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Xi Jinping bliver i marts 2013 af Den Nationale
Folkekongres i Beijing valgt til Kinas nye statsoverhoved. Ham vil vi møde igen og igen de kommende ti år.
Læs professor Stig Thøgersens analyse side 8 af magtskiftets betydning for Kina og for resten af verden.
(Foto: Huang Jingwen/Xinhua).
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En tegners opfattelse af Kina

et forkrøblet land med en falsk optimisme
„Tegn et smil“

kaldes denne tegning af et forkrøblet Kina, lavet af den satiriske tegner Kuang Biao.
Nogle kinesiske kommentatorer, fx en velkendt økonom
ved Chinese University of Hong
Kong, Larry Lang, mener, at
Kina lider af en helt ubegrundet
optimisme, når det gælder landets nuværende og fremtidige
situation.
Optimismen bæres oppe af
den statslige propaganda og af
en indgroet hang til at benægte
fakta. En af Kinas største svagheder er, at det afviser påstande
om, at der er problemer med
dets økonomiske og politiske
system, skriver Larry Lang i sin
nye bog, „China’s Economic on
the Brink of Danger“.
I Kuang Biaos tegning er Kina
fremstillet som en skikkelse, der
er omviklet med en bandage fra
top til tå og gjort til krøbling af
tusindvis af snitsår, beskadigelser og sygdom.
Den eneste ubeskadigede del
af skikkelsens krop er den højre
hånd, som bruges til at tegne
et rødt smil over dens mund.

Tegning: Kuang Biao
Tekst: China Media Project
Oversættelse: Flemming
Poulsen
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Frimærkeentusiasten

manden bag mange landes frimærker
Martin Mörck er en af de få i hele verden, der behesker en ældgammel teknik – at
gravere frimærker. I Beijing underviser han ti kinesere i graveringens kunst.
Af Tang Yingxian, China Daily

Martin Mörck

I næsten 10 timer ud i én køre har
Martin Mörck gennem et mikroskop
kikket på en stålplade på størrelse
med et bæltespænde. Med sin lillefinger styrer Mörck en gravstikke linje
for linje, prik efter prik på pladen for
at skabe et detaljerigt billede af gamle astronomiske instrumenter.
Mörck er freelance mestergravør,
og hans nye frimærkeserie med astronomiske instrumenter udgives i fællesskab af China Post og Post Danmark.
I hele verden er der kun omkring et
dusin frimærkegravører som Mörck
tilbage, og han er den mest produktive og aktive af dem alle, siger Lene
Reipuert, Post Danmarks frimærkechef.

Frimærkegravøren Martin Mörck
holdt foredrag i Dansk-Kinesisk forening den 22. oktober 2012. Der
var så stor begejstring for mødet
med denne kunstner, der har tilknytning til både Norge, Sverige og
Danmark, at der var et stærkt ønske
om at få mere at vide om ham. Meget belejligt havde den kinesiske
avis China Daily i marts 2012 en
stor artikel om Martin Mörck. Den
bringes her let forkortet.
„I mange år har jeg haft et „støtteben“ i fire lande, siger den 57-årige
Martin Mörck. Han er nordmand, er
født i Sverige og bor i Danmark.
Han tilbringer hvert år 2-3 måneder i
Grønland, og nu vil han også opholde sig 2-3 måneder om året i Kina.
„Mit fjerde støtteben tilhører Kina“,
siger Martin Mörck.
Han har siden 2010 graveret to frimærkeserier for Kina, heraf en serie
portrætter af europæiske komponister. Forbindelsesleddet mellem Martin Mörck og Kina er Post Danmark,
der har Martin Mörck som mestergravør.

Gennem et mikroskop graverer Martin Mörck
alle detaljer i en tegning til et frimærke.
(Foto: Zou Hong).

Gammel kunst bevares

I Kina nøjes han ikke med at gravere,
han underviser også. Han underviser
ti kinesiske studerende i gravering efter et etårigt program, der er tilrettelagt af det kinesiske frimærketrykkeri
og Post Danmark. Målet er at videreføre denne kunst i Kina og overalt i
verden.
„Kina vil blive det første land, der
gennem uddannelse af et hold unge
gravører sikrer fagets fremtid”, siger
Martin Mörck. „Det gavner ikke blot
den kunstneriske udformning af kinesiske frimærker, men betyder også
meget for bevarelsen af den kunst,
som håndgravering er. Udviklingen
af industrielle og digitale teknologier
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inden for offset frimærketrykning har
indvirket på omkostningerne, men
at lave håndgraverede frimærker, der
normalt er mindre farverige end offset trykte, er stadig en meget arbejdskrævende proces“.
Ekspertisen i håndgravering af frimærker er ved at forsvinde. Globalt
set er der kun ganske få frimærkegravører, og de fleste af dem er over
50 år. Og der er næsten ingen steder,
man kan lære kunsten. Mange steder
i verden vil den forsvinde, mener
Martin Pingel, design- og marketingchef i Post Danmark Frimærker, men
Kina hjælper med til at bevare kunsten ved at uddanne ti nye gravører.
Martin Mörcks elever siger, at oplæringen er „meget anstrengende”.
Et enkelt projekt kan tage måneder.
Sommetider må de arbejde koncentreret i fire til fem timer uden pause.
Yang Zhiying, en af de studerende,
siger, at hun har haft smerter i håndleddet, lige siden undervisningen begyndte. Men da der er så meget, man
kan lære af Mörck, bliver hun og alle
de andre i klasseværelset fra 8 morgen til 9 aften.
„De studerende har en lang vej
foran sig, hvis de vil mestre denne
kunst”, siger Martin Pingel. Det tager
fem til otte år at lære at gravere, og
gravørerne topper gerne, når de er i
fyrrerne.
For at hjælpe de studerende med
at opnå den sindets ligevægt, som arbejdet kræver, læser Martin Mörck
poesi for de studerende. Hans favoritcitat er „at se verden i et sandskorn,
og det himmelske i en vild blomst”,
fra William Blakes „The Auguries of
Innocence”.
„Man kan opdage uendelig mange
historier i et frimærke, på samme
måde som man kan se verden i et
sandskorn”, siger Martin Mörck.
Det, han lægger i sin undervisning,
er hans livserfaring. „Jeg åbner mit
hjerte og videregiver mine erfaringer”.
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Martin Mörck kommer fra en kunstnerfamilie og voksede op i sine forældres atelier. Han blev betaget af
gravering, da han gik på kunstskole,
men han kunne ikke lære nok. I en
alder af 18 år skrev han til det svenske postvæsen og spurgte, om han i
en periode kunne være hos dem og
lære frimærkegravering. Han vidste
ikke, hvad frimærkegravering drejede
sig om. Han vidste bare, at de eneste,
der forstod sig på gravering, var dem,
der graverede frimærker, så det svenske postvæsen var det nærmeste, han
kunne komme det dengang.
Han har aldrig været ansat. Han
holder af en nomadetilværelse og
bryder sig ikke om chefer.
Da han var 20 år, flyttede han til en
lille ø ved den svenske vestkyst. Der
sad han så og graverede og tegnede
hele dagen og „var ret så produktiv
og meget lykkelig”.

Grønlands natur og
ydmygheden

Foruden hans børn er det kun vandreture og det at sejle, der kan lokke
Martin Mörck væk fra arbejdet, og
det er derfor, han hvert år tilbringer
adskillige måneder i Grønland. „Når
jeg arbejder, er jeg så stille som en
sovende bjørn, og for at skabe balance har jeg derfor behov for at være
aktiv, når jeg ikke arbejder”.
Han mener, at balancen mellem
det at være aktiv i naturen og det at
være stillesiddende med arbejdet er
meget vigtig.
„Jeg elsker is og bjerge, fordi de efter min opfattelse altid ændrer sig.
Når man vandrer på et bjerg, ændrer
udsigten sig hele tiden. Når man når
toppen, er der en ny top, man skal
bestige. Det holder aldrig op. Man
føler sig meget ydmyg”, siger Martin
Mörck. „Jeg har et meget højt selvværd, så jeg tror, det er meget godt at
dæmpe det gennem denne følelse af
ydmyghed“.
Is er for ham også altid noget konstant omskifteligt. I Grønland sejler
han ud tidligt om morgenen for at se
isen. „Den er ikke hvid, og den er
ikke blå – den har millioner af farver
og faconer og ændrer sig ustandseligt, smelter, fryser, brækker af. Man

Eksempler på frimærker, Martin Mörck har lagt navn til: en serie med H.C. Andersen motiver
for Post Danmark, en serie grønlandske for Post Greenland og en serie med blandt andet Tycho Brahe som motiv for Post Danmark og det kinesiske postvæsen. (Foto: Post Danmark).

kan se lyset forsvinde. Man kan se,
hvordan isen reflekterer månen og
solen – det er en uendelig række af
malerier”.
Med naturen som inspiration bliver
Martin Mörck aldrig træt af at gravere, male eller illustrere. Han arbejder
også på at filme den grønlandske naturs skønhed.
„Der er næppe nogen anden gravør, der er så aktiv som Martin
Mörck”, siger Martin Pingel. „Det er
meget specielt for ham at være opmærksom på at udvikle andre færdigheder, samtidig med at han fokuserer
på sit gravørarbejde”.

Post Danmark har kontakt til gravører over hele verden, men Martin
Mörck er den foretrukne. „Det er derfor, vi introducerede ham til Kina”,
siger Martin Pingel.
„Efter 40 år vågner jeg stadig lykkelig op hver dag, træt måske – men
lykkelig”, siger Martin Mörck. „Det
at komme til Kina er et nyt kapitel for
mig. Jeg havde ikke forestillet mig, at
det var en mulighed. Men nu er jeg
her altså, klar til en ny oplevelse”.
Oversættelse: Else Poulsen

Martin Mörck opholder sig i Kina et par måneder hvert år, blandt andet for at undervise
ti kinesere i den gamle, uddøende graveringsteknik. (Foto: Zou Hong).
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Beijings grønne lunger

naturpark i stedet for et højhusinferno
Beijing Olympic Forest Park – beijingernes nye åndehul – en solskinsdag i oktober 2012
Tekst og foto: Jette Mechlenburg

ske koncept ind i planlægning. Man
skal kende den regionale økologi,
klimaet, geografien og de miljømæssige kvaliteter, og tænke det hele ind
som en helhed og bygge det sammen
med den traditionelle, klassiske kinesiske landskabsstil som befolkningen
holder af og føler sig hjemme i. På
det grundlag blev Olympic Forest
Park til.
Olympic Forest Park kaldes „Beijings grønne lunger” for sine miljøkvaliteter. I Nordkina er klimaet tørt,
og Beijing er kendt for vandmangel
og for luftforurening. Det gjaldt altså
om at forbedre luft- og vandkvaliteterne i naturlige omgivelser, skabe et
grønt område, et rent åndehul i byen
som ville vedblive at bestå, i modsætning til meget af det der blev lagt
an i forbindelse med Olympiaden
2008.
Planlægningen af parken følger den
klassiske feng shui tradition, som er
kunsten at anbringe menneskeskabte
strukturer i harmoni med omgivelserne. Den naturlige topografi, bjergenes form og vandløbenes retning skaber lykkebringende eller ulykkebringende steder. I følge feng shui er det
fx ideelt at et sted eller et hus åbner
sig mod syd med vandløbene foran
og bjergene i baggrunden mod nord.
Olympic Forest Park er opbygget
helt i denne tradition. Parken er placeret i den nordlige ende af Beijings
nord-syd akse og forbinder således
Fuglereden (Bird’s Nest) og det Nationale Svømmestadion (Water Cube)
– nutidens bygninger – med de historiske bygninger – Den Forbudte By,
Tiananmen-pladsen og Himlens Tempel – mod syd.
Problemet med at skaffe vand til
søen uden at tære på Beijings knappe vandresurser blev løst ved at bruge genbrugsvand fra Qinghe floden.
Vandet var dog stadig under national
standard på grund af for højt niveau
af næringsstofferne kvælstof og fosfor og kunne føre til tilgroning af den
20 ha store sø. For at løse det pro-

Der har ligget mange små landsbyer
omgivet af lermure her, og der har
boet mange mennesker, børn, unge,
gamle, som har lagt hele deres liv i
arbejdet med jorden til livets opretholdelse. Der var også dem der tog
væk om morgenen ind til Beijing, til
den store by, og fandt arbejde, i bygningsindustrien som bygningsarbejdere eller som arbejdsmænd. Andre
fandt indtjening som klunsere ved at
samle plastik, pap, træ, dåser eller
andet genbrugeligt materiale. De
kom hjem om aftenen med penge på
lommen, et tilskud til hvad jorden og
småhåndværket gav. Men det var her
de boede; her var deres liv, og her
havde det været i generationer.
Nu er de væk alle landsbyerne,
jævnet med jorden, fjernet fra jordens overflade. De mennesker der
boede her er flyttet væk, frivilligt, eller fordi de var tvunget til det af udviklingen – dette abstrakte ord som
har sit håndgribelige udtryk i de rækker af højhuse der tårner sig op alle
vegne rundt omkring. Men ikke her.

