlig kultur, buddhisme og andre religiøse kulturer.

Hvis man normalt forbinder minoritetskvinder i Kina med stereotypiserede billeder, hvor de er iført traditionel klædedragt og har et stort påklistret smil på læben, så kan man godt
glemme alt om det. Wu Hongfeis
sange handler om depression, død og
ulykke. Ægteskab og død optræder tit
sammen i hendes tekster, og man kan
få indtrykket af, at hun mener, ægteskab er en form for mental død for
kvinder.
Hendes stemme er hviskende. Der
er et specielt pust på den, der lyder,
som om hun har en længerevarende
forkølelse. Om end det sidste ikke ly-

der positivt, er det meget karakteristisk. Man kan mærke dysterheden,
når man lytter til hendes sange, og
der er enkelte numre, hvor hun simpelthen vælger bare at skrige. Dette
kan man jo tolke, som man vil.
Rockmusik i Kina har primært været forbundet med mænd og maskulinitet. Wu Hongfei bryder med flere
af de normale opfattelser af, hvor
rockmusik har hjemme i Kina, da
rockmusikken også har slået rod i det
nordlige Kina. Hun er derimod kvinde og oprindeligt fra Sydkina.
Til gengæld er der en naturlig kobling mellem det at høre til en mino-

Wu Hongfei og Dong Koret ved en koncert i Beijing i april 2012. Wu Hongfei er i civil, fordi hendes opgave denne aften er at
introducere numrene, som minoritetskoret synger. Wu Hongfei har sit eget band, „Glædens Gade”, hvor hun både synger og
spiller guitar, gerne i en rød kjole. (Foto: www.beijingdaze.com, ukendt fotograf).
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ritetsgruppe og at spille rockmusik i
Kina. Minoriteterne betragtes som friere, vildere og mere naturlige end
hankineserne, derfor er det faktisk
mere socialt acceptabelt – ja nærmest normalt – at være en del af en
minoritetsgruppe og spille musik i
rockgenren.

Multikunstner og moderne
minoritetskvinde

Wu Hongfei er journalist, akademiker med to overbygninger, et sproggeni og en fantastisk rockmusiker,
der skiller sig ud fra mængden. Ud
over at skrive sangtekster har hun sin
egen blog, og til hvert af sine album
har hun udgivet en novelle med samme navn som albummet.
Wu Hongfei er et af de nyere skud
på stammen. Hun er forsanger i bandet Xingfu Dajie, der blev dannet i
1999. I stærk kontrast til de deprimerende sangtekster betyder Xingfu Dajie Glædens Gade – men det er også
navnet på en gade i Beijing. Hun
har kun været aktiv på den kinesiske
musikscene i lidt over ti år, og hun
er ikke kendt på samme måde som
Cui Jian og Teng Ge’er. Wu Hongfeis
fremstilling af sig selv som kvinde og
som medlem af en minoritetsgruppe
er alternativ og kritisk i forhold til
statslige fremstillinger af minoritetskvinder.
I forlængelse af de før omtalte stereotypiserede billeder af minoritetskvinder bliver minoriteter også ofte
fremstillet som traditionelle, men Wu
Hongfei fremstiller sig selv som moderne. Det traditionelle er fuldstændig fraværende i hendes tekster, og
de steder, hvor der refereres til noget
traditionelt, er det taget fra hankinesisk kultur.
Som nævnt synger hun tit om røde
kjoler – et symbol på traditionelt
hankinesisk bryllupstøj. Ud over det
har hun ladet sig fotografere i en qipao (en traditionel kinesisk kjole, der
blev moderne i 1920’erne) til et cover på en af cd’erne. Dette er igen en
henvisning til hankinesisk kultur og
ikke til hendes minoritetsidentitet.

Tiananmen 1989

Wu Hongfeis måde at være kritisk på

er normalt meget afdæmpet, men
hun har skrevet en meget kritisk
sang, der hedder „Kolde Våben“.
Som ved de fleste sangtekster er der
flere mulige tolkninger, men i sangen
synger hun om skeletter, der er spredt
ud over det hele, om mennesker, der
ikke betragter sig selv som statens
fjender, og sangen henviser til det
tidligere årti.
	Umiddelbart leder disse metaforer i
sangen tankerne hen på studenterne
på Den Himmelske Freds Plads i
1989, og dateringen i forhold til,
hvornår sangen blev skrevet, henviser også ret præcist til 1989. I lang
tid fandtes denne sang kun på internettet, men i 2010 blev den pludselig
udgivet på et album.

Afdæmpet kritik

De fleste af Wu Hongfeis sangtekster
handler om helt almindelige hverdagsting som kærlighed og familieforhold. Derfor er det de almindelige
krav til kvinder i det kinesiske samfund (såsom at de skal blive gift, få
børn mm.), som hun direkte og indirekte formår at få sat spørgsmålstegn
ved i sine tekster, men også gennem
det liv, hun selv lever – uden at være
gift og have børn. Hendes eget liv har
et større fokus på hendes musikalske
karriere og selvudfoldelse, end det
har et fokus på ægteskab og børn.
For at kunne overleve i det kinesiske musikmarked undgår hun desuden direkte kritik af styret i sine tekster. Det er også muligt, at hun identificerer sig i nogenlunde lige mængder med hankinesisk kultur og med
sin minoritetsidentitet. Derfor finder
hun det ikke nødvendigt at være kritisk over for styret ud fra et minoritetsperspektiv.
Wu Hongfeis taktik til at udtrykke
utilfredshed er at bruge de symbolske
elementer omkring depression, død
og ulykke sat i direkte forbindelse
med ægteskab. Dette viser en mere
generel utilfredshed med samfundsstrukturer og kønsrollemønstre frem
for en minoritetsvinkel.

Minoritetsidentiteten

Wu Hongfei vedkender sig dog også
sin minoritetsidentitet, hvilket kom-

mer til udtryk ved en længsel mod
syden, som hun synger om i flere af
sine sange. På den måde udtrykker
Wu Hongfei en længsel mod et specifikt sted mere end en længsel
mod en bestemt kultur med en bestemt historie. Hun betragter selv sit
sangtalent som et udtryk for sin minoritetsbaggrund, og hun viser dermed, at hun har accepteret visse generaliserende forestillinger om minoriteter. Som noget nyt er hun desuden
begyndt at arrangere koncerter i samarbejde med traditionelle Dong-musikgrupper så sent som i maj 2012.

