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PRÆSIDENTEN PRÆSENTERET PÅ EN NY MÅDE 

Infografik

En grafisk fremstilling af præsident Xi Jinpings aktiviteter har vakt opmærksomhed.

Af Flemming Poulsen

Denne tegning af Kinas præsident, Xi 
Jinping, er en grafisk fremstilling af 
statsoverhovedets aktiviteter. Dem kan 
man få et indblik i ved at klikke på fel-
terne til venstre og højre for tegningen. 
 Den dukkede op i nyhedsportalen 
qianlong.com, der administreres af det 
kommunistiske partis komité i Beijings 
bystyre. Tegningen er blevet gengivet i 
en af de statskontrollerede engelsk-
sprogede aviser, Global Times. Tegnin-
gen har, skriver avisen, givet anledning 
til megen debat om den nye måde at 
præsentere landets topledelse på. 
 Global Times har klikket på de seks 
felter, der omgiver tegningen, og kan 
oplyse, at præsidenten i de første elle-
ve måneder som landets politiske leder 
har tilbragt 39 dage på 12 inspektions-
ture i 11 provinser og andre 39 dage 
med besøg i 14 lande på fem konti-
nenter. 
 Desuden afslører denne såkaldte in-
formationsgrafik, at præsidentens fri-
tidsinteresser er læsning, fodbold, 
svømning og kampsport.
 Det er første gang, skriver Global Ti-
mes, at statslige medier har bragt no-
gen form for tegninger af Xi Jinping. I 
oktober 2013 blev der på Youku (det 
kinesiske modstykke til youtube) vist 
en video om Xi Jinpings vej til præsi-
dentposten. Her optrådte præsidenten i 
en tegnefilm.      

 „Iagttagere betragter informationsgra-
fikken som en videreførelse af videoen 
for at gengive den fornyede, moderne 
form for politisk offentlig omtale af Ki-
nas ledelse. Den lægger vægt på at op-
bygge et personligt billede af en leder 
og samspillet med offentligheden på 
en enkel, men udtryksfuld måde“, skri-
ver avisen og tilføjer:
 „Det er ikke usædvanligt i andre lan-
de, men det er yderst sjældent at se en 
bladtegners fremstilling af kinesiske se-
niorledere, da den kunstform sædvan-
ligvis anses for at udtrykke en kritisk el-
ler satirisk funktion for at afsløre sam-
fundsmæssige problemer“. 
 Det er meget sjældent, kinesiske le-
dere bliver skabt på en kunstners teg-
nebræt, men det hænder. 
 I 1986 vakte tre tegninger med tre le-
dere i hovedrollerne opsigt på en ud-
stilling i Shanghai. Den ene tegning 
forestillede den store reformator Deng 
Xiaoping, mens han spillede bridge, 
den anden den daværende partichef, 
Hu Yaobang, der dirigerede et kor, og 
den tredje Shanghais daværende borg-
mester, Jiang Zemin, der sad og læste i 
en bog.
 Manden bag tegningerne, Zhang 

Præsidenten set gennem en Xinhua-fotografs linse 
samme dag, som han overtog posten som stats-
overhoved den 14. marts 2013.

Seks spørgsmål om 
præsidentens aktiviteter

䈳�⹄�GLiR�\jQ"�Undersøge sager?
Ձٷ��[L}�MLi? Ferie?
ᆖ�Ґ�xué xí? Studier?
䇯�䰞�I~ng wèn? Besøg?
Պ�䇞�KXn�\n"�Møder?
⍫�ࣘ�KXq�GpQJ"�Motion?  

Præsidenten set gennem en anonym tegners pen. (Foto: www.qianlong.com)

Weiping, siger til Global Times, at han 
siden erfarede, at man skal være meget 
varsom med at tegne en af partiets 
ledere.
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RIGE KINESERE HOLDER VINTERFERIE I ANTARKTIS

Nyt turistmål

De besøger en kinesisk videnskabelig station. Det forstyrrer forskerne og kan skade miljøet.

Af Flemming Poulsen

Et hold rige (meget rige) kinesiske tu-
rister fejrede 31. januar 2014 kine-
sisk nytår – indgangen til Hestens 
År – på King George Ø på randen 
af iskalotten, der har Sydpolen som 
midtpunkt.
 Her har Kina siden 1985 haft en vi-
denskabelig station med det velklin-
gende navn Great Wall Station, der 
året rundt er bemandet med forskere 
af mange slags. Blandt de 100 delta-
gere i nytårsturen, der gik med fly fra 
Beijing til Argentina og derfra med 
skib 1000 kilometer sydpå til King 
George Ø, var en fotograf fra det of-
ficielle kinesiske nyhedsbureau Xin-
hua. 
 Han offentliggjorde i begyndelsen 
af februar 2014 en serie billeder fra 
turen. Samtidig havde han en advar-

sel med fra en af stationens forskere, 
der optræder anonymt. Det voksende 
antal turister, både kinesiske og fra 
andre lande, der besøger stationen, 
lægger hindringer i vejen for forsker-
nes arbejde, og truer med at skade 
områdets miljø. Fotografens advarsel 
rejste en debat i de kinesiske medier.
 ”Antarktis’ økosystem er skrøbe-
ligt”, skriver Hong Kong-avisen South 
China Morning Post. ”Miljøaktivister 
frygter, at den voksende turisme vil 
ødelægge det antarktiske kontinents 
økosystem”. En forsker ved Chine-
se Arctic and Antarctic Administra-
tion i Beijing, Chen Danhong, har i 
en videnskablig artikel i The Chinese 
Journal of Polar Research peget på, at 
landets rejsearrangører ikke er fortro-
lige med det antarktiske økosystems 
skrøbelighed. „Kinas turistindustri i 
Antarktis kan kun udvikle sig på en 

sund og veltilrettelagt måde, hvis tu-
rismen udvikles gradvis og de nød-
vendige betingelser er til stede”, skri-
ver forskeren.
 Over 2300 kinesere rejste til Ant-
arktis i turistsæsonen fra november 
2012 til marts 2013. En topchef in-
den for medieverdenen i Guang- 
zhou, Zeng Jinger, var blandt disse  
rige turister. De tilbragte ti dage på 
King George ø. Hele turen varede 
17 dage og kostede 126.000 yuan 
(114.000 kr.). Ifølge en lokal statistik, 
der citeres af Hong Kong-avisen, skal 
en gennemsnitsborger i Zeng Jingers 
hjemby arbejde i næsten fem år for 
at tjene, hvad topchefen brugte på 
en vinterferie. Hun har fortalt, at hun 
altid har drømt om at holde ferie et 
sted, hvor de færreste kommer. Hun 
er en del af et stigende antal personer 
fra den kinesiske overklasse, der sti-
ler efter eventyrlige rejser, bemærker 
Hong Kong-avisen.
 Et rejsebureau i Beijing oplyser, at 
det udbyder rejser til Antarktis til en 
pris af gennemsnitlig 180.000 yuan 
(162.000 kr.). Når en rejse udbydes, 
er 80 pct. af den solgt inden for tre ti-
mer.
 De 100 kinesiske turister blev mod-
taget af stationens chef, Cao Jianjun, 
der fortalte, at selv om de har travlt 
med videnskabeligt arbejde, finder 
de tid til at byde gæster velkommen, 
tage billeder og tillade dem at med-
tage stationens specielle frimærker 
med specielle stempler til minde om 
turen. 
 I 2012-13 modtog stationen over 
1600 kinesiske besøgende. Turister 
vil ikke blive afvist, så længe de op-
fylder visse betingelser og overholder 
statens reglement.
 Hidtil har den kinesiske regering 
ikke sat Antarktis på listen over offi-
cielle, kinesiske turistdestinationer og 
har heller ikke opstillet retningslinjer 
for besøg.
 Hver antarktisk sommer modtager 
stationen tusinder af udenlandske tu-
rister, flere og flere kinesiske, oply-

Kinesiske turister fotograferer en af den videnskabelige station Great Walls forskere. Statio-
nen får hvert år besøg af et par tusinde turister fra Kina og andre lande, og de er velkomne, 
siger stationens chef, men en af hans medarbejdere lægger ikke skjul på, at de mange besø-
gende kan gøre det svært for forskerne at passe deres arbejde. 
(Foto: Zhang Jiansong/Xinhua).
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RIGE KINESERE HOLDER VINTERFERIE I ANTARKTIS
ser Xinhua med en forsker som kilde. 
Men det er blevet et dilemma for for-
skerne. „Følelsesmæssigt vil vi byde  
vore landsmænd hjertelig velkom-
men, de er taget den lange vej hertil, 
siger et medlem af staben. „Men på 
den anden side er forsøgsstationen 
ikke et turistmål”. 
 Eksperter har opfordret til, at der 
indføres regler for den voksende po-
larturisme. Antarktiske rejser kan 
medføre risiko for det lokale miljø og 
for turisternes sikkerhed, og det er 
tvingende nødvendigt for regeringen 
at koordinere reglerne for sektoren, 
siger en ansat i Statens Ocean-
ske Administration.

Turisterne får hjælp fra stationens personale til at sende breve hjem med frimærker og post-
stempel, der er et eftertragtet minde om besøget på den kinesiske antarktisstation. (Foto: 
Zhang Jiansong/Xinhua).