En økologisk park

Dette 680 ha (knap syv kvadratkilometer) store areal i byens nordlige
ende på midteraksen gennem Beijing
er fredet for byggespekulanter. Her
skal ingenting bygges; her er jorden
blevet endevendt til bakker og dale,
og floder føres igennem som søer og
vandløb. Her er plantet alle slags træer og buske, en diversitet aldrig set
mage i Kina. Ved årtusindskiftet blev
der lagt an til en kæmpeskov/park til
ære for De Olympiske Leges millioner af deltagere og til fryd for Beijings 23 millioner indbyggere.
Det store projekt blev påbegyndt i
2003. Olympic Forest Park Team, ledet af professor, dr. Jie Hu fraTsinghua Universitet i Beijing, stod for
projektet. Jie Hu siger i et interview
at han i sine unge år var i USA og der
lærte at tænke det generelle økologi-
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blem, bliver vandet ført gennem endnu et rensesystem, et integreret 4,15
ha stort vådland, før det løber ud i
søen. Periodisk bliver vand fra søen
pumpet tilbage gennem vådlandet
som optager det resterende kvælstof
og fosfor.
Parken er opdelt i Nordparken og
Sydparken, adskilt af 5. Ringvej og
forbundet med en økologisk faunapassage under motorvejen. Nordparken er primært beskyttet skov med
bølget terræn, vandløb og et væld af
træ- og buskarter samt et rigt dyreliv.
Her befinder de sociale aktiviteter sig
i udkanterne, og parken må for at beskytte plante- og dyrelivet kun besøges af et begrænset antal mennesker.
I Sydparken er der en varieret skovog parkbeplantning og plads til alle
slags fritidsfornøjelser. Her ligger det
frodige vådland som man kan vandre
henover på kønne træstier. Der er
græsområder hvor man kan slå sig
ned, der er områder med skulpturer,
der er udsigtshøje, småstier og intime hjørner.

Søndagsaktiviteter

Ni år efter at parken blev grundlagt
går vi her en af de sidste sensommersoldage. Træerne er vokset højere og
står tæt, stier slynger sig ind og ud
mellem de forskellige artsområder;
det store vådland breder sig med siv
og vandhuller hvor rødgyldne fisk
svømmer rundt mellem lotusblade.
Det er søndag, og folk myldrer gennem indgangsporten, forældre med
småbørn, bedsteforældre og masser
af unge i flok, parvis eller alene.
Mange ligger rundt omkring i græsset
og leger med barnet, læser en bog,
spiser picnic i rundkreds, eller vandrer blot rundt, som vi selv gør, suger
solen og varmen til sig denne søndag
i oktober i dette åndehul i millionbyens højhusinferno.
Næste side: Beijingerne har fået et åndehul ikke langt fra millionbyens larm.
(Foto: Jette Mechlenburg).
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Kina under Xi Jinping

blandede forventninger til ny præsident
Skræmmende faktum: Han har nået den politiske top, uden at offentligheden ved, hvad han står for.
ping, mens andre havde store forhåbninger til ham. Han skulle bare lige
have sine folk på plads rundt omkring i det politiske apparat, før han
kunne gå i gang med at reformere,
mente de.
De meget forskellige forventninger
afspejler først og fremmest det på en
måde ret skræmmende faktum, at Xi
Jinping har nået toppen af Kinas politiske system, uden at offentligheden
– eller for den sags skyld professionelle kinakiggere – ved, hvad han
egentlig står for. Kinesiske ledere på
vej mod magtens tinder skal vise, at
de er driftsikre, og at de mestrer det
politiske spil, hvor utallige interesser
skal afvejes mod hinanden. Det kan
ikke betale sig at gå solo eller slå sig
op på en særlig politisk profil. Bo Xilai er et afskrækkende eksempel på,
hvordan det går karismatiske populister, der stikker næsen for langt frem.

Af Stig Thøgersen
I november 2012 blev Xi Jinping som
forventet valgt til ny generalsekretær
for Kinas Kommunistiske Parti, og i
løbet af foråret 2013 bliver han også
landets præsident, mens Li Keqiang
indtager posten som regeringschef.
Dermed er den udskiftning af ledelsen, som Clemens Stubbe Østergaard
beskrev i nr. 56 af Kinabladet, en realitet.
Hvad kan vi forvente os af den nye
ledelse, når det gælder politiske reformer? Vestlige kommentatorer har
været delte på spørgsmålet. I New
York Times forudsagde den meget erfarne kinakender Nicholas Kristof, at
Xi Jinping vil blive en markant reformator på det økonomiske område, og
at han også vil løsne op politisk.
Blandt andet forventer han, at den
ny præsident vil løslade Kinas mest
berømte dissident, nobelprismodtageren Liu Xiaobo. 		
Optimister som Nicholas Kristof
hæfter sig bl.a. ved, at Xi Jinping i sin
personlige stil er klart mere afslappet
og folkelig end sin tilknappede og robotagtige forgænger, Hu Jintao.
Nicholas Kristofs forudsigelser blev
dog hurtigt imødegået af den indflydelsesrige kinahistoriker og kommentator Jeffrey Wasserstrom, som mindede om, at vi i Vesten havde læst
præcis de samme reformtanker ind i
Hu Jintao, da han kom til magten for
ti år siden. I virkeligheden er der intet
i den nye præsidents hidtidige karriere, der tyder på, at han skulle være
specielt reformivrig, mener pessimister som Jeffrey Wasserstrom. Tværtimod har han gennem hele sin karriere været politisk meget forsigtig, og
det er ønsketænkning at tro, at han
bliver en stor reformator.
Jeg stødte på tilsvarende blandede
forventninger, da jeg i december
2012 snakkede med reformivrige kinesiske intellektuelle i Beijing. Nogle
mente, at den politiske maskine ville
køre uændret videre under Xi Jin-

Demokratiske valg
er ikke i sigte

De fleste forventer, at Xi Jinping vil
give økonomiske reformer førsteprioritet, men vil der også blive plads til
ændringer i det politiske system? Lad
os se på nogle af de felter, hvor ændringerne kunne tænkes at komme.
Wen Jiabao og andre politiske ledere har ved festlige lejligheder givet
udtryk for, at Kina har brug for demokratiske reformer. Det virker dog stadig mere usandsynligt, at åbne valg
mellem flere kandidater, som man
kender fra valg af landsbyledere,
kommer til at brede sig.
I 2011 og 2012 var der valg til folkekongresserne (lovgivende forsamlinger. Red.) i kommuner og amter.
Efter valgloven er der på disse niveauer tale om direkte valg, og loven
giver faktisk mulighed for, at selvstændige kandidater kan stille op,
hvis de bare kan finde ti stillere. Det
giver dem på papiret nem adgang til
at udfordre Partiets håndplukkede
kandidater, men i den retning var
den seneste valgrunde endnu mere
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nedslående end de tidligere.
I de forholdsvis få tilfælde, hvor
selvstændige kandidater stillede op,
mødte myndighederne dem med
massiv modvilje og chikanerede dem
på alle måder. I de fleste tilfælde sørgede de for, at kandidaterne slet ikke
kom på stemmesedlen, og hvis nogen slap igennem dette nåleøje, forhindrede de dem i at fortælle vælgerne om deres synspunkter.
Lokale folkekongresser har ikke
meget reel magt, så der ville næppe
være den store risiko forbundet med
at lade nogle enkelte selvstændige
kandidater stille op. Den helt konsekvente afvisning af at give valgene et
minimalt demokratisk indhold må
derfor ses som et klart signal om, at
ledelsen helt generelt ikke ser valg
som en farbar vej frem inden for en
overskuelig fremtid.
Hu Jintao og Wen Jiabao pegede
på valg inden for Kinas Kommunistiske Parti (KKP) som et område, hvor
der var plads til eksperimenter. Udviklingen er gået ret trægt indtil videre, men Xi Jinping vil sandsynligvis
gå videre ad denne vej, da den passer fint sammen med, at KKP i stadig
højere grad bliver et fælles forum og
mødested for den økonomiske og politiske elite. Der er stærke forestillinger i Partiet om, at denne elite er
mere moden til at få reel indflydelse
end almindelige borgere, så det er
ikke usandsynligt, at partikongresserne får et demokratisk pift under Xi
Jinping.

Vil flere blive hørt?

Selv om der ikke skete en demokratisering under Hu og Wen, så blev
den politiske proces alligevel åbnet
for flere deltagere. Medierne fik et
vist råderum til at diskutere korruption, fødevaresikkerhed og andre sager, som borgerne bekymrer sig om,
og aviser og tidsskrifter har nydt godt
af, at nyheder af alle slags har kunnet
spredes hurtigt gennem de sociale
medier. En række ngo’er opnåede at
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blive taget alvorligt, når de påpegede
problemer på fx miljøområdet. Forskerne har også fået forholdsvis vide
rammer til at diskutere ømme sociale
og politiske problemer, i hvert fald
hvis de nøjes med at kommunikere
med hinanden på konferencer og i
akademiske tidsskrifter.
Denne udvikling er ikke sket uden
modstand. Myndighederne arbejder
intenst både på det teknologiske og
på det ideologiske felt for at genvinde kontrollen med offentligheden.
Den nye ledelses holdning til pressefrihed blev for alvor sat på prøve i
starten af januar 2013, hvor journalister på Nanfang Zhoumo (Sydens
Weekend) gik i en kortvarig strejke,
da de lokale propagandamyndigheder i Guangdong, hvor avisen hører
hjemme, havde censureret en nytårsleder, der støttede Kinas udvikling
hen mod en retsstat. Indholdet af den
oprindelige leder lå ikke langt fra
synspunkter, som Xi Jinping selv havde fremsat, men de var altså for vidtgående for censorerne.
Strejken endte med et ret uklart
kompromis, og den understregede på
den måde de voldsomme, uafklarede
spændinger omkring ytrings- og informationsfrihed. Det bliver interessant at se, om Xi Jinping kan og vil
løsne op på dette felt.

Konsultativt demokrati?

Under Hu Jintao og Wen Jiabao dukkede der nye mekanismer op, som
skulle gøre det lettere for KKP at finde ud af, hvad befolkningen mente
om sociale og politiske spørgsmål,
og den 18. partikongres gjorde den
slags „konsultativt demokrati“, som
det hedder i den officielle jargon, til
overskrift for Kinas fremtidige politiske reformer.
Nogle af de mest vidtgående eksperimenter i den retning er foregået i
Wenling i provinsen Zhejiang, hvor
repræsentativt udvalgte borgere mødes med eksperter for at diskutere,
hvilke lokale projekter regeringen
skal bruge penge på. Når de udvalgte
borgere er nået til bunds i sagerne,
stemmer de så om, hvordan projekterne skal prioriteres, og den lokale
folkekongres får resultatet af afstem-

ningen at vide, inden den vedtager
budgettet.
Disse eksperimenter er blevet rost i
den officielle kinesiske presse, og de
er de mest vidtgående eksempler på,
hvad der kan ligge i begrebet „konsultativt demokrati“. Andre mekanismer til at lære befolkningens synspunkter at kende er de opinionsundersøgelser, som konstant finder sted
om små og store spørgsmål overalt i
Kina, offentlighedsfaser og høringer
inden vedtagelsen af love, borgermøder og de såkaldte politisk-konsultative konferencer. Disse konferencer
har eksisteret i mange år og findes på
flere administrative niveauer. De er
født af tanken om en „forenet front“
og blev skabt, da KKP efter revolutionen havde brug for at give den politiske proces større legitimitet ved at
inddrage kendte og respekterede personligheder, som ikke var medlemmer af partiet.
Princippet i alle disse typer af konsultationer er, at KKP gerne vil vide,
hvad befolkningen mener, men at
partiet ikke vil afgive reel magt eller
forpligte sig til at handle i overensstemmelse med flertallets ønsker.
Samtidig er konsultationerne struktureret efter den betydning, som KKP
mener, forskellige sociale grupper
har, så man konsulterer mere med erhvervsledere end med deres ansatte.
Der er tydeligt nok ikke tale om demokrati i vestlig forstand, da borgerne jo ikke har nogen bestemmende
indflydelse, men det er den retning vi
skal kigge i, hvis vi skal få øje på de
ændringer, der kan dukke op i det kinesiske politiske landskab i de kommende år. En kombination af friere
adgang til informationer og mere udbyggede mekanismer til at konsultere
befolkningen kunne være et ønskescenarie, hvis man mener, at menige
kinesere burde have indflydelse på
landets og deres egen fremtid.
Det er imidlertid langt fra sikkert, at
Xi Jinping og resten af den nye ledelse vælger at gå den vej. Mange af de
sager, som borgerne i princippet kunne få indflydelse på gennem de konsultative mekanismer, som fx udnævnelser af embedsmænd, bygge- og
anlægsarbejder, byplanlægning, mil-

jøgodkendelser osv., er helt centrale
for embedsmændenes egen magt og
privilegier. Det er her, de lukrative
kontrakter ligger, og det er her, magten konkret kommer til udtryk og kan
omsættes til personlige fordele og
kolde kontanter. Så selv om konsultationerne på overfladen kan se ret
uskadelige ud for partiets politiske
magt, så kan de alligevel sagtens
komme på tværs af magtfulde interessegrupper.
Det bliver derfor spændende at
holde øje med, hvilken vej Xi Jinping
vælger i forhold til informations- og
ytringsfrihed og i forhold til, hvor reelle og bindende de forskellige typer
af konsultationer bliver, og hvem
der får lov til at deltage i dem.
Stig Thøgersen er professor ved Institut for Kultur og Samfund – Asienstudier på Aarhus Universitet.

Straks efter sin udnævnelse til det kommunistiske partis generalsekretær Xi Jinping (forrest til
højre i billedet) og de øvrige seks medlemmer af
Politbureauets Stående Udvalg – Kinas egentlige regering – med til en udstilling på Nationalmuseet i Beijing. „Vejen mod Fornyelse“ hedder
den. Xi Jinping holdt en tale og understregede,
at han forpligter sig til fortsat at arbejde for „en
stor fornyelse af den kinesiske nation“.

(Foto: Hongguang/Xinhua).
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Fra superstjerne til førstedame

ny tilværelse for populær sangerinde
Af Hanna Leanderdal
Når Xi Jinping i marts 2013 vælges
til Kinas præsident, får landet ved
samme lejlighed ny førstedame. Det
er ikke en kinesisk udgave af Michelle Obama eller Karla Bruni, vi får at
se. Embedet som Kinas førstedame er
bundet af kulturelle og politiske former, der ikke levner megen plads til
de store armbevægelser.
Arven efter Mao Zedongs kone,
Jiang Qing, der som leder af Firebanden blev dømt for sit medansvar i
kulturrevolutionens uhyrligheder,
hviler stadig over Kinas førstedamer,
ligesom den kulturelle frygt for, at
magtfulde kvinder kan bringe store
mænd til fald, lurer. Afståelse fra politisk deltagelse og en forholdsvis
anonym tilværelse uden for mediernes bevågenhed har således været
vilkårene for de sidste tre generationer af kinesiske præsidentfruer.
Xi Jinping, der i marts 2013 vælges til landets
statsoverhoved, er gift med den populære
sangerinde Peng Liyuan. Får hun lov til at ændre og redefinere førstedameembedet? Det vil
være en indikation på regeringens reformvillighed. (Foto fra Internettet, ukendt fotograf).