Frihed og historie

Da Wu Hongfeis historie som rockmusiker endnu er så kort, kan det
være svært at sige noget om, hvorvidt
hun har fået mere frihed, men i interviews siger hun selv, at rockmusikken
tiltrækker hende på grund af friheden, der ligger i den genre, og det
faktum, at sangen „Kolde Våben”
sneg sig ind på et album i 2010, viser også en øget frihed. Situationen
for bandet Xingfu Dajie er dog en anden, end den er for Cui Jians og Teng
Ge’ers bands, for det er ikke et band,
der er nationalt kendt. Derfor har
bandet på nuværende tidspunkt heller ikke haft tilstrækkelig popularitet til at kunne udvide sit handlerum.

–––
Kilder:
Antonia Finnane: „Changing Clothes
in China: Fashion, History, Nation“
2008.
Myron L. Cohen: „Kinship, Contract,
Community, and State: Anthropological Perspectives on China“ 2005.
Jessica Chabert Jensen: „Individualization, Tradition and Identity: A
Study of Minority Individuals in
China through Music“ 2011.
Nimrod Baranovitch: „China’s New
Voices: Popular Music, Ethnicity,
Gender and Politics, 1978-1997“
2003.
Xingfu Dajie: „Den Sidste Chance for
din Unge Kærlighed“ 2010 (CD).
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Forældreomsorg

nye krav til nye tiders mønsterbørn
600 år gamle regler for god opførsel er blevet moderniseret, men passer de til nutidens børn?
Af Flemming Poulsen
Nye retningslinjer for, hvordan børn
bør opføre sig nutildags, blev udsendt af Kinas Nationale Udvalg for
Ældre og Kinas Kvindeforbund den
14. august 2012. De 24 nye eksempler på det, der populært kaldes
„sønlig kærlighed“ over for forældrene, skal betragtes som en modernisering af de nugældende 24 eksempler,
der er fra det 14. århundrede.
Kinesiske børn har siden tidernes
morgen fået ind med modermælken,
at de livet igennem skal vise, at de
har respekt for og kærlighed til forældrene. Som mindreårige skal de være
lydige børn og passe deres skolearbejde, så forældrene kan være stolte
af dem. Eller de kan være med til at
så og høste og passe dyrene, når det
kniber for forældrene på landet at
overkomme det hele.
Som voksne er det deres opgave at
passe og pleje forældrene, vise, at de
holder af dem og vil bidrage til, at de
i det hele taget har en god tilværelse.
Børnenes respekt og hengivenhed i
forholdet til forældrene er et kerne-

En af de 600 år gamle fortællinger om, hvordan
børn kan vise kærlighed og omsorg over for
forældrene, drejer sig om en heltemodig dreng.
Han tager kampen op med en tiger, der ville
overfalde hans far, og dermed reddede han
faren fra den sikre død.

punkt i kinesisk kultur, siger kinesiske
kulturformidlere.

Opbyggelige fortællinger

Den sønlige/datterlige kærlighed har
tråde helt tilbage til den gamle filosof
og læremester Kongfutse, der udbredte sine ideer om forholdet mellem far og søn for over 2000 år siden. En lærd person, Guo Jujing, udgav for omkring 600 år siden en bog
med 24 fortællinger, der gav eksempler på, hvordan sønlig kærlighed
kan udfolde sig. Bogen er blevet genoptrykt igen og igen og fås den dag i
dag hos boghandlere i hele Kina.
Det er denne samling opbyggelige
fortællinger, som kinesiske børn hidtil har skullet tage ved lære af.
De er nu afløst af 24 nye, tidssvarende forskrifter på, hvordan børn
bør opføre sig over for deres forældre. Det er næppe sandsynligt, at de
gamle leveregler vil blive forkastet,
blot fordi myndighederne har lavet
nogle nye. De gamle har slået rod i
alle børns bevidsthed i 600 år, og de
nye er ikke blevet modtaget med
udelt begejstring af den nye generation.
De 24 gamle har børnene fået lært
i form af Guo Jujings små eventyragtige fortællinger. Fx den om sønnen,
der påtog sig ydmygende slavearbejder for at tjene penge, så han kunne
betale sin fars begravelse. Eller sønnen, der kæmpede med en tiger for
at redde sin far. Eller datteren, der
rengjorde sin mors natpotte.
De moderniserede anvisninger til
nutidens mønsterbørn er knap så
eventyragtige. Børnene bør holde
fødselsdagsfest for forældrene, betale for deres forsikringer, holde ferie
sammen med dem, lære dem at surfe
på nettet, besøge dem jævnligt og
lave mad til dem.
Disse nye anvisninger på, hvordan
børn livet igennem kan vise forældrene respekt, hengivenhed og kærlighed, har skabt en livlig debat på internettet.
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Børns pligter i 2012

1. Jævnligt besøge forældene
sammen med ægtefælle, børn
og kolleger.
2. Tilbringe helligdage sammen
med forældene så ofte som
muligt.
3. Holde fødselsdagsfest for
forældrene.
4. Lave mad til forældrene.
5. Ringe til forældrene i weekenderne.
6. Give forældrene tiltrækkeligt
med lommepenge.
7. Oprette „omsorgskort” for
forældrene.
8. Lytte opmærksomt til forældrenes livshistorier.
9. Lære forældrene, hvordan man
bruger internettet.
10. Jævnligt fotografere forældrene.
11. Sige til forældrene, at de elsker
dem.
12. Hjælpe forældrene med at få
opfyldt deres uopfyldte
drømme.
13. Hjælpe forældrene med deres
hobbyer.
14. Hjælpe forældre, der har mistet
en ægtefælle, med at blive gift
igen.
15. Jævnligt sørge for, at forældrene
bliver lægeundersøgt.
16. Betale passende forsikringer til
forældrene.
17. Jævnligt delagtiggøre forældrene i sine tanker.
18. Tage forældrene med til vigtige
begivenheder.
19. Lade forældrene besøge ens
arbejdsplads.
20. Rejse sammen med forældene.
21. Dyrke motion sammen med
forældrene.
22. Deltage i forældrenes sociale
samvær.
23. Besøge sammen med forældrene deres gamle venner.
24. Se gamle film sammen med
forældrene.
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En forfatter skriver i Beijing Nyheder,
at hensigten med de nye regler er
god nok, men „hele samfundet
burde gøre noget mere til gavn for de
ældre og gøre en indsats for at klare
opgaverne i et aldrende samfund i
stedet for blot at offentliggøre nogle
retningslinjer“.