Turisterne oplever den antarktiske natur på sejlture i farvandet ved forskerstationen Great Wall. (Foto: Zhang Jiansong/Xinhua).
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 KINAS KVINDER HAVDE DET BEDST I 1950’ERNE 

Kvinderne og udviklingen

Kinesisk forsker i kvinder og køn: kvinderne har betalt prisen for landets hastige udvikling.

Af journalist Mette Holm

I Kina går udviklingen over stok og 
sten. Kinesernes levefod, gennem- 
snitslevetid, uddannelse, gennem-
snitshøjde, deres økonomi og sådan 
set også personlige frihed er bedre 
end nogensinde. Men udviklingen 
har sin pris. Den betaler kvinderne, 
der nok var de første til at få gavn af 
revolutionen i 1949, men siden er 
blevet hægtet af. 
 Det fortæller professor i kønsstudi- 
er Min Dongchao, der er gæstefor-
sker ved Nordisk Institut for Asienstu-
dier i København. Hun er næsten lige 
så gammel som folkerepublikken, og 
hendes liv og løbebane rimer på Ki-
nas. 
    Min Dongchao har forsket i kvin-
der og køn siden midten af 1980erne 
og er grundlægger af Center for Køns- 

og Kulturstudier på Shanghai Univer-
sitet, som er blandt Kinas fornemste.  
 Stik imod udviklingen i det meste 
i Kina er det gået tilbage for kvinders 
vilkår og politiske deltagelse siden 
1992, da „risskålen af jern“, som ki-
nesernes livslange forsørgelse blev 
kaldt, blev knust. Den efterfølgende 
sociale opløsning og afmagt betød 
øget vold mod kvinder, voksende 
prostitution og kvindehandel. Og Ki-
nas stadig flere rigmænd begyndte at 
tage konkubiner – ekstra hustruer – 
som før revolutionen i 1949. 
 Ganske vist stod Kina ved FN’s 
kvindekonference i Beijing i 1995 
fadder (!) til Beijing Platformen, som 
forpligter lande til at sikre kvinders 
vilkår og fremme deres repræsentati-
on i politik til mindst 30 pct. af parla-
mentet, og for Kinas etpartistyre tilli-
ge i kommunistpartiets top og landets 
regering. 
 „Tag parlamentet (Den Nationale 
Folkekongres), og Kinas kommunist-
parti: her er kun 22 pct. kvinder, og 
jeg er ikke sikker på, at de vitterligt 
repræsenterer kvindernes interesser. 
Måske er de bare berømte, hovedrige 
eller i familie med ledende partifolk? 
Men vi kan da i det mindste tale om 
det nu”, siger professor Min Dong-
chao.
 „Fx fremsatte en af de rige kvinde-
lige parlamentsmedlemmer for nylig 
i fuldt alvor et lovforslag i Den Nati-
onale Folkekongres om, at kvinder 
skal tilbage i hjemmet! Jeps, et lov-
forslag om, at kvinderne skal forvises 
fra arbejdsmarkedet. Folk blev oprør-
te! Akademikere, aktivister og almin-
delige folk kritiserer hende og stiller 
spørgsmål”.
 „Kvinder er også begyndt at spørge, 
hvornår de kan stemme på kvinder, 
som de kan regne med seriøst vil re-
præsentere deres interesser. Ser vi på 
samfundets forskellige forvaltningsni-
veauer, er det faktisk kun kvinder på 
landet, der kan vælge en – og kun én 
– kvindelig repræsentant til landsby-
ledelsen”. 

 „Det blev indført for nylig, men er 
stadig ikke en mulighed i byerne, på 
fabrikker eller fx på mit prestigefyldte 
universitet”, siger hun.
 Min Dongchao begyndte at inte-
ressere sig for kvindeforskning, fordi 
historielærerne var kedelige, gamle 
mænd. „Kvindestudier handlede om 
virkeligheden og min egen tilværel-
se”, fortæller hun.

Maos kvindelov ændrede
kvindernes tilværelse
Min Dongchao blev født i 1953, fire 
år efter Det Nye Kinas oprettelse. I 
revolutionsbegejstring og for at fejre 
våbenhvilen i Koreakrigen fik hun 
navnet Dong Chao – Vinter Korea. 
Chao, der betyder Korea, blev siden 
ændret til Bølge, der udtales ligeså-
dan, men skrives med et andet tegn, 
så hun nu hedder Vinterbølge. 
 Min Dongchao selv er på ingen 
måde revolutionsromantiker, men 
hun ser 1950’erne som den bedste 
tid nogensinde for Kinas kvinder. 
Dengang erklærede Mao Zedong 
storsindet, at „kvinder bærer den hal-
ve himmel“. Det Nye Kinas første lov 
var kvindeloven, der for første gang i 
historien gav kinesiske kvinder lov til 
selv at vælge ægtefælle. 
 „Kvindeloven ændrede kvinders 
forhold dramatisk. Kvinderne kom 
ud af hjemmet og fik arbejde. Det 
var kæmpe fremskridt”, fortæller Min 
Dongchao. Også for hendes egne 
forældre: 
 „Mine forældres ægteskab var ikke 
arrangeret. De forelskede sig af egen 
kraft. Ægteskabsloven ændrede folks 
liv. Lokale operatrupper lavede fore-
stillinger om unge, der mødtes og 
forelskede sig. Det var ret befriende 
for de unges sind”, fortæller professor 
Min Dongchao.
 „Selv gik jeg i børnehave – i en 
kæmpevilla med have, der havde til-
hørt en hollandsk handelsmand. Der 
var frugttræer og grønthave. Vi fik 
sund, lækker og rigelig mad og inspi-
rerende undervisning. Mange lærere 

Professor Min Dongchao, gæsteforsker ved Nor-
disk Institut for Asienstudier: „Kvindestudier 
handler om virkeligheden og min egen tilværel-
se“. (Privatfoto).
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 KINAS KVINDER HAVDE DET BEDST I 1950’ERNE 
var uddannet efter de nyeste princip-
per i Vesten og vendt hjem til Kina 
for at være med til at opbygge natio-
nen. Underskolen var også glimrende 
– med dygtige lærere og gode facili-
teter”.
 Men, siger Min Dongchao, „lige, 
da jeg begyndte i underskolen, blev 
Kina ramt af hungersnød” – de kine-
siske historiebøgers omskrivning af 
„Det Store Spring Fremad“ – en kata-
strofal industrialiseringskampagne, 
hvor alle skulle smelte cykler, gryder, 
pander, værktøj om til stål. Der var 
små hjemmelavede smelteovne over-
alt. Markerne lå brak, og millioner af 
mennesker døde af sult. 
 „Kina blev ramt af hungersnød”, si-
ger Min Dongchao blot, „vi sultede, 
men vi fik god skolegang”.

Skolegang under
kulturrevolutionen
Efter underskolen skulle hun i mel-
lemskolen, men atter kom Mao Ze-
dongs splittergale samfundseksperi-
menter på tværs:
 „I 1966 begyndte kulturrevolutio-
nen, netop som vi skulle i mellem-
skolen, og det hele gik i stå. Under-
visningen stoppede. Vores lærere fik 
tæv af de ældre elever, og skolen, ja 
den smækkede bare portene i. Nabo-
en fik også tæv, men de rødgardister, 
der kom til netop vort hjem, var æl-
dre, så de nøjedes med at forsegle 
mine forældres bøger og give mine 
forældre dummepeterhatte på”.
 Moren blev spærret inde på univer-
sitetet, hvor hun plejede at undervi-
se. I et halvt år fejede hun og tømte 
latriner. Faren blev sendt to år på lan-
det for at tage ved lære af bønderne. 
Lille Dongchao fik ansvar for at hen-
te forældrenes beskedne løn og for-
dele den mellem sine bedsteforæl-
dre.  
 Skolen genåbnede i 1967. Men læ-
rerne gjorde stadig rent og tømte la-
triner og underviste ikke. 
 „Vi lærte lidt engelsk, litteratur og 
matematik. Det meste af tiden var vi 
på landet for at lære af bønderne”, 
fortæller Min Dongchao. I 1969, som 
15-årig, blev hun sat i arbejde på en 
lille værktøjsfabrik i hjembyen Tian-
jin. Fabrikken lavede topnøglesæt. 

Den havde heller ingen ledelse, men 
en revolutionskomité, som skulle 
hjælpe arbejderne. „Vi kunne klage, 
vi forlangte bordtennisborde, vi holdt 
diskussionsklubber – og jeg stiftede 
en filosofistudiegruppe på fabrikken. 
Folk skulle jo tage ved lære af ar-
bejderklassen”, forklarer Min Dong-
chao. 
 Hun var ubegribeligt heldig, da 
hun i 1976, så snart kulturrevoluti-
onen var forbi, kom på universite-
tet – efter ikke at have gået i skole i 
ti år. Hun var 23 år, og hendes foræl-
dre tvang hende til at læse, når hun 
udmattet kom hjem fra fabrikken ved 
19-tiden om aftenen.
 „Jeg gik glip af hele mellemskolen. 
Alt, hvad jeg vidste, var fra grundsko-
len. Der lærte jeg at skrive og læse, 
fik en masse viden om historie, geo-
grafi, litteratur”.
 På universitetet tog hun en bache-
lorgrad i filosofi og en mastergrad i 
historie. Derpå fik hun job i universi-
tetets administration. Og derfra lyk-
kedes det hende at komme tilbage i 
det akademiske liv og indlede kvin-
deforskningen. For det gik op for 
hende, at kvinder og mænd måske 
alligevel ikke var så lige – især, da 
hun på opfordring skrev en bog om 
den internationale kvindebevægelse.
  I sidste halvdel af 1980erne skrev 
Kinas kvinder skønlitteratur, de blom-
strede, deres problemer kom på  
dagsordenen, de blev politisk repræ-
senteret. Det var en ny bølge af frem-
skridt – frem til studenteropstanden 
for demokrati i 1989, der satte en 
stopper for udviklingen. Også køns-
forskningen blev bremset. Min Dong-
chao forskede i udlandet fra 1992 til 
2004.