Men noget tyder på, at dette mønster måske står for fald. For modsat
tidligere præsidentkoner er Peng Liyuan, Kinas nye førstedame, allerede
en kendt person i offentligheden.
Hun er medlem af det kommunistiske parti, har rang af civil generalmajor og har gjort karriere i Folkets Befrielseshærs musikalske underholdningstrup.
Hendes stemme er kendt af hver en
kineser, og hun har i over tredive år
underholdt med sine folkelige pop/
opera-ballader, der lovpriser fædrelandet, de etniske minoriteter og
kommunistpartiet. Peng Liyuan er i
danske og internationale medier blevet beskrevet som en folkekær sangerinde.
Men hun er mere end folkekær.
Hun har noget nær superstjernestatus
i Kina, og det synes således usandsynligt, at hun vil forsvinde ind i
glemsel lige foreløbig.
Det interessante spørgsmål at stille
er derfor: hvordan vil Peng Liyuan
favne sin nye rolle, og vil vi se en fornyelse af førstedameembedet i Kina?
Noget peger i den retning. Alene det
faktum at den kinesiske befolkning
kender det kommende præsidentpars
kærlighedshistorie, er et brud med
tidligere tiders stive former. Peng Liyuan har åbent fortalt, at hun ved første møde fandt den noget ældre Xi
Jinping gammel og kedelig, men at
han charmerede hende ved på intelligent vis at spørge ind til hendes
sangteknik. Xi Jinping på sin side har
sagt, at han blot 40 minutter efter, at
han havde mødt Peng Liyuan, vidste,
at hun skulle blive hans hustru. I et
land, hvor den kulørte presse ikke er
forvænt med nyheder om landets ledere, kommer de ærlige og åbne udmeldinger til at virke meget stærke.
Det giver et billede af en blødere,
mere åben og medmenneskelig præsident.
Ingen tvivl om at Peng Liyuans popularitet således har en positiv afsmittende effekt på Xi Jinping og
kommunistpartiets øverste top, der
efter Bo Xilai-skandalen sidste år har
hårdt brug for et imageskifte.

10

Alligevel er det en udfordring for
partiet, at landets præsident er gift
med så kendt en sangerinde. Peng
Liyuan har siden sin mands udnævnelse i 2007 til Kinas øverste politiske
organ, Politbureauets Stående Udvalg, droslet gevaldigt ned på sine offentlige optrædener. Dette har dog
ikke ændret på hendes popularitet.
Således er der reel fare for, at Peng
Liyuan kan komme til at overstråle den nye præsident, og at det vil
være hende, folk møder op for at se.
Det er da formentlig heller ingen tilfældighed, at parret ikke har vist sig
sammen ved offentlige begivenheder
siden Xi Jinpings indtræden i Politbureauets Stående Udvalg.
At Peng Liyuan er goodwillambassadør for Verdenssundhedsorganisation WHO og arbejder for bekæmpelse af aids og tuberkulose, er også
et brud med tidligere tider. Den slags
poster har ingen præsidentfrue tidligere haft. Specielt aids-posten er
kontroversiel, fordi den i høj grad må
anses for at være politisk, og positionen kan blive svær at balancere for
Peng Liyuan og regeringen.
Xi Jinping vælges til landets præsident i to perioder, ialt ti år. Peng Liyuan vil således have et helt årti til at
forme og redefinere rollen som Kinas
førstedame. Med en neddroslet sangkarriere må der forventes at komme
mere fokus på filantropiske projekter.
Peng Liyuan er højt begavet, veluddannet, medievant og på alle måder
gjort af det stof, der kan nyskabe og
balancere en mere officiel rolle.
Spørgsmålet er, om hun får lov.
Propagandamaskinen og censurapparatet har allerede arbejdet på fruens
image på internettet. Superstjernestatus nedtones til fordel for billedet af
den altfavnende moderskikkelse. 		
Konservative kræfter ser formentlig
gerne, at Peng Liyuan forbliver i
skyggen. Mon ikke den gren forregner sig? Peng Liyuan er vant til rampelyset. Et nyt kvindeligt forbillede er
desuden hårdt tiltrængt i det ellers så
mandsdominerede, politiske Kina. Et
skift vil være forfriskende.
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den altfavnende filosof og Debatør
David Favrholdt, en af landets mest alsidige intellektuelle, er død i en alder af 81.
Af Flemming Ytzen		
For dem, der fik mulighed for at opleve filosofiprofessoren David Favrholdt på nært hold, blev han intet
mindre end en af livets store gaver.
Med sit alsidige og altfavnende intellekt kombineret med en folkelig formidlingsevne, der var sjælden for
akademikerstanden, skilte han sig ud
fra prototyperne på danske topbegavelser. 			
Favrholdts interesse for kinesisk filosofi begyndte tidligt i karrieren og
gjorde, at han var blandt de første i
det danske debatmiljø, der advarede
mod virkningerne af Kinas kulturrevolutionære eksperimenter – det, han
siden kaldte ’den maoistiske syge’. 		
Ved et foredrag holdt i København
et års tid før han forlod os, fortalte
han med baggrund i et ufærdigt bogmanuskript, at ’der er absolut intet tilbage af Mao i dagens Kina. Intet’.
Vel nok et udsagn, der vil vække debat hist og her, og vi må så vente på
den posthume udgivelse af dette manuskript for at kunne sætte detaljerne
i hans argumentation under lup. Der
er utvivlsomt noget at se frem til.
David hentede ikke kun sin viden
om Kina fra besøg i landet; han samlede også kinesiske studerende omkring sig i villaen i Odense – ’mine
testpersoner’, kaldte han dem. De
har utvivlsomt ikke altid vidst, hvad
de gik ind til, men har helt sikkert
fået fine oplevelser ud af mødet med
denne patriarkalske professortype,
som nok har mindet dem om noget,
de kendte fra hjemlandet.
En europæisk dyrker af Confucius
var han, selv om vi, der kendte ham,
dårligt kunne slippe af sted med at
sætte prædikater på denne polyhistor.

Stort forfatterskab

Hans bogproduktion var imponerende: Kinesisk filosofi (1970), Lenin
(1978), Niels Bohr’s Philosophical
Background (1992; udgivet på kine-

sisk 1993), Erkendelsesteori (1994)
og Fysik, Bevidsthed, Liv (1994, om
Niels Bohrs filosofi). Ifølge fagfæller
blev hans hovedværk Filosofisk Codex. Om begrundelsen af den menneskelige erkendelse (1999). Selv i
en relativ høj alder kunne han levere
fagligt tunge værker som Spaltningen.
Niels Bohr og Werner Heisenberg i
videnskab og politik (2005) og Filosoffen Niels Bohr (2009).
Hele 35 år ved Syddansk Universitet blev det til, og han bevarede naturligvis en tilknytning til institutionen også efter sin pensionering i
2000.
Favrholdt blev født i Oregon, USA,
i 1931, hvor hans far virkede som
præst i danske udvandrerkirker, men
kom hjem til Danmark inden verdenskrigen. Efter studentereksamen
i 1950 studerede han kortvarigt musikvidenskab, inden han skiftede til
filosofi, men den klassiske musik (og
siden jazzen) blev alligevel en livsledsager, som han ikke mindst dyrkede ved regelmæssigt klaverspil.
Professoratet i filosofi opnåede han
som kun 35-årig ved det, der dengang hed Odense Universitet. Favrholdts første universitetsgrad var dog
i psykologi, og han kombinerede
med stor succes psykologien og filosofien. Som ung i 1950’erne kravlede
han op ad karrierestigen med en
hast, der tog pusten fra kollegerne –
og avlede misundelse sammesteds.
Det blev til guldmedalje, magistergrad og doktorafhandling på rekordtid 1956-59. Udover undervisningen
kunne han overkomme mange tillidshverv, også internationalt. Det banede siden vejen for internationale udgivelser, også på kinesisk.

næppe mange venner. Han udfordrede ortodoksien.
Favrholdt var en ivrig debattør i
medierne, hvilket offentligheden i
hans seneste år oplevede, da han
stod frem som en af de mest barske
kritikere af Københavns Universitets
håndtering af forløbet med hjerneforskeren Milena Penkowa. De kritiske kommentarer fik den omdiskuterede hjerneforsker til at anmelde ham
til politiet, hvilket den aldrende professor reagerede på med et skuldertræk.
I venners lag var han et festfyrværkeri af humor, varme og intellektuel
dybde. Altid på vej mod nye erkendelser, altid klar til at udfordre sine
omgivelser – måske var det derfor, at
to ægteskaber ikke var langtidsholdbare.

David Favrholdt fotograferet, da han holdt foredrag i Dansk-Kinesisk Forening i 2004.
(Foto: Flemming Poulsen).

Oplyst enevælde

Davids beskrivelse af Kina i kort
form? ’Oplyst enevælde’. Hans kronik i Politiken i november 2011, hvor
han kaldte forholdet mellem Kina og
Tibet for noget, der ligner relationen
’mellem onkel og nevø’, gav ham

11

Kinabladet nr. 57 Forår 2013
Socialpolitik under markedsøkonomi

griske politikere problem for nyt system
Også arbejdsgiverne modarbejder opbygningen af et nyt socialt system
Af Hatla Thelle
Det kan synes paradoksalt, at et system, der tidligere ideologisk var
baseret på social lighed som det kinesiske, siden indførelsen af markedsøkonomi har udviklet et socialt
system, som mere ligner det amerikanske end det skandinaviske. Men
sådan er det. I dag risikerer en kinesisk familie at blive forarmet på
grund af sundhedsudgifter, og udgiften til skolegang for børn regnes som
en alvorlig byrde i den private økonomi.

Overordnede principper

Overordnet kan man opdele landenes socialpolitikker i forskellige kategorier alt efter hvilke grupper i samfundet, de omfatter, hvilke måder
ydelser udregnes på, hvilke sociale
situationer, der beskyttes, hvor pengene kommer fra, osv. Sociale politikker beskytter mod risici, som kan
være forbundet med sygdom, alderdom, ulykker, børnefødsler, arbejdsløshed, o.lign.
Helt overordnet taler forskerne om
to grundtyper: de universelle systemer og de selektive systemer. De universelle systemer beskytter alle (indbyggere med lovligt ophold i landet)
og finansieres af skatteindbetalinger.
De selektive systemer beskytter udvalgte grupper og finansieres gennem
kollektiv eller individuel forsikring
og/eller opsparing.
Der findes et utal af kombinationer
af disse to grundprincipper, og ingen
systemer tilhører rent den ene eller
den anden gruppe. Danmark/Skandinavien er tættest på den første gruppe, og Kina efter 1978 har gradvist
nærmet sig den sidstnævnte gruppe.
De socialistiske lande tilhørte også
den første gruppe på den måde, at
social beskyttelse var hæftet op på
beskæftigelse, og da man, i hvert fald
i Kina, opnåede næsten fuld beskæftigelse, var langt de fleste personer
dækket ind for eksempel med læge-

hjælp og pensioner – godt nok på et
meget lavt niveau. Med fuld beskæftigelse menes her, at de allerfleste kinesere før 1978 enten tilhørte en arbejdsenhed i byen eller en eller anden form for landbugskollektiv.

sikring, som blev vedtaget i oktober
2010 og trådte i kraft 1. juli 2011.
Nedenstående gennemgang tager
udgangspunkt i denne lov, som opsummerer de foregående to årtiers
eksperimenter og justeringer.

Et hul i den sociale struktur

Bidrag og ydelser

Overgangen til markedsøkonomi,
som blev søsat i 1978, indebar helt
grundlæggende, at staten trak sig tilbage fra en række vigtige samfundsområder og overlod dem til den private sektor eller civilsamfundet. Dette skete også med ansvaret for befolkningens sundhed, uddannelse og
tryghed. Nu ser vi her bort fra, at
denne proces har været uendelig
gradvis og langt fra er afsluttet. Privatisering (eller afbureaukratisering) af
arbejdsenheder og landbrugsproduktion betød ikke bare, at mange gik
ned i løn eller mistede deres arbejde,
men også at ansvaret for at betale for
lægehjælp, skolegang og alderdomsunderstøttelse blev flyttet væk fra staten og i mange tilfælde landede hos
den enkelte familie.
Det var ligesom det gik lidt sent op
for de kinesiske beslutningstagere, at
der her var opstået et hul, som måtte
fyldes, hvis ikke dele af befolkningen
skulle blive virkelig fattige og dermed
svære at styre. Først fra begyndelsen
af 1990’erne begyndte skelettet til et
forsorgssystem at blive rejst, mens
omorganiseringen af økonomien allerede begyndte kort tid efter beslutning om en ny politik blev taget i december 1978.
De grundlæggende principper bag
det nye sociale sikkerhedsnet lå klare
fra starten, selvom der har været masser af diskussioner og kritik undervejs; mange eksperimenter er blevet
foretaget, og der har været justeringer
og tilpasninger. Men kort sagt skulle
statskassen ikke længere bære byrderne; de skulle fordeles mellem det
nye markedsstyrede erhvervsliv og
lønmodtagerne. Reglerne blev senest
stadfæstet i en Lov om Social For-

12

Det kinesiske sociale sikkerhedsnet
blander principperne forsikring og
opsparing, og det er hægtet op på
beskæftigelse; dvs det dækker kun
folk, der er i et formelt ansættelsesforhold. Den stærke tilknytning til arbejdsmarkedet ses blandt andet af, at
Arbejdsministeriet er blevet omdøbt
til Ministeriet for Menneskelige Ressourcer og Social Sikkerhed (MMRSS). Der går nu rygter om endnu en
stor administrativ omlægning, hvor
Ministeriet for Sundhed skal lægges
ind under MMRSS, hvilket trækker i
samme retning.
Der forsikres for fem forskellige sociale situationer: Pension, sygdom,
arbejdsulykker, arbejdsløshed og barsel. Med mindre variationer gælder
de samme regler for de fem forskellige typer. Arbejdsgiver og -tager er
forpligtet til at indbetale en vis procentdel af lønnen til sociale fonde eller agenturer (på engelsk social security agencies, på kinesisk shebao jigou), som findes på amtsniveau og
opefter. Arbejderens andel sættes
ind på en individuel konto, mens arbejdsgiverens del sættes ind på en
kollektiv konto. Der findes så detaljerede bestemmelser på de fem forskellige områder om, hvordan pengene
kan trækkes ud.
Hvis man tager sundhed som eksempel, skal personen først bruge sin
individuelle konto; dernæst må vedkommende bruge af den fælles pulje
op til et vist beløb på udvalgte klinikker og hospitaler; angående udgifter
over dette beløb dækkes kun en procentdel af udgifterne. På dette område kan man for eksempel således se,
at jo større udgift man har, jo mindre
andel af ens udgifter vil blive dækket.
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Staten kan yde tilskud under specielle omstændigheder, hvis der opstår
meget stor forskel på det individuelt
indbetalte beløb og det beløb, den
enkelte har lov til at trække på den
ene eller den anden fælleskonto.