En påmindelse, ikke en lov

En seniormedarbejder ved China
Daily skriver, at man bør huske på, at
de nye regler for opførsel ikke er en
lov, som folk skal adlyde. „De skal
simpelthen blot minde børnene om,
at deres forældre har behov for omsorg og opmærksomhed“.
En blogger skriver: „Jeg har end
ikke tid til at lave mad til mig selv,
hvordan kan jeg så lave mad til mine
forældre?“.
En anden blogger skriver, at „de ældre har behov for et bedre velfærdssystem, ikke bare børns kærlighed“.
Situationen har forandret sig, siden
de 24 gamle regler blev skabt, skriver
nyhedsbureauet Xinhua. Børn er blevet mobile, og situationen er for
kompleks til, at det er nok blot at vise
sønlig kærlighed ved at knæle eller
bringe ofre.
En 32-årig migrantarbejder skriver
dog, at de nye retningslinjer er en
god påmindelse. „Selv om mine forældre ikke beder mig om noget, indser jeg pludselig, at jeg skylder dem
noget“.
En 37-årig regnskabschef, der bor i
Beijing med mand og 5-årigt barn,
skriver, at hun hentede sine forældre
til Beijing fra Dalian i Liaoning Provins og købte en lejlighed til 1,5 mio.
yuan (1,4 mio. kr.) til dem. Men hun
havde travlt med sit arbejde og med
at passe ægteparrets barn, så selv om
de bor i nærheden, så hun ikke meget til dem og var ikke klar over, at
de ikke følte sig godt tilpas i Beijing.
„Jeg mener, at gamle mennesker
som mine forældre, der ikke rigtig
kan følge med tiden og samfundets
forandringer, mere end noget andet
har behov for kærlighed og omsorg
fra deres børn“.
Noget af kritikken mod de nye retningslinjer går ud på, at regeringen
blot forsøger at sende sorteper videre

til familierne. En kampagne i nogle
udvalgte byer skal forklare forældre
og børn, hvad de nye regler går ud
på og formålet med dem. Kampagnen varer et års tid indtil slutningen
af 2013.
Blandt børnene er der ifølge kinesiske medier nogle, der føler, at de er
ukærlige børn, fordi de ikke lever op
til de nye forskrifter.
Dr. Liu Kaiming, der er direktør for
Institute for Contemporary Observation, siger, at de gentagne opfordringer til voksne om at tage sig bedre af
deres forældre viser, at der er et presserene behov for at drage omsog for
de ældre i et aldrende samfund, da
offentlig hjælp til de ældre fortsat er
mangelfuld. „Traditionelt er de ældre
afhængige af deres børn for omsorg
og finansiel hjælp, men den hurtige
urbanisering og den uhyre store migrantbefolkning bryder det gamle
mønster“, siger han og tilføjer, at 50
mio. ældre skønsmæssigt bor alene.
Nogle mener, at hvert barn skal
vise omsorg for forældrene på den
måde, det mener er bedst for dem –
der er ikke behov for, at regeringen
fastsætter, hvor tit børnene skal besøge deres forældre.
Selv om folkene bag de 24 nye forskrifter for børns omsorg for forældrene har forsikret, at de kun er vejledende, kan modstanderne af de nye
regler ikke bare slappe af. Ifølge
Beijing Review arbejder parlamentet
i Beijing med et lovforslag, hvis hovedpunkt er, at børn har pligt til at
besøge forældrene regelmæssigt, og
at arbejdsgiverne skal sørge for, at
børnene får fri fra arbejde, når de
skal besøge forældrene. Forældrene
skal kunne anlægge sag mod børn,
der ikke opfylder besøgspligten,
fastslås det i lovforslaget.

Børns pligter for 600 år siden
1. Sønlig hengivenhed har gjort
indtryk på guderne.
2. Hendes søn smagte forældrenes suppe og medicin til.
3. Det pinte sønnen, at hans mor
af nervøsitet bed sig i fingeren,
fordi han kom sent hjem.
4. Iklædt en luvslidt trøje bar 		
sønnen over med sin onde 		
stedmor.
5. Bar tunge sække med ris på sin
ryg for at skaffe mad til sine 		
forældre.
6. Påtog sig slavearbejde for at betale for sin fars begravelse.
7. Bragte hjortemælk til sine svagelige forældre.
8. Påtog sig usselt arbejde for at
hjælpe sin mor.
9. Stjal appelsiner til sin mor.
10. Pigen gav hver morgen sin
tandløse svigermor mælk fra
sine egne bryster.
11. Sønnen tiltrækker sig myg, så
de kunne drikke hans og ikke
forældrenes blod.
12. Lægger sig ned på isen for at
fange en karpe til sin stedmor.
13. Begraver sin søn for at redde 		
sin mor.
14. Kæmper med en tiger for at
redde sin far.
15. Opgiver sit arbejde for at lede
efter sin mor.
16. Sønnen tilbød, at Polarstjernen
kunne tage hans liv mod at
lade hans syge far leve.
17. Sønnen tog sjovt tøj på for at
opmuntre sine forældre.
18. Plukkede morbær til sin mor.
19. Sørgede for kølige hovedpuder
og varme lagener til sin mor.
20. Et boblende forår og en springende karpe.
21. Græd ved graven i tordenvejr.
22. Fik lavet træstatuer af sin forældre.
23. Tårer fik bambus til at skyde i
vejret fra den frosne jord.
24. Hun rengjorde sin mors natpotte.
–0–

Alle 24 fortællinger findes på www.ruf.
rice.edu/-asia/24ParagonsFilialPiety.html
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Glimt fra Nationalmuseets kinesiske samling

en foldeskærm af kejserlig herkomst
Af Joan Hornby
I 1892 erhvervede Etnografisk Samling en næsten 2,70 meter høj og 6
meter lang foldeskærm fra den danske købmand Peter Kierulff i Beijing,
som i slutningen af 1800-tallet drev
en blomstrende forretning i legationskvarteret syd for Den forbudte
By. Ifølge hans oplysninger stammer
skærmen „fra et af de prinselige paladser”.