Ene kvinde blandt mænd, 
men fortrøstningsfuld
Da hun vendte hjem, tog det hende 
4-5 år overhovedet at få lov at opret-
te centret for kønsstudier, der åbnede 
i 2009 på Shanghai Universitet. Kig-
ger man på staben, er kvinders delta-
gelse bestemt ikke slået igennem. Fx 
er Min Dongchao eneste kvindelige 
professor på humanistisk fakultet:   
   „Normalt er der flest kvindelige 
professorer på humaniora – historie, 

litteratur, sociologi, men jeg blev 
chokeret, da det i 2012 gik op for 
mig i en bus på vej til møde med 
samtlige fakultetets professorer, at vi 
var over 30 mænd og jeg selv den 
eneste kvinde”, fortæller Min Dong-
chao. 
 Hendes mandlige kolleger og uni-
versitetsadministrationen tager ikke 
kønsforskningen alvorligt, men hen-
des studerende gør. Her er både  
mænd og kvinder, to mænd skriver 
ph.d.-afhandlinger, og flere læser 
mastergrad. Både mænd og kvinder 
forsker på centret for at løse samti-
dens problemer. 
 Min Dongchao er fortrøstningsfuld, 
fordi debatten om kvinders – og 
mænds – rettigheder florerer på inter-
nettet, og i storbyerne er der eksperi-
menterende teater og andre aktivite-
ter, der rokker ved de gængse roller. 
Hun fortæller om meget modige 
unge, der stiller spørgsmål ved det 
bestående. 
 Disse unge – og hele Kina – fortje-
ner, at samfundet tager fat på de store 
spørgsmål om, hvorfor 50 mio. kine-
siske kvinder lades alene på landet 
med børn og gamle, når mændene 
får arbejde i byerne, og hvad det be-
tyder for samfundet; hvorfor kvinder 
i byerne forbliver ugifte trods Kinas 
store flertal af mænd, der skyldes den 
strikse befolkningspolitik gennem 
snart 35 år. Og hvorfor belyser medi-
erne kun storbykvindernes problemer 
og ignorerer landbokvindernes? 
 „Der er en voksende afgrund mel-
lem rig og fattig i Kina, mellem by 
og land”, siger Min Dongchao. „Og i 
det spænd er kønsroller og kvindesa-
gen en vigtig nøgle.”
 Hun påpeger det mærkværdige i, at 
der på den ene side er alt for mange 
giftefærdige mænd i Kina i forhold til 
kvinder, når på den anden side man-
ge kvinder ikke bliver gift. De bliver 
til overs, som man siger i Kina. Min 
Dongchaos unge mandlige studeren-
de og slægtninge kan ikke finde en 
kæreste, fordi de ikke er rige nok til 
at købe ejerbolig. Så nu om dage er 
selv det, der skulle være kærligheden 
mellem mænd og kvinder, mar-
kedsreguleret, siger hun.    
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EN KINESISK FEMINISTS LANGE MARCH

Xiao Meili med sin rygsæk. På skiltet står der: 
„Meili til fods for kvinders rettigheder. Beijing–
Guangzhou. Stop i Dongyang efter 112 dage“.
(Privatfoto. Oversættelse: Pia Sindbjerg).

Protest mod sexovergreb

Xiao Meili vandrede 2100 kilometer „for at lave samfundet bare lidt om“.

Af Flemming Poulsen

Det tog den unge feminist lidt over 
fem måneder at vandre den over 
2150 kilometer lange vej fra Beijing i 
nord til Guangzhou i provinsen Gu-
angdong i syd – dvs. 6-7 gange af-
standen mellem Tønder og Skagen. 
Hun nåede sit mål i slutningen af fe-
bruar 2014 og vendte i begyndelsen 
af marts tilbage til Beijing, hvor hun 
bor.  
 Formålet med turen var at skabe 
opmærksomhed om hendes nye 
kampagne. Vandreturen skulle være 
et symbol på formålet med kampag-
nen. Fra gammel tid er det den al-
mindelige mening blandt kineserne, 
at piger og unge kvinder risikerer at 
blive udsat for vold og seksuelle 

overgreb, når de færdes ude, og at 
børn er beskyttet mod misbrug, når 
de holder sig inden døre. Xiao Mei-
li mener, at det er lige omvendt. Hun 
ville med sin lange march vise, at 
hun og ligesindede skal kunne fær-
des alene på en landevej uden at bli-
ve udsat for mænds overgreb. Hun 
har undervejs uddelt materiale, der 
viser, at børn langt fra er i sikkerhed 
inden for hjemmets eller skolens fire 
vægge. 
 Det har ikke manglet på opmærk-
somhed omkring projektet. Turen gav 
stof til mange reportager i medierne. 
Regeringens to engelsksprogede avi-
ser, Global Times og China Daily, 
havde udførlige artikler om turen. 
Det samme havde det amerikanske 
nyhedsmagasin Time. Lokale medier 
havde fat i hende, når hun kom til en 
by, så hun fik spredt sine budskaber i 
seks provinser.

Seks måneder på landevejen
Turen begyndte i Beijing den 15. sep-
tember 2013. Man kunne på de soci-
ale medier følge hende på turen dag 
for dag. Hun inviterede ligesindede 
til at slå følgeskab med sig i kortere 
eller længere tid.  
 Dagen begyndte med morgenmad 
kl. 8. Kl. 9 tog hun det første skridt 
på dagens vandretur, som ofte endte 
ud på aftenen. Nogle dage blev der 
vandret 20-30 kilometer. 
 Når hun kom til en ny by, blev hun 
modtaget af andre feminister. De 
sendte breve til de lokale myndighe-
der, skoler og politi med opfordring 
til at holde øje med, om børn blev 
udsat for vold eller anden form for 
misrøgt i skolerne eller i hjemmene. 
 Hun havde materiale om misbrug 
af børn med i rygsækken. I 2013 var 
der ifølge officielle meddelelser mere 
end 100 tilfælde af sexmisbrug af 
børn. De fleste af gerningsmændene 
var ansat på skoler. I 26 tilfælde var 
de skyldige lærere eller skoleledere. 
Det fremgår ikke af Xiao Meilis op-
lysninger, om der er tale om folk, der 

er blevet dømt for sexovergreb eller 
blot om politirapporter og sager om-
talt i medierne. Hun sørgede for un-
dervejs at få folk til at skrive under på 
brevene til myndighederne.
 Budgettet lød på tre måltider om 
dagen for to personer 35 yuan (32 
kr.), natlogi 100 yuan (90 kr.). Dertil 
kom udgifter til blandt andet forbin-
dinger og salve til at smøre fødderne 
med. Xiao Meili var uvant med at 
vandre, så hun begyndte turen i ten-
nissko og måtte hurtigt kæmpe med 
vabler og ømme fødder. Hun og hen-
des ledsagere led også af diarré på 
grund af usund mad. Hun havde spa-
ret lidt sammen til turen, men de 
penge var hurtigt brugt op. Hun fik 
undervejs bidrag på internettet, og 
hun tjente også lidt på at sælge antik-
viteter på sin online butik.  
 Det amerikanske nyhedsmagasin 
Time skriver i en reportage om Xiao 
Meilis kampagne, at det har været 
svært i Kina af tale om seksuel vold, 
især når ofrene er børn, men det er 
ved at ændre sig. Magasinet oplyser, 
at en 62-årig mandlig leder af en 
grundskole blev anklaget for at have 
forulempet syv piger seksuelt. I et an-
det tilfælde blev 11 landsbyboere 
dømt for seksuelt misbrug af en 11-
årig pige, der var overladt til sig selv 
i en landsby, efter at forældrene var 
rejst til byen for at arbejde.
 De kinesiske medier rapporterede i 
maj 2013 i følge China Daily om 
mindst otte tilfælde af seksuel vold, 
hvor børn var indblandet. I et af til-
fældene misbrugte to mænd en dreng 
i en børnehave. 

Vellykkede aktioner
Den 25-årige feminist og aktivist er 
født i provinsen Sichuan i Sydvestki-
na. Hun klarede den svære adgangs-
eksamen til et universitet, og hendes 
forældre havde råd til at sende hende 
til Communication Universitet i Bei-
jing. Hun tog afgangseksamen med
en kandidatgrad i art design. Hun 
nedsatte sig som selvstændig og 
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Når Xiao Meili kom til en by, fik hun kontakt med ligesindede, der ofte slog følgeskab med
hende på landevejen. Mange bilister standsede og tilbød kørelejlighed, men det blev altid
afslåret. Turen skulle gennemføres til fods hele vejen. „Hvert skridt er en protest mod sam-
fundet“, forklarede Xiao Meili. (Foto: China Foto Press).