Forskellige typer socialhjælp

Som vist dækker dette sociale system
kun ansatte, der har underskrevet en
kontrakt med deres arbejdsgiver i
overensstemmelse med Lov om Arbejdskontrakter fra 2008. Andre
grupper har helt andre forhold, som
for eksempel:
Statsansatte, dvs. folk ansat i central- eller lokaladministrationen, er
omfattet af et helt andet og meget
mere lukrativt regelsæt. De følger så
at sige en gammel ordning, hvor der
ikke ydes bidrag, og ydelserne kommer direkte fra de statslige budgetter.
Migranter er dækket, for så vidt
som de er ansat under en skriftlig
kontrakt. Men det er mange af dem
ikke. Hvis de er og derfor har en konto med opsparede beløb, har de ofte
svært ved at tage dem med sig, når
de flytter til et andet sted, eller hvis
de tager tilbage til deres landsby. I
den nye lov blev det fastlagt, at de
har ret til at få deres tilgodehavender
overført, men det halter svært bagud
med at få gennemført dette i praksis.
Børn og unge er ikke dækkede særskilt, men forventes at blive dækket
af deres forældres eller værgers ordninger. Børn uden voksenforsørgelse
udgør et stigende problem. Gruppen
omfatter ikkeregistrerede børn, forældreløse, børn, som er forladt af migrantforældre, og andre. Deres vilkår
beskrives mere indgående i Kinabladet nr. 54, s. 30-31.
Selvstændige kan deltage i ordningerne, men skal så naturligvis lægge
hele bidraget selv, da de ikke har nogen arbejdsgiver og ikke er lønmodtagere.
Folk udenfor arbejdsmarkedet kan
få tilskud fra lokaladministrationen,
hvis deres indtægt ligger under en vis
grænse. Denne såkaldte ’laveste sikkerhed’ (zuidi baozhang zhidu) tilhører en anden gruppe sociale ordninger, som hører ind under Indenrigsministeriet. Tilskuddet gives både

som penge og naturalier; det er meget lavt og medfører en social stigmatisering.
Bønder har helt deres eget meget
skrabede udgave af et socialt sikkerhedsnet. På landet ligger den basale
sikkerhed stadig i jord og i familien
og meget få er dækket af det forsorgssystem, som er under opbygning.

Problemer

Opbygningen og gennemførelsen af
det sociale system har voldt mange
problemer. For det første er kulturen
ikke til det. De nye fonde indeholder
store mængder kapital og efterstræbes derfor af griske politikere og korrumperede embedsmænd/kvinder. I
midten af 2000’erne blev Shanghais
partiboss afsløret i at have overført
over tre milliarder yuan (2,7 mia kr.)
fra de sociale fonde til andre formål
som udviklingen af infrastruktur og
investeringer i fast ejendom. Han
blev afsat og fængslet sammen med
mange andre implicerede. Sidste år
rapporterede statsrevisorerne, at næsten to milliarder yuan (1,81 mia kr)
var blevet kanaliseret over til andre,
ikkesociale, formål af de lokale regeringer. Sådanne historier øger ikke
just befolkningens tillid til systemet
og villigheden til at deltage i det.
De sociale fonde ligger på lokalt
niveau, og det er ofte svært som
nævnt at få overført sine bidrag fra
det ene sted til det andet. Det er med
til at hæmme mobiliteten stik imod
regeringens ønsker. De finansielle og
bureaukratiske systemer taler ikke
sammen, og på trods af den nye lov
er der stadig meget få lokaliteter, der
har opbygget effektive mekanismer til
overførelse af sociale konti. Dette berører naturligvis ikke kun bygningsarbejdere og barnepiger, som ligger nederst i det sociale hierarki, men også
højt uddannet og kompetent arbejdskraft.
Rigtig mange arbejdsgivere indbetaler ikke de beløb, de skal. Og hvis
bidragene ikke er indbetalt, kan den
ansatte heller ikke trække noget ud,
selvom vedkommende er uden skyld
i den manglende indbetaling. Systemet er endnu så nyt, at mange vælger at lade som om, det ikke eksiste-

rer, og først for nylig er man begyndt
at opstille sanktioner, som for eksempel at undlade at forny licenser og
registreringer til virksomheder, som
ikke overholder deres forpligtelser.
Dækningen er endelig langt fra 100
pct., selv for kernegruppen. Det er et
velkendt fænomen i Kina, at love og
regler ikke overholdes, og staten
mangler midler til at tvinge aktørerne. Virksomhederne er ikke særlig
villige til at indbetale bidrag, som alt
i alt let kommer op i nærheden af en
tredjedel af den samlede lønudgift;
migrantarbejderne, som udgør omkring halvdelen af arbejdsstyrken, afhængig af hvordan man definerer en
migrant, har ringe motivation til at
tilslutte sig ordningen. Administrationen og tilsynet med fondene lader
også meget tilbage at ønske.

Et opsplittet samfund

Helt overordnet bidrager det sociale
systems opbygning til den opsplitning af samfundet, som man ser på
mange andre områder. I stedet for at
samle borgerne og garantere omfordeling af samfundets ressourcer sker
det modsatte: Befolkningen fastholdes i en hel række forskellige kategorier med hver deres rettigheder og
forpligtelser. Det sociale system følger for eksempel opsplitningen mellem land og by, idet bønder er udelukkede fra at deltage. Enebørn favoriseres på mange områder frem for
børn med søskende. Nationale minoriteter lever under et andet regime
end Hankinesere, osv.
Om dette forhold vil ændre sig efter den nye ledelse er kommet til, er
endnu svært at spå om. Vigtige reformer er sat på dagsordenen, som for
eksempel en reform af hele hukou
systemet (husholdningsregistreringssystem), men hvad denne reform
konkret indebærer er svært at sige i
skrivende stund. Under alle omstændigheder må man tro, at sociale ændringer stadig vil foregå gradvist og
forsigtigt, som det har været tilfældet
igennem reformperiodens mere
end tre årtier.
Hatla Thelle er Seniorforsker på Intitut for Menneskerettigheder
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Doku-krimi

bog om kriminalgåde og livet i peking i 1937
Britisk forfatter giver en autentisk skildring af livet i Peking i trediverne i et forsøg på at klarlægge omstændighederne ved mordet i 1937 på en adoptivdatter af en britisk diplomat.
Af Henning Høeg Hansen
cand.scient.pol., skribent.
For nogen tid siden besluttede jeg
mig for at lave rejsenoter til en bog
skrevet af den sidst overlevende
eunuk i Kina, Sun Yaoting („The Last
Eunuch of China”, China Intercontinental Press). Jeg forestillede mig,
at man kunne lave en slags opdateret kort, så læserne kunne rejse rundt
i nutidens Beijing med denne bog og
dens optik. Planen blev aldrig til noget – oversættelsen fra den oprindelig
kinesiske udgave til engelsk af den
nævnte bog var for dårlig, og bogen
viste sig tillige så vanskelig at skaffe,
at den alligevel aldrig ville nå frem
til ret mange læsere i Danmark. Men
jeg tilbragte nogle sjove dage med at
prøve at forstå, hvor alle de i bogen
omtalte steder var. Og den grusomme
overskrift jeg havde planlagt – „Knuste eller afskårne kønsorganer som
erhvervskvalifikation” – må jeg finde
anden anvendelse for.
Midnight in Peking, 271 sider. Forlalaget Penguin.

Det er den i Shanghai bosatte engelske forfatter Paul French, der med
sin nye bog „Midnight in Peking” får
mig til at tænke på dette at lave stedkorrekte beskrivelser. Paul French har
tidligere skrevet en aldeles fremragende bog om gadenavne i Shanghai („The Old Shanghai A-Z”, Hong
Kong University Press), der jo hver
for sig lejlighedsvis forekommer i
hele tre versioner: den oprindelige
kinesiske, den internationale fra settlement-perioden og endelig en postrevolutionær.
Hver for sig findes disse tre varianter så i flere stavemåder. Så hans
„Midnight in Peking” er et orgie i detaljer og korrekte beskrivelser af datidens Peking. Det er meget tæt på
at være en „Turen går til….”. Holder
man af at bruge sin samtid til at finde
noget overlevende fra fortiden er bogen lige sagen.
„Midnight in Peking” er ikke en traditionel kriminalroman, idet den er
baseret på en rigtig sag. Hovedpersonen, Pamela Werner, var en særdeles
levende ung pige på 20 år, der blev
myrdet i januar 1937 i Peking. Den
unge Pamela er datter af Edward
Theodore Chalmers Werner (18641954), der efter et forholdsvis kompliceret og noget anstrengt ansættelsesforhold i det britiske diplomati i
Kina endte med at bosætte sig i Peking og blive en art specialist i kinesiske myter og legender. Hans bøger
genoptrykkes lejlighedsvis, og man
kan låne hans hovedværker på Det
Kongelige Bibliotek. Pamela var
adoptivdatter af E.T.C. Werner og hustru Gladys Nina Ravenshaw, men
moderen døde ung i 1922, da Pamela var fem år. Mor og datter blev iøvrigt begge begravet i Peking – på den
britiske kirkegård, der omtales flere
gange i bogen. Og denne kirkegård
er der ikke megen grund til at lede
efter – hele to massive udslettelsesforsøg blev det til under henholdsvis
Boxeropstanden og Kulturrevolutio-
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nen – og nu ligger de eventuelle rester neden under Ringvej 2.

Fodnote hos Snow’erne

På et tidspunkt midt i 1930’erne bliver den på det tidspunkt ret ukendte
Edgar Snow træt af det kinesiske
landsbyliv han lever sammen med
Helen Foster Snow. Edgar og Helen
lever i en gigantisk compound lidt
nord for Sommerpaladset, men Edgar
vil se storbyliv – så parret flytter ind
til selve Peking. Her flytter de ind i et
hus besat af noget Helen kalder „varræve” – en slags pendant til de mere
almindeligt kendte „varulve”. Ægteparret ville aldrig have haft råd til at
bo så komfortabelt, havde det ikke
været for den meget reducerede husleje på grund af, at stedet i den kinesiske opfattelse var forhekset. Huset
lå i den kinesiske bydel lige ved siden af det tårn i den gamle bymur
der blev kaldt for „Rævens Tårn”, der
ansås for forhekset af ræve. Det store
kinesiske byhus var i øvrigt ejet af en
svensk naturvidenskabsmand uden
hang til overtro. Og ikke langt fra stedet lå et andet muromkranset stort
byhus ejet af den lærde E.T.C.Werner,
der allerede på det aktuelle tidspunkt
havde publiceret flere bøger om
Kina, inkl. Chinese Myths & Legends,
hvis kapitel 15 netop handler om ræven som bærende element i den lokale folkelige mytologi. Familien
Snow spiller en ubetydelig rolle i
mordsagen, men jeg trækker dem
frem, fordi det er fodnoter i parrets
bøger, der sætter Paul French på sporet af sagen om mordet på Pamela.

Kinas manglende retskraft

På en måde bliver det bestialske drab
på den unge kvinde en fortløbende
historisk kommentar til det oprindelige i hele Kina gældende extraterritorialprincip – princippet om at udlændinge dømmes af egne myndigheder og efter deres hjemlands love og
regler. Vi er i førkrigstidens Peking.
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Samtlige de gamle bymure står endnu, og på mange måder udgør Den
Forbudte By, Den Kinesiske By, Legationsbyen og Tatarbyen helt selvstændige „indhegnede” dele af Peking.
Byens porte bliver stadig lukket om
natten, og selv om extraterritorialprincippet er forhandlet bort mellem
Kina og enkelte udenlandske stormagter, er der alligevel i praksis masser af grænserne tilbage. Dette kommer til at spille en stor rolle, for Pamela bor hos sin familie i den kinesiske bydel, morderen skal muligvis
søges i det gamle legationskvarter,
mens liget findes i „Ræve Tårnet”, der
er en del af muren mellem legationen og kineserbyen. Sådanne komplikationer kræver udenlandske betjente til udlændingene, kinesiske betjente til kineserne og flersprogede
betjente til den fornødne koordinering. Mordsagen begynder i januar
1937, og det er først i 1943, at extraterritorialretten afskaffes for UK og
USA.
Som nævnt er forfatteren engelsk.
Det ses i bogens overbevisende
sprogtone og ordvalg. Paul French
skåner ikke en stakkels dansksproget
udlænding som undertegnede, men
bruger løs af virkelig indforstået engelsk. Et sted omtales et foto fra Pamelas kostskole i Tientsin, og hun omtales som værende iført „smock and regulation blouse”, hvilket jeg efter nogen søgen fik oversat som „spencer
og skoleuniform skjortebluse”. Et indfødt kostskolebarn ville ikke have behøvet en oversættelse – vedkommende ville kende den em af manglende
velklædthed der ligger i disse få ord.