Skærmen dateres til slutningen af
1600-tallet og er fremstillet i en teknik, der i Vesten kaldes for koromandellak: Panelerne er af sortlakeret træ
med motiver, der er udskåret i den
blanke overflade og derefter bemalet
med farver og guld, således at de
fremstår med sorte konturer på en
måde, der minder om penselstrøgene
i et kinesisk maleri.
Der findes kun få eksempler på
koromandelskærme, der som denne
viser europæere.
Hovedmotivet er en
stor procession, som
er på vej ned mod
de europæiske skibe, der ligger for anker i venstre side af
skærmen.
Mændene bærer på
kostbarheder såsom
ædelsten, elfenben
og bure med sjældne dyr, der ved kysten bliver fragtet om
bord på de ventende
skibe.
Optoget ledsages af
et lille orkester, som
sidder på ryggen af
en elefant.
I højre side ses en
bygning, og over
porten til denne er
en mand i færd med
at ringe med en stor
klokke. Bag muren
ses en åben bygning,
hvor der inderst inde
er opstillet et alter,
og foran dette står et
ungt par med et
mindre følge. Det
unge par er tilsyneladende ved at blive
viet af en præst, som
står til højre for dem
med en bog i hånden. Der er tale om
en kristen kirke, som
er gengivet i kinesisk
stil. Endelig ses der
en borglignende
bygning på et bjerg
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i baggrunden, og i terrænnet foran er
et antal europæere på jagt.
At personerne forestiller hollandske handels- og søfolk, fremgår ikke
alene af personernes dragter, men også af fire skrifttegn, som kan skimtes
på det røde flag på et af skibene. Disse kan læses ved ultraviolet lys, og
der står Helan zhaogong eller „hollandsk tribut”. Motivet er således et
stort følge af hollændere, der er på
vej til Kina med tributgaver. Blandt
skyerne langt ude i horisonten fremtoner en række gyldne paladser, som
muligvis skal forestille det fjerne kinesiske rige, som hollænderne er på
vej til.
Hele motivet er omgivet af en bred
bort, i hvilken der er udskåret mange
af de såkaldte „hundrede antikviteter”, som omfatter et større antal
kostbarheder og symboler af såvel rituel som verdslig karakter. Forneden
i den brede bort findes endnu en inskription, der er tolket som „Det er
besluttet at lægge en strategi om
fred i Verden”.

–––
Joan Hornby er seniorforsker og tidligere museumsinspektør ved Nationalmuseets Etnografisk Samling. Hun arbejder
stadig i begrænset omfang på museet.
I kommende numre af Kinabladet vil
hun præsentere flere genstande, der
kan ses på museets kinesiske samling.
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Hjælp til kinesisk udtale

standard mandarin – en bærbar hjælpelærer

Standard Mandarin
Program af Joel Hansen
StandardMandarin.com
Pris 39,95 USD.
Af Gert Holmgaard Nielsen
ANMELDELSE – I dag er der mange
gode grunde for de unge studerende
til at vælge at lære kinesisk.
Den åbenlyse er, at Kina nu er en
økonomisk magtfaktor i verdensklasse, og at det derfor er en god idé at
klæde sig på til mødet med en fremtid, der defineres af andre spillere. En
anden grund er, at det endnu er et
eksotisk sprog, som lyder lidt af
eventyr.
Og så viser det sig desværre også,
at en del vælger kinesisk, fordi de
ikke vil have tysk. De fortæller, at de
har hørt, at der ikke er nogen grammatik i kinesisk.
Det er rigtigt, at den kinesiske
grammatik er meget enklere end den
tyske, men det er ikke det samme,
som at det går helt af sig selv at lære
mandarin, den kinesiske pendant til
vores rigsdansk.
Der er særlige udfordringer, og det
er nogle af disse udfordringer, som
softwaren Standard Mandarin tilbyder hjælp til. Lad os tage et praktisk
eksempel, før vi går i detaljer om,
hvilken hjælp der tilbydes.
Mens jeg endnu boede i Beijing,
faldt jeg i snak med en af Kinas 200
millioner hårdtarbejdende migrantarbejdere, som gik rundt på pladsen for
at finde arbejde. Han spurgte, hvad

jeg bestilte i Beijing. Jeg fortalte, at
jeg var journalist.
„Adresse”, spurgte han undrende.
„Ja, ja”, svarede jeg bekræftende.
„Jamen hvad laver du?”
„Interviewer”.
„River huse ned?”
„Netop”, svarede jeg i fortsat tro
på, at jeg havde styr på min udtale,
og at arbejderen havde forstået mit
enkle budskab.
„Vent lige et øjeblik”, sagde arbejderen. „Jeg har nogle kammerater,
som søger arbejde. Måske har du arbejde til dem?”.
Inden jeg kunne nå at svare, var
han væk. Jeg blev stående, og lidt efter var arbejderen tilbage med to
kammerater.
Jeg havde allerede indset, hvad der
var gået galt, og nu måtte jeg forklare. Jeg var journalist, jìzhě. Jeg var
formentlig kommet til at sige dìzhǐ,
adresse, som ikke gav nogen mening
i samtalen. Og mit arbejde var at interviewe, cǎifǎng. Jeg rev ikke huse
ned, chāifáng.
De tre arbejdere så lidt slukørede
ud, men kunne godt forstå, at der var
sket en misforståelse. Det var endda
en misforståelse, jeg kunne have
undgået, for jeg ved, at jeg skal gøre
mig ekstra umage, når jeg taler på kinesisk om min egen profession.
J’et i jì udtales i retning af det j, vi
kender fra engelsk (jeep). Men det er
let på kinesisk at få det til at lyde som
et d. Og så er der den særlige lyd,
der transskriberes zh, og som ikke
findes på hverken dansk eller engelsk. Den bør man få på plads tidligt, mens man lærer, for at den ikke
skal lyde som hverken j eller d. Den
er vigtig. Den indgår trods alt i navnet på det land, hvis sprog den studerende har givet sig i kast med.
C og ch udtales også forskelligt, og
det på måder, som vi heller ikke er
rigtig fortrolige med på dansk. Derudover kan ch også let forveksles
med zh, hvis man ikke gør sig umage
… og så videre.
Her kommer Standard Mandarin
ind i billedet. Det er et program udviklet på engelsk af danske Joel Han-