Den 25-årige feminist fik spredt sit 
budskab om at bekæmpe sexmisbrug af 
børn til myndigheder og offentlighed i 
seks provinser på sin lange vandring.

holdt kursus i malerkunst og åbnede 
en online butik. Hun kunne lige få 
det til at løbe rundt. 
 Mens hun gik på universitet, be-
gyndte hun at interessere sig for kvin-
ders ligestilling. Hun læste om femi-
nisters aktiviteter i USA og Taiwan. Et 
semester i Taiwan gav hende et glimt 
af et mere lige samfund, har hun for-
talt.
 I 2012 blev hun kendt i hele Kina 
for en aktion, der blev udførligt om-
talt i medierne. Hun og flere andre 
aktivister besatte offentlige toiletter 
for mænd. Kravet var, at der skulle 
indrettes flere toiletter for kvinder 
end for mænd, fordi mænd bruger 
mindre tid på et toiletbesøg end kvin-
der. Mænd kan ofte klare sig med et 
kort besøg på et pissoir. Når der var 
lige mange toiletter for kvinder og 
mænd blev resultatet, at kvinder, i 
modsætning til mænd, ofte måtte stå 
i kø for at vente på et ledigt toilet. 
Ved at besætte de mandlige toiletter 
oplevede mænd, hvordan det føles 

at stå i kø vedet toilet. Aktionen blev 
gennemført i Guangzhou, hovedsta-
den i provinsen Guangdong. Aktivi-
sterne havde planer om at gennem-
føre en lignende aktion i andre byer, 
men det forbød politiet. I følge Glo-
bal Times har myndighederne efter 
feministernes toiletaktion besluttet, at 
der nu skal være halvanden gang så 
mange kvindetoiletter som mandlige. 
(Toiletaktionen er omtalt i Kinabladet 
nr. 54 Sommer 2012 side 39).
 Xiao Meili tilrettelagde i 2012 
også en kampagne mod vold i hjem-
met. På Valentins Dag – der er helli-
get det lykkelige ægteskab – gik hun 
sammen med andre feminister gen-
nem Beijing iført blodvædede bru-
dekjoler for at gøre opmærksom på, 
at kvinder fortsat er udsat for voldeli-
ge ægtefæller. Hun har også proteste-
ret mod, at kvindelige ansøgere har 
svært ved at få adgang til specielle 
universitetsstudier. Det har medført, 
at optagelsesbetingelserne nu er ens 
for mænd og kvinder.

„Nødvendige aktioner“
Har hendes lange march hjulpet no-
get? Hun sendte undervejs 140 breve 
til lokale myndigheder, bl.a. om at 
bekæmpe sexmisbrug af børn. Hun 
fik svar fra 50. De fleste bekræftede 
blot, at brevet var modtaget. I nogle 
tilfælde svarede myndighederne, at 
de ikke kunne tage stilling til breve-
ne, fordi de var underskrevet af folk, 
der ikke var registreret som boende i 
den pågældende by. Tre svar var po-
sitive og konkrete.
 En hilsen fra Xiao Meili i et inter-
view med Global Times: 
 „Folk forstår måske ikke, hvorfor vi 
gør, hvad vi gør, de tror måske, at vi 
er tossede. Men når de om nogle år 
tænker tilbage, finder de ud af, at vo-
res aktioner var nødvendige. Som en 
ansvarsbevidst borger kan jeg ikke 
undlade at være med til at foran-
dre historien”.
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Af  Morten Hetmar Vestergaard

„We can no longer accept the Indian 
Ocean as only an ocean for the In-
dians”.

Director of the General Logistic 
Department, People’s Liberation 
Army, 1995.

I 2009 var to kinesiske destroyere på 
vej gennem Det Indiske Ocean for at 
deltage i den internationale antipirat-
mission ud for Somalias kyst. De ki-
nesiske krigsskibe blev fulgt af en in-
disk ubåd, og i Adenbugten begyndte 
de antageligvis at lege katten efter 
musen for at teste svagheder i hinan-
dens sonarudstyr. Efter sigende send-
te den kinesiske destroyer sin anti-
ubådshelikopter i luften, og den klar-
gjorte sine torpedoer. 
 I kinesiske medier forlød det, at 
den indiske ubåd var blevet udman-
øvreret og tvunget op til overfladen, 
mens det i indiske aviser hed sig, at 
kineserne blev taget på sengen og 
skræmt af den indiske ubåd. 
 Hvad detaljerne end var, så er det 
et håndgribeligt eksempel den be-
kymring den kinesiske flådes tilstede-

værelse i Det Indiske Ocean afsted-
kommer i Indien. Episoden er med 
garanti ikke et enkelttilfælde, men 
bemærkelsesværdig, da den blev 
kendt og kommenteret i offentlighe-
den. 
 En indisk flådeofficer sagde i
pressen, at det var et rutinemæssigt 
anliggende for den indiske flåde at 
holde øje med fremmede landes 
krigsskibe i Det Indiske Ocean. Og 
ganske rigtigt er det jo, mange af ver-
dens flådestyrker, og navnlig ubåde, 
bruger en del af deres tid på at aflure 
og observere andre landes ditto. Ek-
sempelvis kan et skibs akustiske og 
magnetiske signatur afgive en slags 
’fingeraftryk’ for netop det skib, og 
ved at indsamle den slags data, kan 
man identificere nøjagtigt hvilket 
skib, der er tale om. 
 I foråret 2013 anførte en rapport 
fra det indiske forsvarsministerium, at 
man i mindst 22 tilfælde havde op-
daget fremmede ubåde i Det Indiske 
Ocean i det forgangne år alene. Det-
te måtte efter deres mening være ki-
nesiske ubåde, der enten demonstre-
rede, at Indien ikke havde fuld kon-
trol med vandene omkring sig, eller 

også var kineserne netop interessere-
de i at teste den indiske flådes evne 
til at opdage undervandsfartøjer. 
 Kina demonstrerer også sin flåde-
magt ganske åbenlyst i nabolaget, ek-
sempelvis da den i slutningen af ja-
nuar og begyndelsen af februar 2014 
gennemførte endnu en øvelse i Det 
Indiske Ocean med nogle af den ki-
nesiske flådes mest moderne krigsski-
be. En øvelse som denne er ikke di-
rekte rettet mod Indien, men det er et 
vink med en vognstang til regeringen 
i New Delhi. Begivenheder som dis-
se illustrerer det til tider anspændte 
forhold mellem Indien og Kina, og at 
deres respektive flåders ekspanderen-
de enemærker er begyndt at overlap-
pe hinanden.

Checkhæftediplomati
Kinas indtog i Sydasien som økono-
misk og politisk magtfaktor er en 
blanding af strategisk og opportuni-
stisk politik – forfølgelsen af langsigt-
ede mål og opmærksomhed på at slå 
til og udnytte en mulighed, når den 
byder sig. Forfølgelsen af kinesiske 
interesser i Det Indiske Ocean ekse-
kveres gennem, hvad der tit kaldes
’soft power’ – en kombination af di-
plomati i samspil med økonomisk 
støtte, udvikling af infrastruktur, inve-
steringer og salg af militært isenkram.  
 Det er også blevet kaldt for ’check 
book diplomacy’, og her kan Indien 
ikke følge med Kina. Kinas store 
overskud på handelsbalancen giver 
landet langt større muligheder end 
Indien for at assistere og finansiere 
andre landes infrastrukturprojekter. 
Derigennem kan strategiske partner-
skaber opbygges med lande, der som 
følge heraf vil være venligtsindede og 
forstående eller eftergivende overfor 
kinesiske ønsker og krav i fremtiden. 
 En stor del af dette kinesiske enga-
gement i landene omkring Det Indi-
ske Ocean hænger sammen med in-
frastrukturprojekter, der forbinder de 
sydvestlige kinesiske provinser med 
Sydasien og derigennem havet. Vel-

KINAS AMBITIONER I DET INDISKE OCEAN
Det handler om olie og handelsruter - og måske også flådebaser?

Kinas sikkerhedsinteresser (1)

I Det Indiske Ocean, det tredjestørste havområde (efter Atlanterhavet og Stilleha-
vet), støder kinesiske og indiske militære og forsyningsmæssige interesser sammen. 
(Kort: www.utexas.edu). 
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kendt er det, at den fantastiske mo-
dernisering og udvikling i Kina har 
taget syvmileskridt i de østlige kyst-
områder, anført af byer som Shanghai 
og Guangzhou, mens den i Vestkina 
er trisset af sted i sneglefart. Også 
derfor er infrastruktur og havnefacili-
teter, der forbinder kystområder i Det 
Indiske Ocean med det vestlige Kina, 
af langsigtet strategisk betydning for 
styret i Beijing. 
 Men der ligger også geopolitisk 
magtbalancetænkning bag. Indiens 
vækst har potentiale til at udfordre 
Kina på sigt. Kinas indblanding i af-
færer i Indiens nabolande vil uvæger-
ligt blive mødt med indiske modtræk, 
og modsat opfattes den indiske ’Look 
East’ politik rettet mod partnerskaber 
med lande i Sydøstasien med mistro 
af kineserne, der ser en fremtidig 
stormagt møve sig ind på ’deres om-
råde’. 
 Ydermere noterer Kina sig, at Indi-
ens energibehov vil komme til at lig-
ne Kinas eget, og i nulsumstanke-
gang om verdens olieressourcer vil 
en større bid af kagen til andre uaf-
vendeligt betyde et mindre stykke til 
en selv.