Udlændingenes lille verden

Der kommer egentlig ikke nogen endelig løsning af den gamle mordgåde
i denne bog. Men det er så tæt på,
man kan komme, når nu alle er døde
og borte og der udelukkende er arkivernes støv at hælde sit hoved til. Peking var ikke i 30’erne nogen international storby som Shanghai. Menneskene levede i alle mulige former
for enklaver, og der er noget næsten
deprimerende indesluttet over hele
dette internationale miljø i Peking. Få
var de. Færre blev de. Og i al denne

indesluttethed trives fordomme, sladder og selvtilfredshed. Mange nationer optræder i datidens Peking og
dermed i bogen. Og det er ikke guds
bedste børn eller de mest normale,
der ender med at slå sig varigt ned i
Peking. Og er der ikke plads til at folde sig ud på egen matrikel, er der altid ude på kanten af Peking, „The
Badlands”, hvor intet er forbudt, hvis
man kan betale sig frem.
Man kan godt undervejs i læsningen henfalde til overvejelser om, hvorvidt livet i legationskvarteret virkelig
var så indelukket, som det beskrives i
bogen. Jeg husker på, at Joseph
Needham var en ivrig nudist, en erfaren folkedanser, en habil prædikant
og en vidtløftig bigamist af gavn om
ikke af navn – altså samtidig med at
han blev en af verdens førende sinologer. Det normale har ret vide grænser, hvis man stiller plads til rådighed.
Mange rigtige krimier har en eller
anden moralsk pointe. Ikke så her.
Konklusionen på bogen er aldeles
umoralsk. Man kan slippe af sted
med at begå et mord, hvis bare man
indtager den rigtige position i samfundet. Og selv en ivrig far, der bruger alle sine kræfter i årevis, kan ikke
skaffe retfærdighed til veje. Særligt
ikke hvis krige skyller hen over området og ændrer alt. Og det var, hvad
der skete i Peking i løbet af farens
utrættelige forsøg på opklaring.
De fleste pakkede og forlod Peking.
En engelsk embedsmand pakkede
omhyggeligt Pamela-sagens akter
sammen og sendte dem hjem til
udenrigsministeriet i London, der
igen efter mange år sendte dem til
nationalarkivet. Her lå de og samlede
støv, indtil Paul French „genopdagede” dem og skrev nærværende anbefalelsesværdige bog.

plottet i historien, at Pamela Werner
på et tidspunkt samler en besked op i
receptionen på det daværende Hotel
Peking. Første gang man som læser
støder på navnet på dette datidens
fornemme hotel, vil jeg anbefale, at
læseren lige tager en pause på www.
ebay.com og bruger søgeordet „Hotel
Peking”. Som regel vil der straks vise
sig en stribe interessante gamle postkort fra hotellet, og er man rigtig heldig, er der sikkert et fint koloreret
postkort af hotellets reception til salg.
Ebay er på alle måder blevet en fantastisk supplerende illustration til
stort set alle bøger om det gamle
Kina.
Og bliver man undervejs virkelig
grebet af sagen og af Pekings historie,
er der mindst et par bøger til at stille
sulten. Jasper Becker er manden, der
i „City of Heavenly Tranquillity” leder én ud på en velbeskrevet tur gennem det gamle Peking og sammenhængen med det Beijing, vi kender i
dag. De bedste kort til fortiden findes
i Putnam Weale „Aabenhjertige breve fra Peking”, Arlington & Lewisohn
„In search of old Peking” og Brendon
„Peking”. Men primært er der til bogen knyttet en hjemmeside på http://
us.midnightinpeking.com, hvor lokaliteter er tilgængelige på et bykort –
sammen med andre informationer til
baggrund for ens læsning af bogen.
Mordet i Peking på en adoptivdatter af
en britisk diplomat i 1937 vakte stor
opsigt i pressen. Nu er der kommet en
bog om sagen og om Peking i 30’erne.

Den lænestolsrejsendes
glæder

Det er selvfølgelig interessant at rejse
til det nuværende Beijing for at se,
hvad der er tilbage af det oprindelige
sceneri fra 1937. Og det er som allerede nævnt ganske meget. Men der
er altså andre måder at komme tæt
på. Det spiller således en rolle for
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Et dansk-kinesisk hundredårsminde

„Den der kan læse og skrive bliver ikke snydt“
For hundrede år siden, i 1912, grundlagde en dansk missionær en skole i Manchuriet. En af
skolens lærere, Estrid Nielsen, skildrer i en jubilæumsbog skolens historie.

Af Jette Mechlenburg
Da San Yu Middle School – som nu
er universitet – fejrede sit 100 års jubilæum, kunne Estrid Nielsen på
grund af gangbesvær ikke deltage i
festlighederne i Kina. I stedet satte
hun sig til at nedskrive skolens historie. Det er blevet til en meget smuk
bog der kort, men klart og fængslende belyser skolens enestående og
fantastiske historie. Teksten er på engelsk og på kinesisk. Midtersiderne er
billeder fra den barske start til skolen
som den står i dag.
Det hele begyndte da danskeren
Johannes Vyff, gartner og præst, i

San Yu Middleschools hovedbygning i 1937.
Bygningen blev renoveret i 2009. (Foto fra
bogen).

Skolen blev bygget lidt uden for Dandong
nær grænsen til Nordkorea i provinsen Liaoning med hovedstaden Shenyang.

1901 kom til Manchuriet. Han blev
berørt af at se de mange drenge der
nærmest trællede i mark og miner.
Slidte og forsømte var de endog uden
mindste mulighed for skolegang. Han
besluttede at oprette en skole og fik
med gode ord forældre til at give deres drenge fra sig til skolen.
Pigerne blev ikke glemt. To af de
danske missionærer, Ellen Nielsen og
Karen Gormsen, grundlagde hver deres pigeskole. Som Estrid Nielsen påpeger, ser det ud til at alle steder hvor
danskere slog sig ned, etablerede de
skoler.
San Yu skolen startede som en almindelig grundskole. Senere blev
den gymnasium, og sidst uddannelsessted på linie med Landbohøjskolen i Danmark. Estrid Nielsen giver i
bogen et klart billede af de stærke
personligheder der var ledere og lærere gennem årene, deriblandt hendes far som fra 1927-42 var leder af
planteskolen. Fra begyndelsen byggede skolen på både teori og praksis.
Elevernes arbejdsdag var delt mellem
faglige lektioner og arbejde i mark og
gartneri. Sport og musik hørte også
med, og eleverne var med i madlavning, rengøring og indkøb; helt uden
sidestykke i tiden.
Eleverne var en broget flok, kinesere, muslimer såvel som kristne, koreanere, hviderussere, og så de danske.
Der var ingen forskel, alle var lige
gode og lige værdsatte. Danskernes
vaner blev der dog grinet lidt af. Skolen var et samlingssted i lokalområdet for arrangementer og undervisning. De ældre elever underviste lokale folk lokket af ord som „den der
kan læse og skrive, bliver ikke snydt”.
På egnen var det almindeligt at tæske
dyr til lydighed. Her så folk eksempler på at det lønnede sig „at tale
gode ord til hesten”.
På skolen var kristendomsundervisning og gudstjenester lagt uden for
skoletiden, efter at skolen i 1929 blev
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en del af det kinesiske undervisningssystem. Under den japanske besættelse forsøgte japanerne at påtvinge tilbedelse af kejser Pu Yi og solguden.
Alle nægtede at gøre kow tow, og de
gemte kejserens billede under et forhæng. Til sidst overgav kineserne sig
under trusler om afstraffelse, men
danskerne stod fast. Intet kunne tvinge dem til at knæle for japanernes
guddomme. Som straf blev alle lærere frataget deres undervisning, og i
1942 blev skolen lukket.
Kaj Olsen og familien forlod skolen
i 1946 og tog til Danmark, men allerede i 1948 rejste han tilbage. Nogle
få lærere havde fortsat skolen, og der
var brug for ham. Men jorden var forsømt og meget ødelagt, og der var
mangel på føde og meget andet. Efter
1949 overtog staten al undervisning,
og de sidste danskere tog hjem. Den
eneste der blev, var Ellen Nielsen der
havde kinesisk statsborgerskab.
Estrid Nielsen har i årenes løb i artikler, bøger, radioudsendelser givet
sin viden om danskernes indsats i
Kina og sin indsigt i den turbulente
kinesiske samfundsudvikling videre.
De fleste bøger er udgivet på Gyldendals forlag.

En barndom under
japansk besættelse

Estrid Nielsen er født den 11.1.1934 i
Dandong, datter af hortonom Kaj Ol-
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sen, leder af planteskolen på San Yu
Middle School, og sygeplejerske Johanne Olsen, sundhedsplejerske på
skolen. I dag bor hun sammen med
sin mand i Køge, hvor hun fortæller
om sin barndom i det besatte Manchuriet.
Familien rejste tilbage til Danmark
i sommeren 1946.
„Vi gik hjemmefra, min storebror
og jeg, på bare fødder“, fortæller
Estrid Nielsen. „Min far havde faktisk
fremstillet sko til os. Han havde skåret såler af et gammelt japansk bildæk, han havde fundet. De så fjollede ud, men vi måtte spare på dem.
Uden at sige farvel til nogen forlod vi
huset den 18. juni om morgenen og
gik mange dage, før vi nåede en jernbanelinie og kom på et tog”.
	Vi sidder i sofaen omgivet af kønne
kinesiske genstande efter en god snak
over kaffebordet om livet i „mangfoldigheden”, som hun kalder bebyggelsen. Hun og hendes mand flyttede
ind i den rummelige lejlighed nær
hospital, kirke, forretninger og station.
„Jeg bruger det hele, jeg vralter,
knoglerne vil ikke mere, men Poul
står for vores husholdning“, siger
hun med et smil til manden. På bordet ligger en række bøger fra hendes
hånd, romaner og erindringer. Hendes cv fortæller om en flittig skribent
og forfatter, der har meget på hjerte.

God barndom trods ufred

Jeg lader Estrid Nielsen fortælle:
„Lederen af planteskolen på San
Yu skolen Niels Østergaard var rejst
hjem grundet sygdom, og min far reflekterede på annoncen om en efterfølger. Far var uddannet på Landbohøjskolen som havebrugskandidat,
hortonom siger man i dag. Min mor
udvandrede til USA sammen med tre
søskende og uddannede sig til sygeplejerske. Min mor og far mødte hinanden i Kina, begge udsendt af det
folkekirkelige Danske Missionsselskab DMS. Mor skulle købe planter
til en hospitalshave nordpå. Men far
så på hende og sagde: Du skal ikke
betale. Det var kærlighed ved første
øjekast. De fik fem børn.
Den danske gartner og missionær

Johannes Vyff kom til Kina i 1895, og
rejste videre til Dandong i 1901. Han
grundlagde San Yu skolen i Picaigou,
syv kilometer fra Dandong, i 1912.
Her lå mit barndomshjem, og vi havde en god barndom trods ufreden
omkring os. Her kunne vi gå frit omkring. Det kunne vi ikke på kostskolen i byen, hvor vi i vinterperioden
levede af kogt durra, majs og kål,
ikke meget vitaminrigt. De fleste af
mine jævnaldrende døde tidligt af
mangelsygdomme fra barndommen.
Hjemme levede vi på lige fod med
både danske og kinesiske børn. Først
i Danmark opdagede vi, at der var
store forskelle. Vi var heller ikke bange for krigen. Når min far blev forhørt i sit arbejdsværelse, kunne vi
ved kaminristen i stuen ved siden af
høre, hvad der skete. Mor sagde, at
min storebror og jeg skulle lægge os
på gulvet og lytte og fortælle hende,
hvad der blev sagt.
Jeg traf vores gamle barnepige i
1981. Hun huskede alle navne og
kaldte mig „røverbarnet”, fordi jeg
var født midt i røvertiden i 1934.
Dengang var området terroriseret af
røverbander, som øvede vold, tog
gidsler og krævede uhyrlige løsesummer.
Sådan gik det to danskere i andre
byer, og rektor Lu samt lærer Tian fra
San Yu skolen blev bortført natten
til Palmesøndag 1933. Min mor havde kort forinden været evakueret til
Dandong, hvor far nåede at besøge
hende. Resultatet blev min fødsel
året efter.
Lærer Tian blev frigivet, fordi røverne troede, at rektor Lu var død. Sandheden var, at røverne skød ham i maven under et flugtforsøg. Han spillede død, men blev reddet på dramatisk vis. Efterhånden blev røverbanderne nedkæmpet, og fire år senere
kunne alle danske ånde lettet op.
Rektor Lu Jingmin ledede den teoretiske undervisning, mens min far
var leder af planteskolen. Danskerne
indførte jordbær og kartofler – savnede dem måske. Skolen fungerede også som en slags højskole, idet ældre
elever underviste lokale folk, der var
analfabeter. Og når der var arrangementer som teater, idrætsopvisninger,

tryllekunstnere og historiefortællere
myldrede folk til.
Japanerne ville lægge el ud til skolen og stationen. Men så forlangte
min far, at nabolandsbyen også skulle have el, hvilket skete. Dette gav
yderligere respekt for skolen. Fars løn
kom dels fra Kristelig Gartnerkreds,
dels fra missionen. Overskuddet fra
planteskolen blev brugt til nye materialer samt til at betale fattige elevers
skolegang. Målet var, at skolen skulle
blive en havebrugsskole på linie med
Landbohøjskolen i Danmark.