sen. Det leveres med forskellige indgange til hjælp til den svære udtale.
Først og fremmest har programmet en
funktion kaldet „Pinyin Chart” – et
pinyin-skema. Pinyin er som bekendt
det officielle transskriptionssystem,
som er udviklet i Kina – en måde at
skrive kinesisk med latinske bogstaver. Men hvordan udtaler jeg så
cǎifǎng og chāifáng?
I skemaet kan jeg direkte trykke
mig ind på den stavelse, jeg er i tvivl
om. Jeg kan trykke på cǎi og høre stavelsen udtalt med alle fire toner eller
med de toner, som jeg ønsker at
høre. Derefter kan jeg sammenligne
med chāi. Programmet bliver dermed
min bærbare hjælpelærer, hvis den
ligger installeret på den bærbare
computer. Har jeg en tekst, hvor jeg
bliver i tvivl om udtalen af en enkelt
stavelse, så klikker jeg lige engang og
lytter.
Toner? Nå ja, det er det andet væsentlige problem for os vesterlændinge, når det kommer til at lære det talte kinesisk. Det kinesiske sprog er et
fonetisk sprog, hvilket betyder, at tonen eller tonerne i et enkelt ord er
med til at give det betydning. På skrift
markeres tonerne med tonemarkører
over hver enkelt stavelse (eller ingen
markør, hvis stavelsen er tonløs), og
jeg kan gå direkte ind i Standard
Mandarin og vælge hvilken tone, jeg
ønsker den valgte stavelse udtalt
med.
Det er væsentligt, for det betyder,
at brugeren ikke behøver at sidde og
gætte på udtalen. Det vil sige, at vedkommende helt fra begyndelsen har
en fair chance for at lære at udtale
kinesisk, så også kineserne forstår,
hvad det er, han eller hun prøver at
sige.
Det svære ved at lære kinesisk
uden for Kina er, at de fleste ikke har
noget kinesisk miljø at lære i. De må
selv skabe et. Den bærbare computer
har de fleste jo alligevel på sig, hvor
de end er, og med Standard Mandarin installeret har de et lille bærbart
kinesisk miljø. Man skal bare åbne
det, hver gang man åbner lærebogen.
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Ikke kun partitoppen går af

massiv politisk udskiftning fra top til bund
At vælge ny parti- og statsledelse i Kina er en kompliceret proces. Magtskiftet er ikke bare et valg af ny
generalsekretær på en partikongres. Det har taget næsten et år at få vedtaget et nyt partiprogram.
Af Clemens Stubbe Østergaard
Lad os begynde med at skelne mellem partikongressen i november
2012 og Den Nationale Folkekongres, parlamentet, som først træder
sammen til foråret 2013. Til den tid
handler det om statsapparatet. Lige
nu handler det om Partiet – det parti, som har monopol på magten, og
som siden 2007 har fået 10 mio. flere medlemmer. Det holder kongres
hvert femte år, men forberedelserne
begynder næsten to år før. Det er en
vigtig begivenhed af især tre årsager.
For det første indebærer forløbet op
til kongressen et væld af valg og udnævnelser på alle niveauer i det kinesiske samfund. Efter to gange fem
år ved magten træder Hu Jintao-Wen
Jiabao administrationen tilbage, og
derfor er der et særligt omfattende
generationsskifte i gang.
For det andet fremlægger Hu Jintao
som generalsekretær en stor politisk
rapport om de fem forløbne år og om
de kommende fem. Det er en form
for dagsorden, eller partiprogram,
som repræsenterer den enighed, der
har kunnet nås efter et årelangt redigerings- og forhandlingsforløb. Alle

prøver at få deres interesser med ind.
Derfor er rapporten værd at læse
nøje. Den er ’regeringsgrundlaget’ så
at sige.
For det tredje vil der ske ændringer
af partiets vedtægter, ligeledes med
forudgående grundig cirkulering af
udkast. Det kan tænkes, at nogle af
de parti-interne demokratiseringstiltag, som Hu og Wen har stået for, bliver stadfæstet.

Nye lokale partiledelser

Det seneste år har det politiske system stået på gloende pæle. Der har
været valg og udnævnelser, som har
berørt 30 mio. partikadrer i ca.
37.000 enheder. Nye ledelser og nye
partisekretærer er kommet til. Landets 31 provinser og storbyer holdt
deres partikongresser mellem oktober
2011 og juli 2012, hvor man valgte
kongresdelegerede og nye provinsledelser. Ni nye partiledere blev udnævnt. Det er værd at huske, at en
provins kan være på størrelse med fx
Frankrig, og storbyer med provinsstatus kan have 15-20 mio. indbyggere.
Under dem ligger de 2600 amter,
som har været igennem samme forløb. Det er en magtoverdragelse på

En partikongres har over 2000 deltagere fra hele Kina. Billedet her er fra kongressen
i 2007. Partikongressen i 2012 er første led i et magtskifte i parti- og statsledelsen.

alle niveauer, ikke bare på det centrale.
Kongressen består af 40 delegationer, i alt 2270 delegerede. De kommer fra de 31 provinser samt Taiwan
og så yderligere en del ’valgblokke’:
Hong Kong & Macao; de centrale
partiorganer; de nationale statslige
bureaukratier; Folkets Befrielseshær,
’social management’-sektoren og
public service-sektoren. De enkelte
blokkes antal af delegerede bestemmes af, hvor mange partimedlemmer
og græsrodsorganisationer de har,
samt af hvor mange de traditionelt
har haft. Samtidig er der den binding,
at de kongresdelegerede skal bestå
af 68 procent funktionærer (ned fra
70 procent sidste gang), 32 procent
græsrodsrepræsentanter og 10 procent arbejdere i statslig og privat industri.
For at få det hele til at gå op ledes
processen af en forberedende komite, som sørger for en – ikke ganske
manipulationsfri – procedure som
omfatter nominering, bekendtgørelse
og selektering af kandidater, som derefter vælges, idet der dog er 15 procent flere kandidater end pladser.
Det er kun på græsrodsniveau, at valgene er direkte. Resten af vejen op er
de indirekte. Hele processen var afsluttet den 14. august 2012.

En rapports lange vej
til kongressen

Den politiske rapport tog det ved sidste kongres ti måneder at udarbejde.
Den blev studeret 5560 partimedlemmer, hvad der jo ikke er mange i
et parti med over 80 mio. medlemmer. Der kom undervejs over 2000
ændringsforslag, og Politbureauet
vendte udkastet to gange i løbet af
redaktionsprocessen.
Forløbet er interessant: Det tager
sin begyndelse med nedsættelsen af
en mængde emnebaserede undersøgelsesgrupper, som laver research
og opinionsundersøgelser, sidst afgav
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de tilsammen 62 rapporter. På det
grundlag arbejder en skrivegruppe af
topledere videre. Sidste gang tog det
ti måneder, idet de blandt meget andet også holder en lang række regionale møder rundt omkring i landet.
Imens er der masser af debatindlæg i
medierne i forsøg på at få indflydelse. Et glimt af hovedtemaerne i talen
plejer generalsekretæren at give nogle måneder før kongressen. I 2012
skete det ved den tale, som Hu Jintao
holdt i den Centrale Partiskole den
23. juli 2012. Her overvågede samtlige medlemmer af Politbureauet, at
det gik rigtigt til. Den godkendes så
endeligt på partikongressens sidste
dag, men de delegerede kender den
ret godt i forvejen.