Olie- og gasimportruterne
Det Indiske Ocean er genstand for 
større og større vigtighed for Indiens
og Kinas økonomier og for verdens-
handlen generelt mellem Europa, 
Mellemøsten og Afrika i den ene 
ende og Nordøst- og Sydøstasien i 
den anden. 
 I dag er Det Indiske Ocean hjem-
sted for nogle af verdenshavenes trav-
leste handelsruter. Omtrent en tredje-
del af hele verdens bulkgods og mere 
end 80 pct. af verdens skibstranspor-
terede olie passerer gennem Det In-
diske Ocean. Stort set al olie, der 
skal fragtes fra Mellemøsten og Afri-
ka til Nordøst- og Sydøstasien, skal 
først passere Det Indiske Ocean og 
derefter sejles gennem Malaccastræ-
det, der ligger i den østlige ende af 
Det Indiske Ocean mellem Malaysia 
og Indonesien. 
 Det er en velkendt sag, at adgang 
til naturressourcer har ansporet en 
del kinesisk udenrigspolitik og in-
vesteringer verden over. Sikring af 

skibstransporten af disse naturres-
sourcer, og navnlig olie, er en væ-
sentlig drivkraft bag Kinas stigende 
interesse for og tilstedeværelse i Det 
Indiske Ocean. 
 De to vigtigste at bide mærke i af 
de kinesiske olie- og gasimportruter
er de 43 pct. fra den Persiske Gulf 
gennem Hormuzstrædet og de 85 
pct. gennem Malaccastrædet og 
navnlig det sidste. Det er Kinas så-
kaldte ’Malacca dilemma’. Frasen 
blev først anvendt af Kinas daværen-
de præsident Hu Jintao i november 
2003, da han på en konference for 
en arbejdsgruppe under det kinesi-
ske kommunistparti sagde, at ’nogle 
magter (læs USA) altid har forsøgt at 
trænge ind på og kontrollere naviga-
tion gennem strædet’. Dilemmaet bi-
står i, at så stor en del af kinesisk olie 
skal gennem Malaccastrædet, og det-
te indtager da enorm økonomisk og 
strategisk betydning, men Kina er 
ikke i stand til af sikre denne trans-
port egenhændigt. 
 Kina forsøger at diversificere sin 
energiimport gennem rørledninger 
med olie og gas over land fra Ka-
sakhstan og Rusland. Der er også en 
rørledning gennem Myanmar og ind 
i Kina, men den skal forsynes med 
olie, der kommer med skib tværs 
over Det Indiske Ocean. Den mind-
sker transporten af kinesisk olie gen-
nem Malaccastrædet, men afhjælper 
jo altså ikke søbåren olieimport som 
sådan. 
 Men selv hvis man forestiller sig, at 
alle disse rørledninger opererer pro-
blemfrit på fuld kapacitet, så vil de 
forslå som en skrædder i helvede, da 
Kinas olieforbrug kun går én vej, og 
det er stejlt opad. Derfor vil langt 
størstedelen af kinesisk olieimport 
også i fremtiden foregå med tankski-
be gennem Det Indiske Ocean. 
 Indiske og amerikanske krigsskibe 
har dermed et teoretisk kvælertag på 
kinesisk energiimport. Det er en hy-
potetisk situation, og en amerikansk 
blokade af kinesisk energiimport er 
stort set utænkelig udover ved en re-
gulær krig mellem Kina og Taiwan. 
En blokade af kinesisk olie- og skibs-
trafik vil volde hele verdensøkonomi-
en alvorlig skade, og desuden vil det 

praktisk talt være overordentligt svært 
at gennemføre en blokade kun af ki-
nesisk olietransport. Et tankskib lastet 
i Den Persiske Golf er lang tid om at 
nå til Nordøstasien, og olien kan bli-
ve købt og solgt op mod tyve gange 
før den endelige destination. Derfor 
kan det være særdeles svært at vide, 
hvis olie der rent faktisk befinder sig 
på hvilket tankskib.
 Omvendt er det svært at forestille 
sig, at USA ville acceptere, at et an-
det land havde placeret sine flåde-
styrker på verdenskortet, så ameri-
kansk olieimport kunne stoppes, hvor 
hypotetisk et scenarie det end måtte 
være. Men ambitioner og evner føl-
ges ofte hånd i hånd. Kina har poten-
tialet til at blive en fuldblodsflåde-
magt og dermed ambitionerne om at 
kunne tage vare på sig selv og sine 
interesser. 
 Eksempelvis mistænkte den ameri-
kanske regering i 1993 det kinesiske 
containerskib „Yinhe“ for at fragte 
materiale til kemiske våben til Iran. 
Den amerikanske flåde standsede 
skibet i Det Indiske Ocean i tre uger, 
inden den kinesiske regering indvil-
gede i at lade skibet undersøge i en 
havn i Saudi Arabien. Alle beskyld-
ninger viste sig at være falske, men 
den amerikanske regering nægtede at 
undskylde. Den kinesiske offentlig-
hed reagerede stærkt, og selvom den 
kinesiske regering officielt prøvede at 
nedtone episoden, skulle de bag luk-
kede døre have skummet af raseri og 
svoret, at det ikke skulle gentage sig. 
For tyve år siden kunne Kina hoppe 
og springe, men de kunne ikke gøre 
noget for at stoppe amerikanerne. 
Det kan den kinesiske flåde nu.

Som perler på en snor…?
De kinesiske ambitioner i Det Indiske 
Ocean er blevet beskrevet som en 
strategi, der vil etablere en ’String of 
Pearls’. I hovedtræk hentyder ud-
trykket til en række havne og baser 
spredt langs ruten fra Mellemøsten til 
Kinas østkyst i samspil med diploma-
tiske forbindelser og investeringer i 
disse lande. Ofte nævnes det, at ud-
trykket stammer fra en rapport skre-
vet af det amerikanske sikkerheds- og 
forsvarskonsulentfirma Booz, Allen, 
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Hamilton om energiforsyningssikker-
hed i Asien i 2005. Efter sigende 
skulle det nu være en daværende 
medarbejder i det amerikanske for-
svarsministerium, der opfandt ter-
men, men sikkert er det, at der ikke 
findes en kinesisk formuleret strategi 
med det navn. 
 Betænkeligheden fra indisk side 
skyldes, at Kinas ageren kan opfat-
tes, som om Beijing er i færd med at 
bygge flådebaser langs Det Indiske 
Oceans kyster, fra Det Arabiske Hav 
til den Bengalske Bugt og dermed på 
sigt være i stand til at dominere Det 
Indiske Ocean militært.
 Kortet her på siden over „perlesno-
ren“ viser de kinesiske ’perler’, og 
hvorfor man i Indien kan få den op-
fattelse, at Kina er ved at omringe 
subkontinentet. Der er et skær af ’ul-
ven kommer’ over nogle fortolknin-
ger af denne perlesnor.
 Kina har investeret og finansie-
ret infrastruktur og havneprojekter 
i mange lande fra Vestafrika til Syd-
amerika. Eksempelvis er Kina invol-
veret i finansieringen af Trans-West 
African Highway, der skal forbinde 
hovedstaden i Guinea Bissau med ni 
andre lande langs den vestafrikanske 
kyst. I Sydamerika deltager Kina i me-

gaprojekter som den brasilianske gi-
ganthavn Açu nord for Rio de Janei-
ro. Pointen er, at det ikke kan konklu-
deres, at alene tilstedeværelsen af ki-
nesiske investeringer i havnefacilite-
ter og kystnær infrastruktur i Pakistan, 
Bangladesh og Sri Lanka er led i en 
snedig plan for at udvikle flådebaser, 
der skal holde Indien i skak. Men det 
kan heller ikke udelukkes, at dette 
kan ske på langt sigt. Store dybvands-
havne, der kan håndtere container-
skibe, kan også modtage store krigs-
skibe. 
 Aftaler med lande om muligheden 
for, at kinesiske krigsskibe kan gå i 
havn og få forsyninger og reparatio-
ner, muliggør en mere permanent til-
stedeværelse for den kinesiske flåde 
i Det Indiske Ocean. Kortet viser fak-
tisk også, at der ofte er regulære fejl i 
mange kommentarer og analyser af 
String of Pearls-teorien. På kortet an-
gives Sittwe i Myanmar som en kine-
sisk perle, men det er rent faktisk en 
indisk betalt havn. 
   Det kinesiske projekt i Myanmar er 
havnen og olierørledningen i Kyauk-
pyu, der ligger 105 km syd for Sittwe 
i fugleflugt. Men med disse forbehold 
in mente så er det ganske rigtigt, at 
Kina længe har opbygget strategiske 