Sult og kulde

Japanerne var optaget af skolen. De
så en kombination af teoretisk og
praktisk arbejde, hvor det sidstnævnte blev brugt som afstraffelse i Japan.
Det voldte bekymring blandt alle ansatte. I 1942 lukkede japanerne skolen, fordi danskerne hverken ville tilbede kejser Pu Yi, kejseren i Japan eller solgudinden, Amaterasu Omikami. Dertil kom, at ingen udlændinge

Estrid Nielsen, i mange år lærer ved den danske
skole i Manchuriet, nu æresprofessor på Liaoning Eastern University, fotograferet i sit hjem i
Køge. (Foto: Jette Mechlenburg).
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måtte rejse uden for deres eget politidistrikt. Der var mangel på alting.
Mange døde af sygdomme, og min
mor fik beri beri. I 1944 udbrød der
en plettyfus epidemi i hele området.
Den kostede to danske kvinder livet.
Samme år oprettede japanerne en arbejdslejr, hvor arbejderne skulle bygge dæmninger ved Yalufloden samt
ved vores lokale flod. Dæmningerne
brød sammen i regntiden og skabte
en oversvømmelse, som betød druknedøden for mange arbejdere og
bønder. Mange sultede, og vintrene
var kolde med kuldegrader ned til
minus 30 grader.
Japanerne overgav sig i august
1945. Straks efter blev Manchuriet
invaderet af russerne. De blev i lokalområdet til foråret 1946, hurtigt efterfulgt af kommunisternes 8. armé.
Borgerkrigen bevægede sig ind i
Liaoning provinsen, og vi forlod vores hjem. Den 18. juni 1946 gik vi
hjemmefra – nogle af os på bare fødder.
Efter 35 år fik jeg i 1981 mulighed
for at gense min barndomsegn, desværre med påtvungen guide, da
grænseegnen ikke var åbnet. Jeg måtte ikke bevæge mig på egen hånd,
hvor jeg var født og opvokset. I muren til det gamle danske hospital sad
rammen til en tilmuret grønmalet
skuffe. Der havde man tidligere lagt
spædbørn til Karen Gormsen, som
var leder af et børnehjem med 300
børn under krigen. En hale af lokale
beboere fulgte efter os. De nikkede
og pegede på skuffen og sagde, at det
var sandt, hvad jeg fortalte.
Året efter var området åbnet uden
tvungne ledsagere.
Den 20. oktober 2010 blev jeg udnævnt til æresprofessor på Liaoning
Eastern University, udsprunget af San
Yu skolen. Begrundelsen var, at jeg
havde givet kineserne deres egen førkrigshistorie tilbage. Den, de havde
måttet destruere i Mao-tiden. Samt at
jeg havde skaffet adskillige originale materialer.
–––
Bogen om San Yu Middle School er
en privat udgivelse. Den kan fås ved
henvendelse til: sune@nielsen.mail.dk.

et aneportræt af en general
Af Joan Hornby
Seniorforsker og tidligere museumsinspektør ved Nationalmuseets
Etnografisk Samling
Portrætter af de døde har været anvendt i den kinesiske begravelsesceremoni og anekult i henved tusind år,
og deres formål var at tjene som et
vellignende billede af den afdøde,
der skulle supplere den dødes sjæletavle. Sjæletavler er af træ og forsynet
med en inskription, som fortæller,
hvilken forfader tavlen repræsenterer.
Heri tager den dødes sjæl ophold under offerhandlingerne, og modtager
den ofre i overensstemmelse med
forskrifterne, vil den skænke de levende lykke og trivsel.
Sjæletavlerne har altid været de
vigtigste rituelle genstande i den kinesiske anekult og kunne i modsætning til portrætterne ikke undværes.
Af den grund er de rituelle håndbøger i deres beskrivelser koncentreret
om sjæletavlerne, medens brugen af
aneportrætter kun sjældent omtales.
Fra kinesiske romaner og vestlige
beskrivelser ved vi dog, at portrættet
af den afdøde under ritualerne blev
anbragt foran kisten og båret med i
processionen til graven. Herefter blev
det på dødsdagen ophængt i husets
anehal over offerbordet med den dødes sjæletavle, og ved store begivenheder, såsom kinesisk nytår, blev det
sammen med andre aneportrætter
ophængt i hallen, og der blev ofret
kollektivt til familiens forfædre.
Aneportrætter blev fremstillet af
anonyme, professionelle malere, der
i modsætning til de lærde malere fra
embedsmandsstanden rangerede lavt
på den sociale rangstige. Portrætterne
blev malet, medens personerne var i
live eller umiddelbart efter, at døden
var indtrådt.
Denne skik nævnes for første gang
omkring år 1000 og fortsatte helt op i
1900-tallet. Hvis et portræt blev malet, efter at en person var død, ville
familien straks tilkalde en maler og
bede ham lave en tegning af den dødes ansigt. Når skitsens lighed med
den døde var blevet godkendt af fa-
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milien, blev selve portrættet fuldført i
malerens atelier. Embedsmænd blev
malet i deres embedsmandsdragt og
kvinder enten iført brudedragt eller
den formelle dragt, der svarede til
deres mands status.
Portrættet her er malet på silke og
hjembragt af telegrafbestyrer Sofus
Black, der var ansat i Det Store Nordiske Telegraf Selskab i Kina fra 1902
til 1930. Den afbildede er nu blevet
identificeret som den højtstående militære embedsmand general Zhao
Lian, som ses iført fuldt ornat.
Denne general blev dræbt i 1674 i
det sydvestlige Kina under Wu Sangui Oprøret (1673–1681), og teksten
foroven er et bønskrift, i hvilket sønnen Zhao Shinian anmoder hoffet om
posthumt at tildele generalen en hæderstitel for hans indsats mod
oprørerne.

Næste side:
Aneportræt af general Zhao Lian i
fuld ornat. (Foto: Nationalmuseet).
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kinas kAPITALISTISKE KRAFTCENTRUM
Med både en kinesisk og en kosmopolitisk identitet kan Shanghai skabe en ny kinesisk kultur,
der hverken er en efterligning af vestlig eller traditionel kinesisk kultur.
Af Jørgen Delman og
Rasmus Severin Larsen
I snart to århundreder har Shanghai
været Kinas mest internationale og
kosmopolitiske by. Med en sammensmeltning af kinesisk og vestlig urban
struktur og bykultur har den udviklet
sig i tæt forbindelse med det internationale samfund og den internationale økonomi. Før i tiden skete denne
udvikling gennem udenlandske nationers indtrængen og handel og deres
bosættelse, som blev til stadig større
udenlandske enklaver i den kinesiske
by. I dag er Shanghai centrum i en
heftigt voksende, dynamisk regional
og global vækstregion, som der kanaliseres ideer, mennesker, kapital og
udstyr ind og ud af.

Kosmopolitisk center

Den almindelige kinesers opfattelse
af folk fra Shanghai er, at de er mere
kosmopolitiske, mere egensindige og
mere arrogante end andre kinesere.
Det stemmer godt overens med
Shanghaiborgerens selvopfattelse,
dog muligvis med undtagelse af forestillingen om en særlig Shanghai-arrogance. Årsagen er, at Shanghai er
en fusionsby, som binder fortællinger
og praksisser fra Kina, Asien, EuroDet kommunistiske parti holdt i 1921 sit hemmelige stiftende møde her i kinesisk kapitalismes højborg, Shanghais franske koncession.
Bygningen er i dag museum. (Foto: Wikipedia)

pa og USA sammen. Byen skaber sin
identitet som både kinesisk og international by gennem sin kosmopolisme og sine urbane rammer og strukturer, hvor kinesiske, asiatiske og
euro-amerikanske værdier og arkitektoniske opfattelser udfordrer og forhandler med hinanden.
The Bund, som ligger langs Huangpu floden, stammer fra slutningen
af det 19. århundrede og begyndelsen af det 20. århundrede. The Bund
er byens ikoniske historiske skyline,
et spejl af datidens New York og London. Havnefronten blev skabt, da de
udenlandske magter, ikke mindst briterne, efter den første Opiumskrig i
1842 tvang det kinesiske kejserrige
til at åbne byen og tillade udenlandske selvstyrende områder, de såkaldte koncessioner. The Bund blev livsnerven i det internationale samfunds
økonomiske aktiviteter, og derudover
blev det også Østasiens finansielle
centrum. For Vesten var the Bund et
symbol på foretagsomhed på kinesisk
område, men det blev en forfejlet imperialistisk vision om at beherske Kinas enorme ressourcer og territorium
og gøre landets store civilisation til
en del af den vestlige verdensorden.
Shanghai blev et kulturelt og politisk grænseland mellem det stadig
svagere fremmeddynasti, Qing, med
hovedsæde i Beijing, og de indtrængende vestlige magter. Shanghai blev
ikke kun hjemmebane for udenlandske forretningsdrivende, men også for
Kinas rigeste og mest indflydelsesrige
kapitalister, og siden hen for deres
voldsomste modstandere, kommunisterne. Mange af de vestlige og kinesiske kapitalisters store villaer findes
stadig og kan betragtes og besøges i
dag. Nogle er blevet til boutique-lignende hoteller, smukt placeret med
velplejede haver eller parker i euroamerikansk stil. Villaerne vidner om
datidens overdådige rigdom og et
luksuriøst liv efter udenlandsk opskrift.
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Østens Paris

I sin storhedstid før 1949 blev Shanghai kaldt „Østens Paris”, selvom det
ikke var kejserrigets hovedstad. Byen
var snarere kapitalmagtens hovedstad
i Østasien. Imidlertid forhindrede det
ikke de kinesiske kommunister i at
holde deres hemmelige stiftende
møde i Xintiandi i den franske koncession i 1921. Uafvidende fostrede
og husede kapitalismen således sin
egen modsætning i hjertekulen af sin
tiltvungne fristad.
Efter 1978 lod de kinesiske kommunister den nye kinesiske kapitalisme boltre sig lige så ekstravagant
i Xintiandi, som i dag er et af Kinas
hippeste steder med verdens dyreste
mærkevarer, som kan købes i eksklusive shopping arkader. Rolls Royce,
Ferrari, Porsche og Mercedes forretninger ligger på række og suppleres
af et hurtigt voksende antal af nye kinesiske mærkevareforretninger. Her
mødes jakkesæt og folk fra den kreative klasse på smarte caféer for at udveksle sladder og diskutere nye projekter.
Renoveringsplanen for Xintiandi
blev udarbejdet af designerne Benjamin T. Wood and Nikken Sekkei International og anses for et af de bedste eksempler i Kina på ‘placemaking’, dvs. planlægning, projektering
og styring med indoptagelse af stedets historie og brobygning mellem
arkitektoniske traditioner og praksisser i den franske koncession og den
nærliggende oprindelige kinesiske
by, som var rund og lå gemt bag en
bymur.
Huset hvor Kommunistpartiet holdt
sit stiftende møde ligger stadig midt i
Xintiandi. Det er nu museum og symbol på de kinesiske kommunisters
tætte omfavnelse af ikke bare Shanghai-kapitalismen, men kapitalismen i
det hele taget. Her er kommunisme,
kapitalisme, konsumerisme samt kinesiske og udenlandske traditioner
vokset sammen. Hvad der tidligere i
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Kina var indenfor og udenfor er blevet forenet gennem omhyggeligt redesign og renovering, som har medført, at området er blevet til en del af
Kinas nye mesterfortælling om den
kinesiske markedssocialismes succes.

Radikale socialisters højborg

Men i 1949 var situationen anderledes. Kapitalismen og alle dens dårligdomme blev kritiseret af de nye kommunistiske magthavere efter revolutionen. Shanghai blev gjort til en socialistisk by, som i princippet ikke
skulle være forskellig fra Kinas andre
byer. Hvad der var tilbage af den kosmopolitiske fortid, forblev dog lagret
i Shanghaiborgernes hukommelse og
i den arkitektur, som europæerne og
amerikanerne havde efterladt sig;
ikke mindst The Bund, men også
kvartererne langs hovedgaden, Nanjing Lu, og det franske koncessionsbyggeri mod vest, startende med Xintiandi.
	Gennem tre årtiers påtvungen isolation mellem revolutionen i 1949 og
afslutningen af Kulturrevolutionen i
1976-78, blev Shanghai behandlet
med skepsis af mere nationalistiske
kræfter i Kina. Byen blev af mange
anset for at være et snyltende vildskud på den kinesiske nation og sat
på afvænning. Fra at have været
‘uden for’ Kina, måtte byen indsluses
igen. Men Shanghais trang til at konkurrere med magtens centrum, hovedstaden Beijing, fornægtede sig
ikke. Under Kulturrevolutionen i
1960’erne og 70’erne kom mange af
de kulturrevolutionære ledere, herunder Mao Zedongs kone, fra Shanghai, og metropolen bevægede sig fra
ét ekstrem til et andet, fra at være kapitalismens kosmopolitiske højborg
til at blive Kulturrevolutionens og
den radikale socialismes arnested.
Shanghais program som by synes
altid at have været ekstremt. Under
socialismen blev Shanghais byrum
udviklet efter socialistiske planidealer. Masser af karakterløse karrékvarterer rejste sig. Imidlertid fik de udenlandske kvarterer og deres bygninger
lov at blive stående; kontorbygningerne blev brugt af det offentlige,
mens mange af de private huse blev

udloddet til kollektiv flerfamilie beboelse, og de begyndte snart at gå i
forfald. Den nye sovjetiske udstillingsbygning på Nanjing Lu blev periodens ikoniske bygning. Den var en
gave fra Stalin, en projicering af den
sovjetiske vision om et socialistisk
verdenssamfund under Moskvas kontrol og et symbolsk forsøg på at trække Shanghai ud af Kina igen. Bygningen står der stadig og bruges til udstillinger og konferencer, men højhuse og højveje har opslugt og omsluttet den – fortæret af en udvikling,
den tidligt mistede indflydelse på.