Valg af ny ledelse

Hvad der også sker ved kongressens
slutning er valget af den nye Centralkomite, som bliver partiets formelt
set øverste organ indtil den følgende
kongres fem år senere. Den nuværende holdt sit sidste møde i ugen før
kongressen. Centralkomiteen har i alt
370 medlemmer, men 60-65 procent
falder for aldersgrænsen, så udskiftningen i 2012 bliver omfattende.
Og nu bliver det indviklet: Medlemmerne af centralkomiteen er
nemlig i høj grad provinsledere (41
procent i den nuværende), centrale
ministre (22 procent), militære ledere
(17 procent) og direktører for statsejede virksomheder, ledere af store
organisationer som fagforening eller
kvindeforbund (12 procent) eller ledere i de centrale partiorganer (6
procent).
Det er i den store pulje, som disse
mennesker tilsammen udgør, at kandidaterne udvælges, og disse folk er
jo for en stor del udnævnt i årene op
til kongressen (og under stor medvirken af partiets organisations-afdeling,
som har et afgørende ord, når det
gælder karrierer på højeste niveau).
Den politiske kamp foregår med andre ord løbende, idet alle disse udnævnelser foretages med et (vågent)
øje på sammensætningen af den
kommende Centralkomite. Den kommer til gengæld til at repræsentere en
masse stærke regionale, sektormæssi-

ge, funktionelle og bureaukratiske interesser.
Når Centralkomiteen træder sammen første gang, lige efter at kongressen slutter, udnævner den så den nye
partiledelse. Det drejer sig om det
nye Politbureau på ca. 25 medlemmer, dets stående komite, som består
af syv af de 25, samt den nye generalsekretær, der afløser Hu Jintao.
Politbureauet plejede at mødes en
gang om måneden, men indkaldes
nu sjældnere. Her skal ikke mindre
end 14 af de 25 udskiftes i år. Valgproceduren var ukendt for os, indtil
Hu Jintao i 2007 løftede sløret for,
hvordan man nu nominerede i en
proces, der kaldes „demokratisk anbefaling”.
I god tid før kongressen indkaldte
en tremandsgruppe 400 medlemmer
på højeste niveau, provinser, ministerier etc. De fik en stemmeseddel med
200 kandidater, og en vejledende afstemning samlede sig om bestemte
kandidater. På det grundlag lavede
det siddende Politbureau så kort før
kongressen en liste – efter sin egen
smag – som præsenteres for kongressen. Samme procedure er i øvrigt
blevet brugt på lavere niveauer, såsom provins-, amts- og småbyniveau,
siden januar 2011.
I praksis er politbureaumedlemmer
kommet op gennem systemet. De
vælges blandt folk under 63 år, som
har rang svarende til minister, og som
regel sidder de allerede i Centralkomiteen. Visse ledelsesposter ser ud til
at nødvendiggøre medlemskab af Politbureauet: Fx ledere af partiets organisations- eller propaganda-afdeling
eller vice-premierministre i Statsrådet
(regeringen) og måske særlig vigtige
provinsniveauledere. Man prøver tydeligvis også at balancere repræsentanterne fra parti-, stats- og provinsside, og så bliver der stadig færre militære repræsentanter over tid. Dem
mødes generalsekretæren med som
formand i den Centrale Militære Komite, som også sammensættes af
kongressen.
Til sidst kommer så de syv mand,
der på daglig basis styrer Kina, nemlig den Stående Komite blandt Politbureaumedlemmerne. Den vælges

blandt de yngre medlemmer af det
afgående Politbureau samt undertiden ledere i partisekretariatet. Det
hævdes, at der allerede i maj i år
blev lavet en vejledende afstemning
blandt 200 ledende medlemmer, der
endte i en foreløbig kandidatliste på
ti, som den Stående Komite så gik videre med.

Partitoppens arbejdsdeling

De to i toppen, Xi Jinping, kommende både partiformand og præsident,
og Li Keqiang, kommende premierminister, er allerede kendte. De syv
mand (eller måske ni) har en intern
arbejdsdeling, så de dækker topposterne i det politiske system: generalsekretæren er præsident og militærets
øverste leder, en leder parlamentssystemet, en er premierminister, en står
for ideologi- og propagandasystemet,
en har makroøkonomisk ledelse under sig, en leder anti-korruptionsapparatet, en står for de indre linjer i
partiet, en har ansvar for den PolitiskKonsultative Konference, hvor andre
end partiet kan give deres besyv med
om politik, osv. Også på den led skal
pengene passe.
Som man kan se, er der reelt tale
om en selvsupplerende topledelse i
partiet, men på den særlige måde, at
den vælger ’de nye’ ud af en større
pulje, et ’selektorat’, som reelt skal
godkende udnævnelserne (herunder
også genudnævnelser). Derfor skal
sammensætningen søge at afspejle
styrkeforhold og interesser i det kinesiske samfund, og politikken bliver
efterfølgende formuleret af en kollektiv ledelse, som løbende skal søge at
skabe konsensus i stedet for at majorisere. Pladserne i ledelsen tildeles i
stigende grad efter en repræsentativ
logik, sådan at vigtige institutionelle
hierarkier og „valgkredse” er repræsenteret. Det kan være en del af forklaringen på, at de lokale niveauer har fået øget magt. Over de seneste kongresser er provinsledernes position styrket i de centrale partiorganer.
–––
Clemens Stubbe Østergaard er senior
research fellow på Nordisk Institut
for Asienstudier.
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ri chang sheng huo
om hverdag og tilværelse, samlet af claus seiden

ri chang – hverdag

Kvikke piger

Også i Kina har man problemet med,
at piger og drenge ikke klarer sig lige
godt i skolen. Det Samfundsvidenskabelige Akademi i Shanghai har
sammenlignet karakterer og siger, at
pigerne klarer sig bedre end drengene i samtlige fag fra tredje klasse og
til de aller sidste år i mellemskolen,
altså i alderen fra ni år til omkring
femten.
Kinas Ungdomsdagblad gengiver
undersøgelsen og tilføjer, at der i år
var 30.000 flere piger end drenge,
der begyndte på gymnasieuddannelsen.
Det er et aspekt af lighedsproblematikken, der er ret nyt for Kina. Så
sent som i 2010 fastslog Unesco, at
Kina måtte gøre en ekstra indsats for
at give pigerne lige så god en uddannelse som drengene.
Nu skriver Ungdomsdagbladet, at
undervisningen i for høj grad er indrettet på pigerne. Selskabet for forskning i børne- og ungdomsproblemer
mener, at de omfattende krav om
udenadslære begunstiger pigerne, og
en meningsmåling konstaterer, at
mens 2,4 pct. af drengene siger, at de
er meget kede af at gå i skole, er tallet for pigerne en halv procent lavere.
Som et eksperiment vil en skole i
Shanghai nu oprette en ren drengeklasse, hvor pensum skal indrettes
specielt efter drengenes særlige behov, bl.a. med mere fysisk træning.