partnerskaber, styrket diplomatiske 
bånd og finansieret infrastrukturpro-
jekter og havnefaciliteter som perler 
på en snor langs Det Indiske Ocean 
på begge sider af Indien.
 Bangladesh har indgået en kontrakt 
med et kinesisk firma om udvinding 
af olie og gas. Lignende kontrakter 
er ikke blevet givet til indiske firma-
er, og der findes en stærk modvilje i 
Bangladesh overfor indisk indblan-
ding i landets energisektor. Fra et 
maritimt synspunkt er kinesisk del-
tagelse i udvikling og finansiering af 
en dybvandshavn i Chittagong værd 
at bemærke. Chittagong er i forvejen 
den største og vigtigste havn i Bang-
ladesh, og med i udviklingsprojektet 
er også planer om jernbaneforbindel-
se og veje, der gennem Myanmar vil 
forbinde den kinesiske indlandspro-
vins Yunnan i det sydlige Kina med
havnefaciliteter i Den Bengalske 
Bugt. 
 Hvis det kinesiske firma finder olie 
og gas i Bangladesh, vil det næsten 
ganske givet blive forbundet med 
olie- og gasrørledningen i Myanmar, 
der allerede er begyndt at levere gas 
til provinsen Yunnan.
 Siden Mahinda Rajapaksa blev 
valgt til præsident i 2005 i Sri Lanka, 
er mere end 50 pct. af udenlandske 
investeringer i udviklings- og bygge-
projekter i Sri Lanka kommet fra 
Kina. Dette inkluderer blandt andet 
konstruktionen af en kæmpe havn i 
Hambantota og en tilhørende luft-
havn, motorveje og en containerter-
minal i Colombo. 
 Havneprojektet i Hambantota er et 
udmærket eksempel på kinesisk op-
portunisme i forsøget på at skaffe sig 
indflydelse i Sydasien. Den sri lan-
kanske regering havde først henvendt 
sig til Indien for at indgå et samarbej-
de. Da New Delhi ikke reagerede 
positivt på forslaget, så stod Kina klar 
i kulissen.
 Mest foruroligende set fra et indisk 
synspunkt er det tætte forhold mel-
lem Islamabad og Beijing. Kinas inte-
resse i at styrke Pakistan er en strate-
gisk kalkule, der svækker Indien 
relativt ved at tvinge New Delhi til at 
forholde sig til en eventuel krig på to 
fronter. Dette er ikke sandsynligt, 

Kort over „Kinas perler på en snor“ er betegnelsen for en række byer, som har betydning for 
Kina. Men de er ikke begyndelsen til militære støttepunkter – eller er de? (Kilde: „US steps 
up policy for Asia-Pacific rebalancing”, The Korea Herald, 13. januar 2013).
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men heller ikke utænkeligt. Indien 
har jo været i krig med både Kina og 
Pakistan, og når indiske strateger gen-
nemtænker muligheden for trusler 
mod Indiens nationale sikkerhed, er
dette øverst på listen over skræksce-
narier. Kina har bl.a. hjulpet Pakistan 
militært med raketteknologi til atom-
sprænghoveder og kampfly og infra-
strukturprojekter, der letter deploye-
ring af tropper og materiel i Gilgit-
Baltistan i det nordlige Pakistan, tæt 
på grænsen til Kashmir.    
 Dermed hjælper Kina Pakistan med 
at udgøre en troværdig trussel mod 
Indien, og det tjener Kinas strategiske 
interesser. Desuden er Kina hoved-
sponsor på den pakistanske havn 
Gwadar, der er den mest omtalte 
’perle’. Det er endnu en jættestor 
dybvandshavn, der kan håndtere me-
get store skibe. Desuden er overvåg-
ning og aflytning rettet mod Indien 
teknisk meget lettere fra Gwadar end 
fra kinesisk territorium. 
 Med hensyn til energisikkerhed så 
kan Gwadar mindske Kinas afhæn-
gighed af Malaccastrædet, og i til-
fælde af en blokade af kinesisk ener-
giimport kan olie aflæsses her og 
transporteres til Kina over land. Fra et 
militærstrategisk synspunkt er Gwa-
dar geografisk yderst velplaceret til at 
overvåge skibstrafik, både kinesiske 
kommercielle fartøjer og amerikan-
ske og indiske krigsskibe, ind og ud 
af Den Persiske Golf gennem Hor-
muzstrædet. Dette ville i givet fald 
for første gang sætte Kina i stand til 
have direkte indflydelse på begiven-
hederne i den Persiske Gulf.
 Det er vigtigt at pointere, at disse 
’perler’ ikke er kinesiske flådebaser. 
Indisk frygt for at blive omringet af 
kinesiske flådebaser kan minde lidt 
om en maritim udgave af fjeren, der 
blev til fem høns. Som nævnt blev 
udtrykket String of Pearls brugt allere-
de i 2005, og i dag næsten ti år sene-
re har flådebaserne stadig ikke mate-
rialiseret sig. Men den kinesiske flåde 
har gjort sit indtog i Det Indiske Oce-
an igen, 600 år efter Zheng Hes be-
rømte ekspeditioner (der omtales i en 
artikel af Henrik Strube i Kinabladet 
nr. 15 Efterår 2002). 

Kinesiske flådeøvelser
Kina er nu mere eller mindre per-
manent militært til stede i det Indiske 
Ocean for første gang i mere end et 
halvt årtusind, og det går selvfølgelig 
ikke ubemærket hen i Indien. Siden 
2008 har Kina deltaget i de interna-
tionale antipiratmissioner ud for det 
Afrikanske Horn. Adskillige kinesiske 
destroyere, fregatter og forsynings-
skibe har roteret ind og ud i forskelli-
ge flotiller.  
 Ud over naturligvis at tjene formå-
let med at bekæmpe pirateri og be-
skytte skibe, ikke mindst Kinas egne, 
så giver det også den kinesiske flåde
en kærkommen lejlighed til at øve 
sig på at operere langt fra egne ky-
ster. Ydermere gør det flåden bekendt 
med området og Det Indiske Ocean 
generelt. Det er også i den sammen-
hæng, at de kinesiske partnerskaber 
og dybvandshavne i Pakistan, Bangla-
desh, Sri Lanka og Myanmar skal ses 
fra et militært synspunkt. Hvis Kina 
på længere sigt skulle ændre sin nu-
værende holdning om ikke at etable-
re oversøiske militærbaser, så er disse 
faciliteter åbenlyse kandidater. Store 

havne, der kan akkommodere kæm-
pe olietankere og containerskibe, kan 
konverteres til også at modtage krigs-
skibe. Det er ikke en nem opgave, da 
en regulær flådebase også vil kræve 
militære installationer som eksempel-
vis antiluftskyts og andre forsvarsvær-
ker. 
 Den prominente akademiker og in-
tellektuelle fra Fudan Universitet i 
Shanghai Shen Dingli har agiteret for, 
at det er forkert af Kina ikke at ville 
etablere militærbaser i andre lande. 
Han argumenterer netop for, at den 
største trussel mod Kinas sikkerhed 
ikke er terrorisme eller pirateri, men 
andre staters mulighed for at blokere 
kinesiske handels- og importruter ad 
søvejen. Om styret i Beijing ser sagen 
på samme måde kan man kun gis-
ne om, men Kinas fremtidige ageren 
i Det Indiske Ocean vil vise, om 
perlerne på sigt bliver befæstet.

Morten Hetmar Vestergaard, fuld-
mægtig, Institut for Strategi, Forsvars-
akademiet.

Kinesiske flådeøvelser i Det Indiske Ocean. En flådenhed under kommando af PLA Navy 
South China Sea Fleet foretager konfrontationsøvelser langt borte fra den kinesiske kystlinje.  
(Foto og billedtekst: Navy.81.cn).
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Af Ib Faurby
 
Hvor Sovjetunionens opløsning blev 
den afgørende internationale begi-
venhed i 1990’erne, så er det Kinas 
„opstigning”, der i høj grad kommer 
til at præge fremtidens internationale 
system. Det skyldes først og fremmest 
landets enestående økonomiske
vækst. Fra at være et udviklingsland 
er Kina i dag verdens næststørste 
økonomi og skønnes på sigt at nå 
USA’s økonomiske niveau. Det har 
og vil få vidtrækkende internationa-
le konsekvenser. På den baggrund er 
det fortjenstfuldt, at professor emeri-
tus Bertel Heurlin har samlet et stort 
antal danske Kinaeksperter som bi-
dragydere til en bog med i alt 15 ka-
pitler om Kinas ændrede position i 
det internationale system, landets 
udenrigspolitiske doktrin og forskelli-
ge aspekter af Kinas politik på centra-
le emneområder.
 Forfatterne har forskellig faglig til-
gang til besvarelsen af spørgsmålet 

om, hvor Kina er på vej hen, og hvor-
dan landet vil præge verden i fremti-
den. Nogle er sinologer, der har fulgt 
kinesisk politik i mange år og lægger 
vægt på Kinas historiske erfaringer, 
identitet, indenrigspolitik og udvik-
lingen i landets udenrigspolitiske 
doktriner. Andre er politologer, der 
med udgangspunkt i teorier om inter-
national politik, analyserer ændringer 
i „polaritet”, magtbalance og trussels-
opfattelser globalt og regionalt. Så-
danne analyser har ikke hidtil været 
fremtrædende i dansk kinaforskning. 
 Begge analysemåder har deres for-
dele og ulemper. Det internationale 
systems polaritet sætter rammerne 
(muligheder og begrænsninger) for 
staternes politik, men kan ikke forkla-
re de enkelte udenrigspolitiske tiltag. 
Doktrinanalyse rejser det komplice-
rede problem om at skelne mellem 
argument og motiv, og om hvordan 
erklærede fredelige hensigter fortol-
kes af omverdenen. I begge tilfælde 
må analysen suppleres med empiri-
ske studier af konkrete udenrigspoli-
tiske emneområder. Sådanne studier 
rummer bogen også flere af. 