Shanghais yin og yang

Shanghai var og er fortsat ramme om
urbane processer, der afspejler den
traditionelle kinesiske yin-yang fortolkning af verden, hvor forskelligheder er fundamentet for forandring og
dynamik. Det er et modarbejdende,
men også produktivt samspil, hvor
den ene part optager elementer fra
den anden, reproducerer og nyudvikler dem og sender dem tilbage igen
til den anden part til videre fortolkning eller anvendelse. I kraft af
Shanghais hastige udvikling de sidste

par årtier er udvekslingen accelereret
og svinger mellem balance og ubalance. Som den ene af designerne
bag renoveringen af Xintiandi, Benjamin T. Wood, har sagt: „Jeg prøver at
forandre Kina, og Kina har helt klart
forandret mig”.
Sådan gik det også med The Bund.
Med prestigeprojektet Pudong og
dens Central Business District på
den anden side af Huangpu floden,
direkte over for The Bund, har Shanghai udviklet sin egen konkurrent til
The Bund. Hvor der indtil 1978 var
rustbunker af fabrikker, lagerpladser
og slum med rismarker indimellem,
blev Shanghais nye finansielle centrum opbygget fra ingenting i løbet
af et årti fra 1993 og frem. I dag
rummer Pudong Kinas største finansielle center og dermed også Asiens
vigtigste med mere end 500 finansielle institutioner i området.
Pudong er blevet udstyret med en
ny ikonisk skyline, der overtrumfer
The Bund i et larmende slag Kinapoker på tværs af Huangpu floden. Når
man står og betragter The Bund på
øverste etage i det mere end 80 etager høje Jin Mao Tårn i Pudong fore-

The Bund, Shanghais berømte havnefront, 2010. The Bund var før den kommunistiske
magtovertagelse Kinas finanscentrum. De gamle bygninger, der er præget af bl.a. europæisk
arkitektur, er i dag et minde om byens kosmopolitiske fortid.
(Foto: Gert Holmgaard Nielsen).
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kommer The Bund at være blevet reduceret til en bleg og kedelig miniatureudgave af fordoms storhed.

Ø-rige Shanghai?

Shanghai er igen blevet et kapitalistisk kraftcentrum. I sin post-socialistiske udformning er byen en samleog fordelingscentral i det globale kapitalistiske kredsløb. Byens magtfulde ledelse er omstillingsparat og entreprenant. Den er trukket i jakkesættet, og Maos „lille røde” er for længst
blevet erstattet af tykke tegnebøger
og kreditkort. De socialistiske ‘betonhoveder’ i designinstitutter og plankontorer er i stort omfang blevet erstattet af visionære arkitekter og planlæggere, som læner sig op ad, lærer
af og i stigende grad udfordrer udenlandske ikoner for at sikre Shanghais
status som Kinas førende globale by
og som kraftcenter for ny arkitektur
og urban udvikling.
Selvom der er masser af udenlandsk kapital i Shanghai, så er den
kinesiske kapital endnu vigtigere. En
overophedet byggefeber har hærget i

årtier. Alt hvad der kan tjenes penge
på bliver opført med lynets hast. Kontorpaladser, eksklusive indkøbscentre, højhuse, finanscentre, universiteter, biblioteker, industrielle anlæg,
high-tech zoner, baggårdsvirksomheder m.m.m. er skudt op som paddehatte, og byen er opdelt i businessdistrikter, erhvervsøkonomiske zoner
og indhegnede boligområder for
både høj og lav. De forskellige områder forbindes af støjbefængte og forurenende transportkorridorer, som
skyder igennem byen på kryds og
tværs, godt suppleret af et fremragende undergrundssystem, som er udviklet i løbet af 15 år. Folk i millionvis er
blevet flyttet rundt mellem gamle og
nye kvarterer, og tre millioner migranter blander sig med de tyve millioner fastboende.
Hvordan er det muligt at have en
identitet i så kaotisk og fragmenteret
et urbant ø-rige? Kan det være fordi
Shanghai borgerens identitet er hybrid, på én gang forankret i historiske
og globale processer med Shanghai
som fusionsby både inden for og

Pudong, Shanghais nyeste distrikt, der er vokset op over for The Bund i 1990’erne, er
Kinas nye finansielle centrum. (Foto: Rasmus Severin Larsen).

uden for Kina? Eller har identiteten
rødder i den stadige afsøgning af
alternative muligheder i og uden for
Kina, i forestillinger om fremtiden,
som de repræsenteres gennem Pudong, globale events som EXPO
2010, og en række af de ikoniske
byggerier, som Shanghai er mester i
at producere? Eller ligger Shanghais
identitet i evnen til at gøre det, som
ligger uden for normal Beijing praksis?

Fremtidsby

Selvom den udenlandske indflydelse
på Shanghai har været og fortsat er
betragtelig, så foregår udviklingen af
Shanghai på dens egne institutioners
præmisser. Der bor kun omkring
150.000 officielt registrerede udlændinge i Shanghai, og de er kun en lille brik i det spil, som har placeret det
moderne Shanghai inde i og ude af
Kina. Tag Shanghais natteliv som et
eksempel. I starten af 1980’erne gik
Shanghais natteliv efter det udenlandske segment, hvor det i dag stort
set kun koncentrerer sig om det kinesiske. De kinesiske gæster har pengene og lysten til at more sig i nattelivet. Selvom navnet på en natklub
er engelsk som „Smart Shanghai” eller „Pink Club”, vil territoriet og publikum næsten udelukkende være kinesisk.
Shanghai er umiskendelig kinesisk,
men byen værner om sin kosmopolitiske identitet for at sikre og udvikle
sit særpræg. Ved konstant at producere og genproducere sine specifikke
udtryksformer og identiteter og inkorporere dem i stadig nye og mere fantasirige urbane projekter, kan det måske lykkes Shanghai at udfordre Beijings nationale mesterfortælling. I takt
med at byen skaber nye identiteter, vil hybridiseringen af kulturer
skabe en ny kinesisk kultur, der hverken er en reproduktion af vestlig
eller traditionel kinesisk kultur.
–––
Jørgen Delman er professor i Kinastudier ved Institut for Tværkulturelle
og Regionale Studier på Københavns
Universitet. Rasmus Severin Larsen er
studerende samme sted.
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Tolv kinesere med eksamen i dansk sprog
Verden står mere åben, når man kan et fremmedsprog, mener en af dem.
Af Jette Mechlenburg
Det første hold på tolv kinesiske studerende afsluttede i juli 2012 deres
uddannelse på Beijing Foreign Studies University (BFSU) med en bachelor i dansk.
Jeg besøgte holdet tre gange i løbet
af deres uddannelse og gav hver gang
en lille gæsteforelæsning om en
dansk forfatter, og det var blevet klart
for mig at selv om dansk kun for nogle få af dem var en førsteprioritet –
mange ville hellere studere fransk,
tysk eller spansk – havde de alle gennemført danskstudiet med energi og
entusiasme.
Derfor satte jeg mig for at undersøge hvor de er gået hen efter at have
afsluttet studiet, og om de har kunnet
bruge deres danskfærdigheder i deres
videre færd.
På BFSU kan man vælge mellem
ca. 50 sprog. Dansk hører under instituttet for skandinaviske sprog. Ud
over sit valgte hovedsprog har man
ki- nesisk, engelsk eller et andet
fremmedsprog, og idræt. Derudover
kan man tage kurser i jura, business,
økonomi, samfundsfag o. a.
Jeg talte først med Wang Yuchen,
Katrine kalder hun sig, de tog alle et
dansk navn under studiet. Hun var
blevet opfordret til at søge en ny stilling som undervisningsassistent på
danskstudiet. Efter at have bestået en
barsk undervisningstest over for 20
lektorer fik hun jobbet. Næste år agter hun at studere samfundsvidenskab ved siden af sit undervisningsarbejde. Hun mener ikke det betyder
særlig meget, om man får sit ønskede
sprog når man søger ind på et universitet. Det afgørende er overhovedet at
komme ind på et universitet, og
BFSU anses for at være det bedste
sproguniversitet i Kina. Det vigtige er
at lære et fremmedsprog, og processen er den samme i alle studier af
fremmedsprog. De første to år af studiet er „knokkel”, og det har man jo
været vant til i skolen for at lære ki-

nesisk. Først fra tredje år begynder
man at spørge sig selv, hvad man kan
bruge det til.
Wang Yuchen fortæller om sine
medstuderende at de alle har fået arbejde. En er ansat af udenrigsministeriet og vil blive udsendt til den kinesiske ambassade i Danmark. En er
startet på en master i undervisning af
udlændinge i kinesisk, fire er ansat i
Bank of China i Beijing, nogle stykker arbejder i forskellige firmaer, en
er ansat på en tv-station og en er ansat i administrationen på BFSU.
De danske virksomheder i Kina er
ikke specielt interesserede i at ansætte dansktalende kinesere, medmindre
de har et fag som de kan bruge. Alle
kan jo tale engelsk, er argumentet.
Shi Chenyang, som kalder sig Nancy, er startet på en mastergrad i Undervisning af Udlændinge i Kinesisk.
Hun er ikke sikker på om hun kommer til at bruge sin danskkunnen i
fremtiden. Men hun mener bestemt

ikke det er spildte fire år. Det at studere et fremmedsprog er ikke blot at
lære sproget. Det er meget mere. Det
indebærer at man møder en anden
kultur. Man kommer igennem en vigtig personlig udvikling både intellektuelt og socialt. At lære en anden kultur end sin egen gør at man lærer at
se mere nuanceret på verden omkring sig, og man stiller anderledes
spørgsmål.
Det gælder for hende, men hun
tror også det mere eller mindre har
betydet det samme for hendes medstuderende.
Når hun om 2½ år afslutter sin mastergrad, kan hun undervise udlændinge i Kina i kinesisk, men hun kan
også tage til Danmark eller til et andet engelsktalende land og undervise i kinesisk på universiteter, business
skoler eller Confucius Institutter. Verden står mere åben for en, når man
har lært et fremmedsprog, er hun
sikker på.

Shi Chenyang, en af de tolv der som de første har der fået en bachelor i dansk sprog,
fortsætter sine studier for at få en mastergrad i Undervisning af Udlændinge i Kinesisk.
(Foto: Jette Mechlenburg).
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Heftig debat om hjemløse børn

frysende drenge døde i en affaldsbeholder
Af Flemming Poulsen
Fredag den 16. november 2012 fandt
en skraldemand ligene af fem drenge, da han ville tømme en af de mange affaldsbeholdere, der er anbragt
på fortovene i millionbyen Bijie i
provinsen Guizhou i Sydvestkina.
Politiet antager, at de fem drenge
om aftenen er kravlet op i affaldsbeholderen og har lukket låget, der slutter tæt til beholderen. De har tændt
ild i noget trækul for at holde kulden
på afstand og er i nattens løb døde af
kulilteforgiftning i den lufttætte beholder. Fredag morgen var temperaturen målt til +6°, og det støvregnede.
De fem hørte til Kinas millionhær
af omstrejfende børn, af myndighederne kaldet gadebørn. Da nyheden
om de fem drenges skæbne blev
kendt, udløste den en af de heftigste
debatter, kineserne har oplevet. Den
drejede sig om samfundets behandling af dets svageste borgere under
det kommunistiske styre. Nyheden
blev lagt på internettet af en journalist, der bor i Bijie, og som i 2007
havde afsonet to års fængsel for
„statsfjendtlig virksomhed”.
Debatten udspandt sig ikke blot på
Affaldsbeholderen, hvor de fem drenge havde
søgt ly for kulden, fotograferet af journalisten Li
Yuanlong, der som den første bragte nyheden
om drengenes skæbne. Beholderen er 1,50 meter bred og 1,3 meter dyb. Billedet af affaldsbeholderen er gået verden rundt.
(Foto: Li Yuanlong).

internettet, men også i de landsdækkende medier, der kontrolleres af staten. De lokale myndigheder blev kritiseret for ikke at have grebet ind, så
de fem drenge, der havde strejfet omkring i ti dage, kunne være bragt
hjem under betryggende forhold.
Skolemyndighederne blev kritiseret,
fordi de ikke havde gjort nok for at
holde drengene i skole, og forældrene måtte høre for, at de ikke havde
taget sig af børnene.
Nyheden om de fem drenges død i
en affaldsbeholder har fundet vej til
alverens nyhedsmedier. Et citat fra en
ledende artikel i Beijing Ungdoms
Dagblad er bragt i mange kinesiske
og udenlandske medier: De fem
drenges død „er en skamplet, som et
civiliseret samfund ikke kan vaske
bort“.
Under overskriften „Gadebørns
død et sår på samfundet” bragte det
officielle nyhedsbureau Xinhua den
20. november en udførlig gennemgang af omstændighederne ved de
fem drenges død.
Ifølge Xinhua var fire af de fem
drenge overladt til en blind bedstemor, der knap nok kunne tage vare
på sig selv, mens forældrene arbejdede langt borte i en af østkystens storbyer. Fire af børnene var droppet ud
af skolen. Faderen til den femte af
drengene var blevet i landsbyen, men
forældrene havde opgivet at holde
øje med sønnen. Hver gang de tvang
ham i skole, flygtede han og strejfede
om sammen med de fire andre. Sommetider var de borte i dagevis.
Bijie bys kommunistiske partiledelse lagde ansvaret for drengenes
skæbne over på lokale myndigheder
og fyrede straks to skoleledere og fire
embedsfolk med ansvar for skolevæsenet og civile anliggender. I Global
Times skrev en medarbejder, at nogle
folk mener, at drengenes familier og
samfundet var de virkelige ansvarlige
og burde være straffet i stedet for embedsfolkene. Det var uvidenhed og
ligegyldighed fra pårørende og sam-
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Kinesisk avis: „En skamplet, som et civiliseret samfund ikke kan vaske bort“.