Kirkebryllupper

Vi kan få renset vore hjerter, forklarer
en 35-årig brudgom, Wang Manshu,
til China Daily, da han bliver spurgt,
hvorfor han er blevet gift i en kirke,
selv om han ikke er kristen, og han
tilføjer: „Vi unge har brug for en højtidelighed til at styrke båndene mellem os“.

Wang er kun en af mange, der
foretrækker at blive gift på vestlig/kristen maner. Oprindeligt var det kun
de hvide brudekjoler med slæb, der
kom på mode, men nu tager de unge
par hele den vestlige tradition til sig,
selv om de fleste kirker har taget en
højere pris for par, der ikke er medlemmer af menigheden, eller i hvert
fald troende. Wang tilføjede, at den
kristne ceremoni var nemmere at finde ud af end de komplicerede ritualer, man skal igennem ved et kinesisk
bryllup.
Og kirkerne siger, at de har fået nye
muligheder for at tjene penge ved at
holde bryllup for andre end menigheden selv: Wang måtte betale 4000
kr. for kirke, kor og blomster, og et
traditionelt kinesisk bryllup ville blive
langt dyrere.
Men måske også sjovere: En af
bryllupsgæsterne sagde bagefter, at
det havde været „sært, fordi det var
så højtideligt, at man ikke engang
turde tænde en smøg – ved brylluper
her i landet, plejer man at snakke og
lave grin med brudeparret, men det
går vel ikke i en kirke”.

Hundeven

I Nanjing har en hjemløs mand taget
sig af hundenes sag. Selv om han
ikke har nogen bolig og holder til under en fodgængerbro, har han i de
seneste 11 år fodret omkring 1000
ejerløse hunde, og i reglen samler
han omkring 100 ad gangen om sig.
Han fortæller, at hans kone forlod
ham for nogle år siden, og så solgte
han sit hus og flyttede ud på gaden
med de hunde, han allerede havde.
Snart blev de flere og flere.
Han klarer sig for sin statspension
på 3-400 kr. om måneden – og tjener
lidt ekstra ved at tage passagerer med
på bagsædet af sin letvægtsmotorcykel.
En gang imellem får han lidt penge
til hundefoder af forbipasserende, og
en dame i nabolaget hjælper ham
ved at komme og gøre rent under forgængerbroen.

Nummerpladegevinst

Beijng med efterhånden 22 millioner
indbyggere har fortsat store trafikpro-
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blemer. Der er allerede fem millioner
biler i byen, og der komme stadig
flere til.
Siden i fjor har man prøvet at styre
udviklingen ved at begrænse antallet
af nye nummerplader til 20.000 om
måneden. De fordeles ved lodtrækning. Men nu er der opsamlet over
en million ansøgere, der venter på at
få lov at køre i byen, og det vil sige,
at kun to pct. kan være heldige i den
månedlige lodtrækning.
Og skulle man så endelig få både
bil og nummerplade, vil det være så
godt som umuligt at komme til at
parkere. Der mangler anslået tre millioner p-pladser, hvis alle byens biler
skal have et sted at holde. Bystyret
har planer om at anlægge 1100 parkeringspladser i centrum, og i boligkvartererne kan bygherrerne få 1500
kr. i kommunal støtte, hver gang de
reserverer plads til en bil mere.

Hajfinneforbud

Det er tilsyneladende vanskeligt for
de kinesiske myndigheder at begrænse offentligt ansattes luksusmiddage.
Nu har byen Wenzhou i Østkina prøvet at sætte loft over udgifterne på en
ny måde.
Tidligere har generelle forbud mod
at bruge offentlige penge på banketter ved alle mulige lejligheder vist sig
forgæves. Det indgår i den grad i kultur og sædvaner, at embedsmænd og
politikere altid har fundet en vej
udenom.
Wenzhou prøver nu at bremse op
ved at udsende en detaljeret liste
over, hvad der ikke må serveres. Det
er ting som hajfinnesuppe, øresnegle
– eller abalone – og den særligt fine
risbrændevin Kweichow Moutai. Der
må heller ikke bydes på luksuscigaretter til gæsterne.
De offentligt ansatte er ikke begejstrede for at miste disse frynsegoder,
men nogle af dem siger dog, at det
da i hvert fald vil være godt for deres
sundhedstilstand med lidt færre og
lidt enklere banketter.

Himlens gave

Hvad siger man, hvis man, fra at
være en relativt fattig ung kineser,
pludselig bliver ejer af en millionfor-
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mue? Jo, at det må ses som en gave
fra himlen, og at det kan hjælpe en
videre i ens karriere.
Sådan sagde i hvert fald hr. Zhu fra
Jiangsu Provins, da han fik at vide, at
havde han vundet 150 millioner kroner – skattefrit. Han havde kun købt
lodsedler de sidste halvandet år, og
sagde, at det egentlig mest var for at
støtte velgørende formål, han spillede. Han har nu skænket én million
til arbejdet med narkotikaofre.
Kineserne har tradition for at spille
meget, og den lever de op til: Salget
af lodsedler til de forskellige større
lotterier er steget med 26 pct. på et
år. I alt bliver der spillet for 18 mia.
kroner om året.

Velgørenhedsbutikker

Bevidstheden om, at der stadig er alvorlige, sociale problemer i Kina,
breder sig. Ikke alene får velgørende
organisationer store penge fra lotterier, deres såkaldte velgørenhedsbutikker er også blevet en stor succes.
Der er efterhånden 8000 af dem, og
de sørger for billige fødevarer og
klæder til de fattigste – ikke mindst
de mange vandrearbejdere i storbyerne.		
De billige varer kommer som gaver: Mange almindelige supermarkeder har indsamlingsbøsser og modtager brugte ting til et nærliggende
velgørenhedsmarked. Varer, der går
over sidste salgsdato, går samme vej,
og velgørenhedsbutikkerne har fået
aftaler med mange større firmaer om,
at de også samler både penge og varer ind. I Beijing er der ligefrem en
kæde af den slags butikker, og den
er nu nået så vidt, at driften kan hvile
i sig selv. Ved starten i 2010 blev kæden, som de fleste andre velgørenhedsbutikker, hjulpet med støtte fra
det offentlige.