Doktrin og kerneinteresser
Kinas seneste udenrigspolitiske dok-
trin har betegnelsen „fredelig udvik-
ling”. Ifølge den officielle udlægning 
betyder den, at Kina kun har fredeli-
ge hensigter, og at landets opstigning 
ikke vil føre til konflikt og krig, sådan 
som det historisk har været tilfældet 
med andre opstigende stormagter.
 Den internationale udvikling og 
den indenrigspolitiske udvikling i 
Kina udfordrer imidlertid doktrinen, 
så den ikke længere er en troværdig 
rettesnor for landets udenrigs- og sik-
kerhedspolitik eller formår at bero-
lige Kinas naboer og USA, som Ca-
milla Sørensen skriver i et glimren-
de kapitel. Hun konkluderer, at „ki-
nesisk udenrigs- og sikkerhedspolitik 
(er) blevet mindre forudsigelig, mere 
forskelligartet og mere selvmodsigen-
de, og det er en udvikling, der kun 

kan forventes at gøre sig endnu mere 
gældende i årene fremover”.  
 Historiske erfaringer er en del af 
alle staters udenrigspolitiske bagage, 
og så godt som alle bogens bidrag-
ydere indleder med historiske tilba-
geblik på de respektive emneområ-
der. Der er heller ingen tvivl om de 
kinesiske lederes historiske bevidst-
hed. Men historien rummer både 
storhed og ydmygelser.  
 Det „modsigelsesfyldte billede af 
Kinas position i verden som på den 
ene side et tusindårigt rige, som for-
tjener respekt og anerkendelse, og på 
den anden side en nation udsat for et 
stadig større pres fra en uvenlig om-
verden skinner igennem de officielle 
formuleringer”, skriver Peer Møller 
Christensen og Li Xing i deres kapitel 
om Kinas selvforståelse. Det er også 
emnet i Andreas Bøje Forsbys bidrag.  
Han finder, at „mens fortællingen om 
’det globale statssamfund’ har domi-
neret den kinesiske selvforståelse si-
den den kolde krig, synes den sino-
centriske identitetsfortælling på vej til 
at indtage en mere fremtrædende po-
sition”.   
 Måske giver det mere at se på, 
hvad den kinesiske ledelse ser som 
landets sikkerhedspolitiske „kernein-
teresser”. Der er ikke tvivl om, at le-
derne ser fastholdelse af partiets og 
deres egen rolle som en kerneinteres-
se. I den sammenhæng er den fortsat-
te økonomiske vækst og forbedring af 
befolkningens levevilkår afgørende. 
Dernæst er landets suverænitet og 
territoriale integritet en kerneinteres-
se. 
 Centralt i den forbindelse står „de 
tre T’er” – Taiwan, Tibet og Turkestan 
(eller Øst-Turkestan, det gamle navn 
for nutidens Xinjiang). Forholdet til 
Taiwan er naturligvis et emne, der 
berøres i flere kapitler. Om de to 
andre områder konkluderer Flem-
ming Ytzen, at „Mindretalsrettigheder 
for etniske tibetanere og uigurer vil 
sandsynligvis blive ofret på moderni-
seringspolitikkens alter, hvis disse ret-

Kinas sikkerhedsinteresser (2)

HVORHEN KINA I FREMTIDENS VERDEN?
Sikkerhedspolitiske problemer og perspektiver grundigt belyst af danske eksperter i ny bog.

Bertel Heurlin (red.):  
Kinas sikkerhedspolitik. Jurist- og Øko-
nomforbundets Forlag, 2013. 341 s.    
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tigheder i det officielle Kinas optik 
politiseres og får støtte fra oversøiske 
civilsamfundsorganisationer. Kina vil 
utvivlsomt acceptere mindretals ret-
tigheder og identitet, så længe disse 
forbliver upolitiske og ufarlige for 
Beijings kontrol”.      
 Andre kerneinteresser vedrører lan-
dets eksterne sikkerhed, ikke blot mi-
litær sikkerhed i traditionel forstand, 
men også fx forsyningssikkerhed, 
som det fremgår af senere kapitler. 
Kinas styrkede position lægger også 
et pres på landet til at påtage sig et 
medansvar for langt flere internatio-
nale problemer, end det var tilfældet 
under den kolde krig.
 Noget af det vanskeligste at gen-
nemskue er, hvordan de sikkerheds-
politiske beslutninger bliver til i Bei-
jing. Kjeld Erik Brødsgaard forsøger 
det, men trods en del forskning „er 
det stadig ikke helt oplyst, hvordan 
de udenrigspolitiske beslutningspro-
cesser forløber”. Det er den øverste
partiledelse og Centralkomiteens 
„lille ledende gruppe” vedrørende 
udenrigspolitik, der har det afgøren-
de ord. Udenrigsministeriet har en 
underordnet, udførende rolle. Da Tai-
wan ikke betragtes som udland, har 
forholdet hertil sin egen ledelses-
gruppe. Desværre er bogen færdig-
gjort inden de seneste ændringer i 
den kinesiske ledelse. Det medfører 
lidt uklarhed i fremstillingen (i dette 
og enkelte andre bidrag) og gør især 
Brødsgaards oversigt over Centralko-
miteens „små ledende grupper” for-
ældet.
 Der er ingen tvivl om partiledel-
sens afgørende rolle i udenrigspoli-
tikkens formulering, men som flere af 
bogens bidragydere er inde på, så 
har det, man kunne kalde „den arti-
kulerede opinion”, fået en større rol-
le. Det giver et nationalistisk pres på 
partiledelsen.

Polaritet
Med afslutningen af den kolde krig  
ophørte det bipolære internationale 
system domineret af supermagterne 
USA og Sovjetunionen. Systemet 
blev unipolært med USA i den domi-
nerende rolle. Spørgsmålet er, hvor 
længe det vil vare ved. Officielt øn-

sker Kina en multipolær verden uden 
en altdominerende magt. Flere af bo-
gens bidragydere tolker den kinesiske 
politik i overensstemmelse hermed, 
og enkelte ser på længere sigt en bi-
polær verden med USA og Kina som 
de to poler.
 I øjeblikket må Kina imidlertid ind-
stille sig på, at USA øger sin militære 
tilstedeværelse i Asien og Stillehavs-
området. I det amerikansk-kinesiske 
topmødekommuniqué i 2009 hed det 
bl.a., at „USA er velkommen som ak-
tør i regionen, såfremt tilstedeværel-
sen har til formål at fremme regional 
sikkerhed og stabilitet”. Kinas be-
kymring er imidlertid, skriver Bertel 
Heurlin, at USA i realiteten forsøger 
at inddæmme Kina. Han konklude-
rer, at „uanset at Kina fortsat fremhæ-
ver multipolaritet, multilateralisme 
og klart afviser alt, der kan opfattes 
som amerikansk hegemoni, er Kina 
fuldt klar over magtforholdene i det 
internationale system, som indebæ-
rer, at USA fortsat (...) er enesuper-
magten. Det betyder, at Kina på den 
ene side er reaktiv og tilpassende 
over for USA, men på den anden 
side også forbereder sig på en mulig 
ny position i det internationale sy-
stem”.
 Rusland deler Kinas interesse i at 
begrænse USAs magt, men trods det 
erklærede „strategiske partnerskab” 

er deres interesser ikke nødvendigvis 
sammenfaldende. Det forhold analy-
serer Karsten J. Møller med hoved-
vægt på de to landes energisamarbej-
de og militære relationer. I Russisk 
Fjernøsten og Sibirien er folketallet 
faldet til ca. 6,5 mio., mens der på 
den anden side af grænsen i de tre 
nordøstlige kinesiske provinser bor 
ca. 120 mio. mennesker, hvad der gi-
ver Rusland særlige bekymringer.
 Vedrørende samarbejdet i Shang-
hai Cooperation Organization (SCO), 
gør Møller opmærksom på, at „Kina 
ønsker ikke, at SCO skal udvikle sig 
til en alliance vendt mod USA”. Han 
betegner det russisk-kinesiske forhold 
som præget af „kontrolleret mistillid,
der bedst kan beskrives som „varmt 
og venskabeligt på det øverste ledel-
sesniveau, men køligt, skeptisk og 
pragmatisk på de lavere niveauer”.   
Forfatteren citerer en højtstående ki-
nesisk diplomat for, at „Kina kunne 
aldrig drømme om at knytte vitale 
sikkerhedsinteresser til et svagt Rus-
land”.     
 EU er Kinas største samhandels-
partner, og de to har en klar interesse 
i at styrke den indbyrdes handel og 
det øvrige økonomiske samarbejde. 
De udenrigspolitiske relationer har 
imidlertid ikke udviklet sig, som Kina 
kunne ønske. Dels har der været  
konkrete kurrer på tråden (våbenem-