Taget i forvaring

Den 52-årige journalist Li Yuanlong,
der bor i Bijie, var den første, der
bragte nyheden om de fem drenges
død frem til offentligheden. Det
gjorde han på internettet sammen
med billeder af affaldsbeholderen.
Han har i otte år arbejdet på Bijies
Dagblad, men han opgav arbejdet,
fordi han ikke kunne affinde sig
med censuren. Han skrev mange
artikler til internettet om fattigdom
og arbejdsløshed og om hjemløse
børns skæbne.
Han blev i 2005 idømt to års
fængsel for „statsfjendtlig virksomhed“. Anklagen gik blandt andet ud
på, at han havde skrevet mange negative artikler om forholdene i Bijie.
Siden sin løsladelse i 2007 har han
ikke kunnet få arbejde.
Fire dage efter, at han havde afsløret tragedien med de fem drenge,
blev han af det lokale politi tvunget
ind i et fly sammen med sin hustru
og fløjet til et turiststed. Først fire
uger senere fik parret lov til at vende tilbage til Bijie. Censuren har
forbudt Li Yuanlong at beskæftige
sig med de fem drenges død.
fundets side, der var skyld i tragedien. Xinhua og nogle bloggere sammenlignede de frysende drenges
skæbne med pigen, der dør i H.C.
Andersens „Den lille pige med svovlstikkerne”.
De fem børn var fætre og brødre,
idet deres tre fædre var brødre. De to
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af dem arbejdede som skraldemænd
i en af østkystens storbyer.
Børnene har nægtet at gå i skole
med den begrundelse, at de fik dårlige karakterer og ikke brød sig om at
blive undervist.
Hvis skolesystemet havde været
bedre, skriver Global Times, ville disse drenge have fået undervisning i
varme klasseværelser i stedet for at
strejfe omkring uden opsyn. Hvis
omsorgssystemet havde været mere
aktivt, kunne drengene være fundet
noget tidligere og have været i live i
dag. „Men hverken de lokale politiske myndigheder eller embedsfolkene har foretaget sig noget“, skriver
avisen og tilføjer: 			
„De fem drenge udgør blot en af de
sårbare grupper i Kina. Afstanden
mellem rig og fattig øges. Vor politik
tillader nogle mennesker at blive velhavende før de andre, men der er stadig sårbare grupper, der ikke har fået
megen gavn af udviklingen“.
En kinesisk karikaturtegner, Xiao
Huxiong, kommenterede de fem
drenges skæbne i form af en tegning,
han offentliggjorde på internetmediet
Sina Weibo, der har millioner af læsere.
„Da jeg læste om de fem hjemløse
børn, tænkte jeg straks på Mesteren
Zhang Lepings tegneserie „Sanmaos
oplevelser”, har karikaturtegneren
ifølge China Media Project i Hong
Kong fortalt. Tegneseriefiguren San
Mao („Tre Hår“) blev skabt i 1935 af
Zhang Leping. Formålet var at skabe
opmærksomhed omkring Kinas
hjemløse børn i 1930’erne. „Det viser sig”, siger Xiao Huxiong, „at selv
i en tid med rigdom og pragt er der
talløse San Mao’er, der har brug for
omsorg”.
De tre hovedhår er, ifølge Wikipedia, tegn på underernæring som følge
af fattigdom.
Ifølge Ministeriet for Civile Anliggender var der i 2008 skønsmæssigt
mellem en og halvanden mio. hjemløse børn i Kina. Andre officielle
opgørelser siger 500.000.

Karikaturtegneren Xiao Huxiongs kommentar til nyheden om de fem drenges død. De glade
børn i affaldsbeholderen råber til den fattige, forfrosne tegneseriefigur Sanmao: Kom her op i
affaldsbeholderen, så du undgår at fryse. (Kilde: China Media Project).

En episode i tegneren Zhang Lepings serie fra 1930’ernes Kina, hvor hovedpersonen er den
fattige dreng Sanmao („Tre Hår“). Tegneserien blev skabt i 1935 for at
vække opmærksomhed omkring datidens fattigdom i Kina.
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ri chang sheng huo
om hverdag og tilværelse, samlet af FLEMMING POULSEN

ri chang – hverdag

Én million ansøgere til
eksamen om 20.000 stillinger

I 2013 vil der være 20.000 ledige
stillinger i hele Kina inden for den
statslige administration og offentlige
institutioner, herunder Kinas Kommunistiske parti.
I oktober 2012 blev der indkaldt
ansøgninger til disse stillinger. Der
kom halvanden million. Lidt over én
million af dem deltog den 25. november i den årlige „Eksamen for offentlig ansættelse“. De skulle skriftligt
gøre rede for deres velegnethed til de
stillinger, de er interesseret i at søge.
De, der består eksamen, indkaldes,
når tiden er inde, til en ansættelsessamtale.
Kun to procent af ansøgerne kan
regne med at få en offentlig stilling.
De, der skuffes, får en ny chance, når

lokale embeder skal besættes efter en
ny eksamen i april 2013.
Der er fordele ved at være offentligt ansat, selv om fx det private erhvervsliv kan friste med højere lønninger. En embedsmand kan normalt
betragte sig som ansat for livstid, og
arbejdet er ikke hårdere, end at der
også bliver tid til andre aktiviteter.
Embedet giver også prestige i samfundet – og hos en svigermor. Kinesisk radio har på internettet berettet
om en hr. Zhu Min, der havde meldt
sig til en eksamen for at få en offentlig stilling. Hvorfor? Fordi hans fremtidige svigermor ikke ville tillade
ham at gifte sig med hendes datter,
før han som embedsmand kunne sikre hende en økonomsk tryg tilværelse.
På internettet har offentligt ansatte advaret mod at tro, at et embede
er en loppetjans. Der er skam lange
arbejdsdage, trivielt arbejde, lav løn,
hård konkurrence om overordnede
stillinger osv. Men der er rift om selv
de mindre attraktive stillinger. Da en
stilling som kontorassistent i Chongqing bykommunes statistiske afdeling
blev opslået, kom der 7000 (syv tusind) ansøgninger.

Embedseksamen (1) Eksamen som første led i forsøget på at få en offentlig stilling.
Kun to er sikret en stilling, hver gang 100 består. (Foto: Xinhua).

Betal – eller bliv hængt ud

Migrantarbejdere og andre lønmodtagere må ofte se langt efter den løn,
arbejdsgiveren undlader at betale.
Som regel er det vanskeligt eller
umuligt at få lønnen vredet ud af arbejdsgiverens lommer. Det vil provinsen Guangdongs regering nu gøre
noget ved. Regeringen er klar med et
lovforslag om, at en arbejdsgiver, der
ikke har betalt sine arbejdere løn til
tiden, vil blive hængt ud i de lokale
medier, stemplet som en dårlig arbejdsgiver. Myndighederne kan også
indkalde repræsentanter for arbejdsgiveren til et møde, hvor virksomhedens forhold skal gennemgås.

Klokkeringning i utide

En skolesekretær i provinsen Hunan
var uheldig, da han skulle trykke på
knappen, der fik klokken til at ringe
på et gymnasium som tegn på, at eleverne ved en skriftlig eksamen skulle
aflevere deres svar på dagens opgave. Ved en fejl ringede skolesekretæren 4 minutter 48 sekunder før tid.
Det medførte, at et tusind elever måtte aflevere deres opgaver i utide, måske uden at være helt færdig med
dem. Der blev anlagt sag mod skolesekretæren for forsømmelse, og han
blev idømt et års fængsel, der dog
blev gjort betinget. Den pågældende
eksamen var led i optagelsesprøven,
som en elev skal bestå for at kunne
studere på et universitet.

Storleverandør af bibler

Kina er blevet verdens største producent af bibler. I november 2012 kunne det trykkeri, der har eneret på at
udgive bibler i Kina, meddele, at bibel nr. 100 million netop var blevet
færdigtrykt. Trykkeriet har leveret 60
mio. bibler på kinesisk og etniske
gruppers sprog til institutioner i Kina,
og 40 mio. på 90 sprog til omkring
70 lande. Trykkeriet har udgivet bibler siden 1987.

Har du talt med dine
gamle i dag?

Trods det at de lever i en nation, hvor
man lægger vægt på at ære de gamle, føler mange ældre sig i dag udelukket i restauranter, i busser og me-
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tro, ja selv hjemme, fordi de unge
hele tiden sidder bøjet over deres
mobiltelefoner eller smartphones,
spiller spil eller er på den kinesiske
udgave af facebook og twitter. En
dag udtrykte en bedstefar sin vrede
ved at smadre sin tallerken ned i bordet og råbe til sine børnebørn: I lever
bare med jeres mobiltelefoner, hvorefter han forlod bordet.			
Tildragelsen blev omtalt i de lokale
medier, og det medførte flere indlæg.
En bedstemor, som passede sit barnebarn, mens forældrene er på arbejde,
fortalte: de unge kommer hjem ved
19-20-tiden, og så snart de har spist,
går de på nettet. De taler slet ikke til
mig, der dog tager mig af deres barn.
En sociolog forklarer, at den gamle
menneske-til-menneske kommunikation er blevet til en menneske-tilmobil kommunikation. Det isolerer
mange ældre og gør dem vrede og
ensomme, skriver Shanghai Daily.

Talentfulde studerende
sendes til udlandet

18.000 kinesiske studerende fortsætter i 2013 deres studier i udlandet, finansieret af den kinesiske regering.
De nyder godt af bevillinger fra statens stipendieprogram. Det er 2000
flere end i 2012 og over dobbelt så
mange som i 2006. Over 24.000 studerer i udlandet finansieret af det
særlige program, der er beregnet for
talentfulde kinesere, både dem, der
har en kandidatgrad fra et kinesisk
universitet, og dem, der er på vej til
at få en.

Lidt mindre fester

Når en kommunalt ansat i byen Wenzhou i provinsen Zhejiang vil fejre
fødselsdag, bryllup eller andre familiebegivenheder, må han eller hun
ikke invitere mere end 200 gæster.
Det har byens kommunistiske partiledelse bestemt for at modvirke en
tendens til overdådige fester. Det er
ikke mere tilladt at give gaver, og
festarrangøren må ikke invitere sine
underordnede med, da det kan påvirke hans eller hendes embedsførelse
eller give anledning til bestikkelse.
De nye regler for offentligt ansattes
fester gælder fra 1. januar 2013.

Embedseksamen (2): Universitetsstuderende demonstrerede den 28. november 2012
mod kravet om, at kvindelige ansøgere skal medbringe en attest fra en gynækologisk undersøgelse. På skiltet til venstre står der: Vi ønsker at blive tjenestemænd uden en gynækologisk
undersøgelse. Skiltet i midten er en dør, hvor på der står: Indgang til gynækologisk eksamen
for tjenestemænd. På skiltet til højre står der: Har en menstruations forløb noget at gøre med
en tjenestemands evner? Kvinderne har et stykke tøj omkring lænden, hvor påskriften „Underlivsundersøgelse“ er streget over. (Foto fra internettet).
Kvindelige ansøgere skal
have attest fra en gynækolog

Et par dage efter årets store „Eksamen
for offentlig ansættelse“, beskrevet
på foregående side, demonstrerede
ti kvindelige universitetsstuderende i
provinsen Hubeis hovedstad Wuhan.
Protesten havde noget at gøre med
denne eksamen: de studerende protesterede mod, at kvindelige studerende, der vil søge offentlig ansættelse, skal undersøges af en gynækolog
for at få konstateret, om de lider af
en seksuel sygdom. Desuden skal de
kvindelige ansøgere gøre rede for deres menstruations forløb.
Disse specielle krav til kvindelige
ansøgere blev indført for flere år siden. De kom offentligt frem endnu
en gang i forbidelse med årets eksamen, fordi avisen Juridisk Dagblad, som Justitsministeriet fører tilsyn med, havde en artikel om sagen
og et billede af de demonstrerende
kvinder.
Avisen citerer de kvindelige stude-

rende for at fastslå, at seksuelt betingede sygdomme ikke overføres under
det daglige arbejde og normalt ikke
påvirker ens arbejdsevne. „Selv alvorlige sygdomme som syfilis kan afsløres ved blodprøver“, lyder et af kvindernes argumenter for at afskaffe kravet om en gynækologisk undersøgelse.
En lektor ved Zhongnan Universitet i Wuhan siger ifølge Juridisk Dagblad, at de tvungne underlivsundersøgelser formentlig er lovstridige.
Den britiske avis The Guardian
skriver, at et voksende kor af kinesiske aktivister kaster lys over Kinas
rodfæstede forskelsbehandling af
kvinder og mænd og diskrimination
på arbejdsmarkedet.

shenghuo – tilværelse
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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.
Følg os på Facebook og LinkedIn. Foreningens nyhedsbrev mailes direkte ud til
medlemmerne.
Tirsdag den 5. marts 2013
Mødre i Kina
Foredrag ved Michala Hvidt Breengaard, ph.d.studerende ved Sociologisk Institut på Københavns Universitet. Michala vil tale om forståelser og
praksisser af moderskab i Kina, både
ældre traditioner og nye måder at blive
mor på og især med fokus på Kinas urbane og veluddannede kvinder. Det
indebærer også et blik på moderskab i
den vestlige verden.
Torsdag den 18. april 2013
Hvad kan vi vente af den nye ledelse
i Kina?
Tidligere udenrigsminister Mogens
Lykketoft vil med udgangspunkt i erfaringerne fra den nyere historie vurdere, hvordan Kina formår at klare ud-

fordringerne med en lavere, men mere
bæredygtig vækst, den store ulighed
og korruptionen. Kan det kommunistiske styre opretholde både kontrol og
legitimitet?
Onsdag den 8. maj 2013
Uofficielle kinesiske dokumentarfilm
Mai Corlin, cand.mag. i kinesisk og
ph.d. ved Aarhus Universitet, viser og
fortæller om uofficielle kinesiske dokumentarfilm. Mai Corlin har beskæftiget sig med emnet i både bacheloropgaven og specialeprojektet samt undervist i kinesisk film ved Københavns
Universitet. Mai Corlin vil fortælle om
uofficielle kinesiske dokumentarfilm,
deres produktionsvilkår, visningsmuligheder og forhold til systemet samt
vise 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.
Næste gang rejsen går til Beijing kan en dag med fordel bruges til et besøg i beijingernes nye åndehul, Beijing Olympic Forest Park. Naturparken huser også
skulpturer fra mange lande, bl.a. disse letbenede kvinder, der bragte OL-faklen til
Beijing. Læs Jette Mechlenburgs artikel om parken side 6. (Foto: Xinhua)