Kunstigt håndtryk

Den 30-årige Jiang Wenshan har været handicappet fra fødslen: Han
mangler venstre hånd. Nu har han
fået en kunstig hånd og et formål
med sit liv: Han har begivet sig ud på
en maratonvandring rundt i Kina for
at skabe opmærksomhed om de handicappedes situation. Hvor han kom-

For kolossalt

I centrum af Ürümqi, hovedstaden i Xinjiang Provins i Nordvestkina, ligger Folkets
Plads, og et særligt kommunalt kontor har til opgave at udsmykke den. Efter opskriften
„big is beautiful” fik kontoret opstillet en statue, der skulle symbolisere folkets håb om
et lykkeligt liv. Den vejer 40 ton og er 18 meter høj. Kvindeskikkelsens lange skørter
udgøres af tætklippede hækplanter.
Et billede af statuen kom på internettet, og så begyndte bekymringerne: Magen til
uskønt makværk havde man ikke set længe, og så var der endda fare for, at den kunne
vælte, skrev vrede kunstelskere. Udsmykningskontoret tog konsekvensen af kritikken:
Statuen blev revet ned igen, og de grønne skørter hevet op med rode, og nu er den tunge dame erstattet af et mindre kontroversielt, normalt, kommunalt blomsterbed. Den
grønne statue faldt ikke i almenhedens smag. (Foto: Xinjiangnet.com.cn).
mer frem, stiller han sig op med et
skilt, hvor der står: „Kom og tryk min
hånd...“, og det gør han, fordi en ven
en gang sagde til ham: „Jeg forstår
meget bedre din situation, efter at jeg
har trykket din kunstige hånd“. Penge
til turen får han via internettet, hvor
han beder folk om at sende ham 10
yuan (ni kr.) for hver kilometer, han
tilbagelægger. Nogle af etaperne er
tilbagelagt med tog – ellers når han
ikke at kontakte så mange om sin
sag, som han gerne vil. På en måned
har han modtaget 6000 yuan (5400
kr.) fra sine internetsponsorer.

Iværksætteri

re. Det kan gøres på 32 timer, mener
undervisningsministeriet i Beijing,
som har rundsendt et udkast til, hvad
der skal undervises i. Det er emner
som markedsanalyser og forretningsplanlægning. Ministeriet opfordrer
universiteterne til at finde praktikantpladser i eksisterende virksomheder
til de unge, der tænker på at begynde
for sig selv. Men foreløbig er det ikke
så mange, der gør det: En redegørelse
for, hvordan det er gået årgang 2011,
fastslår, at ud af de 6,6 millioner, der
blev færdige med deres uddannelse,
startede kun 1,6 pct. egen virksomhed.
shenghuo – tilværelse

Kinas universiteter har fået ordre til
at medtage et nyt fag i deres pensum.
De er fremtidigt forpligtet til at uddanne alle studerende til iværksætte-
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A R RA N G E M E NT E R
Dansk-Kinesisk Forening indbyder medlemmer og øvrige interesserede til foredrag.
Vi har fået ny facebook-side: https://www.facebook.com/DanskKinesiskForening.
Hvis du har været på den gamle side, så gå ind og tryk „synes godt om“, så kan du
fortsat følge vores aktiviteter. Vi er også på LinkedIn og mailer et nyhedsbrev direkte ud til medlemmerne.
Torsdag den 10. januar 2013
Kinas bløde magt
Foredrag ved Signe Overgaard, ph.d.
og forsker i Kinas internationale
relationer, Syddansk Universitet i
Sønderborg. Signe vil fortælle om,
hvad det er for et billede, Kina gerne
vil tegne af sig selv, og hvad de vil
opnå derigennem. Hun vil skildre,
hvordan et positivt image indirekte
kan omsættes til indflydelse og derved
opnåelse af magt med bløde midler.
Mandag den 25. februar 2013
Indkaldelse til generalforsamling i
Dansk-Kinesisk Forening
Dansk-Kinesisk Forenings bestyrelse
indkalder den 25.2.2013 til sin 14. generalforsamling.
Fællesmiddag kl. 18.00. Vi har sørget for kinesisk buffet. Kuvertpris kr.
150,-. Tilmelding til middagen sker til
sekretariatet inden 18. februar 2013:
Sekretariatet@dansk-kinesisk.dk. Betaling: Danske Bank reg.nr. 1551 konto
16830593.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning
3. Fremlæggelse og godkendelse af
årsregnskabet
4. Behandling af indkomne forslag
5. Arbejdsprogram og budget for 2013
6. Fastsættelse af kontingent for 2013
7. Valg af bestyrelse og suppleanter
8. Valg af revisorer og suppleant
9. Eventuelt
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest den 31. december
2012.
På bestyrelsens vegne
Jette Mechlenburg, formand

Tirsdag den 5. marts 2013
Kinas kvinder og mænd –
normer og praksis
Foredrag ved Cecilia Milwertz, ph.d.
og cand.mag. i Kinastudier og kultursociologi og seniorforsker på Nordisk
Institut for Asienstudier, Københavns
Universitet. Cecilia Milwertz vil
komme ind på spørgsmål som fx: hvad
er normerne for, hvordan mænd og
kvinder bør op-føre sig; hvem siger
og gør hvad, og har køn overhovedet
nogen betydning?
Torsdag den 18. april 2013
Hvad kan vi vente af
den ny ledelse i Kina?
Tidligere udenrigsminister Mogens
Lykketoft vil med udgangspunkt i erfaringerne fra den nyere historie vurdere, hvordan Kina formår at klare udfordringerne med en lavere, men
mere bæredygtig vækst, den store
ulighed og korruptionen. Hvad kan
vi vente af den ny ledelse? Kan det
kommunistiske styre opretholde både
kontrol og legitimitet?
Onsdag den 8. maj 2013
Uofficielle kinesiske dokumentarfilm
Cand.mag. i kinesisk Mai Corlin har
beskæftiget sig med emnet i forbindelse med sine studier på Københavns
Universitet, hvor hun også har undervist i kinesisk film. Mai Corlin vil fortælle generelt om uofficielle kinesiske
dokumentarfilm, deres produktionsvilkår, visningsmuligheder og forhold
til systemet. Der vil blive vist en kinesisk dokumentarfilm.

Alle møder afholdes kl. 19.30 i Forsamlingshuset, Kulturstaldene,
Onkel Dannys Plads 13, 1700 København V (i gården bagved Café Mandela).
Entré: Medlemmer af Dansk-Kinesisk Forening 20 kr., andre 40 kr.