Kina er i gang med at modernisere sit flyvevåben, flåden og hæren. En ny type fly, J-20 Dra-
gon, var på sin første prøveflyvning i januar 2011. Den fandt sted til ære for den amerikan-
ske forsvarsminister Robert Gates, der var på officielt besøg i Kina. 
(Foto: China Defense Forum).
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bargo mm.), dels har EU med euro-
krise, mangelfuld udenrigspolitisk ko-
ordinering og politisk afhængighed af 
USA vist sig ikke at være en stærk og 
selvstændig aktør i det internationale 
system, skriver Jonas Parello-Plesner i 
sit bidrag.
 Til analysen af Kinas ønske om en 
multipolær verden savner man især 
et kapitel om forholdet til Indien, den 
anden „opstigende” asiatiske magt.  
 Clemens Stubbe Østergaard gen-
nemgår det dansk-kinesiske forhold 
fra Folkerepublikkens oprettelse til i 
dag. Hvor Kinas interesse for Dan-
mark tidligere var nært forbundet 
med vort medlemskab af NATO og 
EF/EU, så har dette fået mindre be-
tydning i takt med de to organisatio-
ners udvidelse. Danmark er nu blot 
ét af flere små europæiske lande i 
de to organisationer, og EU har ikke 
udviklet sig til en pol, der er i stand 
til at afbalancere USA’s indflydelse. 
Derfor lægger Kina større vægt på det 
bilaterale forhold til Tyskland, Frank-
rig og Storbritannien. Det må der rå-
des bod på. Stubbe Østergaard op-
regner ti områder, hvor Danmark kan 
forsøge at gøre sig mere „attraktiv” 
for Kina. Et af disse er Arktis.  

Sikkerhedsdilemmaer
Et af de mere problemfyldte emner i 
kinesisk sikkerhedspolitik er forhol-
det til Japan, der er „en nøglefaktor i 
et Østasien præget af store økonomi-
ske og politiske udfordringer”, skriver 
Erik Beukel. Han tager udgangspunkt 
i teorierne om „sikkerhedsdilemma-
er”, dvs. i det problematiske samspil 
mellem stater, der i deres søgen efter 
sikkerhed fejlfortolker modpartens 
hensigter og militære kapaciteter 
med spændings- og oprustningsspi-
raler til følge. Her spiller den natio-
nalistiske opinion i både Beijing og 
Tokyo en rolle. Det kinesisk-japanske 
sikkerhedsdilemma kompliceres  
yderligere af Japans alliance med 
USA og disse to landes politik i for-
hold til Taiwan. 
 Udsigten til Kina som en supermagt 
på linje med USA er (i „bedste” fald) 
meget langsigtet. Men allerede i dag 
er Kina en stormagt med stigende og
afgørende regional indflydelse. Men 

når det i officielle erklæringer hed-
der, at Kinas opstigning ikke vil blive 
ledsaget af konflikt og krig, er det 
ikke nok til at berolige regionens 
mindre stater. 
 „Kina er i dag blevet for magtfuldt 
til blot at komme med forsikringer 
om sine fredelige hensigter”, skriver 
Sigge Aaberg Kern i sit kapitel om 
landets territorielle krav i Det Sydki-
nesiske Hav. 
 Det får ASEAN-landene til at søge 
sammen, opruste og søge amerikansk 
støtte. For at imødegå denne tendens 
„kunne Beijing gå over til en samar-
bejdsstrategi”, hvor Kina gik på kom-
promis med sine krav, men „en sådan 
strategi er usandsynlig på grund af 
Det Sydkinesiske Havs strategiske be-
tydning og de indenrigspolitiske ud-
fordringer, en sådan strategi ville in-
debære”, konkluderer Kærn. Som 
den stærke part foretrækker Kina og-
så at håndtere de regionale spørgs-
mål bilateralt i forhold til de enkelte 
lande. 
 De territorielle krav betragtes som 
en kerneinteresse, bl.a. af hensyn til 
energiforsyningssikkerheden, der er 
emnet for Ole Odgaards og Jørgen 
Delmans kapitel. Kinas vækst kræver 
stadig mere energi. 
 I de kommende 25 år vil Kina stå 
for en tredjedel af den samlede vækst 
i det globale energiforbrug og i 2035 
for 15 pct. af olieforbruget. Og olie-
importen er „Kinas akilleshæl”. Om-
kring 80 pct. af importen går i dag 
gennem Malaccastrædet, der kan ud-
sættes for terrorisme og pirateri, og 
som den amerikanske flåde i givet 
fald kan blokere. Derfor er Kina inte-
resseret i import via rørledninger fra 
Rusland og Kasakhstan og investerer 
i udenlandske oliekilder, koncessio-
ner og selskaber. Derfor også interes-
sen i Arktis. Forsyningen med natur-
gas er mindre problematisk. Her vil 
import via rørledninger fra Rusland 
og Centralasien samt LNG (flydende 
gas) lette presset.         
 Endnu et tankevækkende kapitel er 
Kim Nødskovs analyse af forsvarspo-
litikken. Kinas økonomiske udvikling 
har skabt grundlag for en markant 
militær oprustning. Forsvarsbudget-
tet er i de seneste år i gennemsnit ste-

get med godt 14 pct. om året. Hvor 
stort, det er, vides ikke præcist, da en 
del udgifter, bl.a. de nukleare styrker 
og materielanskaffelser fra udlandet, 
ikke indgår i det officielle budget. 
Men der foregår en omfattende mo-
dernisering i alle tre værn, der udvik-
ler forsvaret bort fra tidligere tiders 
asymmetriske forsvar og store ståen-
de hærstyrker til et moderne, højtek-
nologisk forsvar med øget vægt på 
flåde- og flystyrker, digitale komman-
do- og kontrolsystemer og evne til 
værnsfælles operationer.
 Det betyder ikke nødvendigvis, at 
Kina har planer om militær aggressi-
on, men militær styrke har politiske 
konsekvenser. Den er en stor udfor-
dring for de øvrige sydøstasiatiske 
stater.  Ja, selv Australien er i gang 
med modforanstaltninger. Men „det 
skal dog understreges, at der skal op-
rustes betydeligt, hvis Kina afgørende 
skal udfordre USA. Ikke alene skal 
der anskaffes en langt større kapaci-
tet, men Kina skal også indhente 
USA’s teknologiske forspring”.     
 I beskrivelsen af Kinas rolle som re-
gional stormagt savnes et kapitel om 
forholdet til Nordkorea og situatio-
nen på Den Koreanske Halvø i tilfæl-
de af et nordkoreansk sammenbrud. 
Det er, som Nødskov nævner, måske 
et af Kinas største potentielle sikker-
hedspolitiske problemer. 
 I det afsluttende kapitel refererer 
Bertel Heurlin forskellige forfatteres 
scenarier for Kinas fremtid. Selv ven-
der han tilbage til polaritetsdiskussio-
nen, men konkluderer, at Kina under 
alle omstændigheder står over for så-
vel store interne som internationale 
udfordringer, der kræver dybtgående 
reformer.  
 Bogen kommer langt omkring, og 
det siger sig selv, at et sådant samle-
værk ikke giver et entydigt billede. 
Men det er for så vidt bogens styrke. 
Den er et vægtigt bidrag til dansk for-
ståelse af Kinas aktuelle og frem-
tidige rolle i verden.  

Ib Faurby er tidligere chefkonsulent 
ved Forsvarsakademiet og mangeårig 
sikkerheds- og forsvarsanalytisk skri-
bent ved dagbladet Politiken. 
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TIBET – FESTSTEMNING OG GLIDEFALD

En flaghejsningsceremoni den 28. marts 2014 i Lhasa foran Potala Paladset for at markere 
55-årsdagen for afskaffelsen af Tibets feudale livegenskab. Kina har fastsat den 28. marts 
som dagen, hvor man mindes den demokratiske reform i Tibet, der gjorde en ende på sy-
stemet med feudalt livegenskab. Reformen befriede omkring en million tibetanere, over 90 
pct. af befolkningen på den tid, fra livegenskab. (Foto og billedtekst: Xinhua).

Tibetanske pilgrimme foretager kowtow (glidefald, red.) på vej til Lhasa den 26. februar 
2014. Hele året tilbringer mange tibetanske buddhistiske pilgrimme mange måneder med at 
bede og kravle hele vejen på deres rejse til deres hellige jord, Lhasa, på jagt efter lykken. 
Billedet er taget 26. februar 2014. (Billedtekst: China Daily. Foto: scanpix).  

To billeder, to oplevelser

400 kilometer med 
160.000 glidefald
Dainzin Oiser husker – og vil aldrig 
glemme – at det tog to måneder og ni 
dage at gennemføre hans livs måske 
vigtigste rejse – at „gå” med hele sin 
krop fra sit hjem til Lhasa.
 Den 41-årige pilgrim begyndte sin 
rejse midt i august 2008. Efter hvert 
skridt på landevejen berørte han sin 
pande, sin strube og sit hjerte med 
sine to håndflader og foretog derpå 
et glidefald i fuld længde – et af tibe-
tansk buddhismes ritualer, på engelsk 
kowtow, som de troende foretager 
for at vise, at de helhjertet hengiver 
sig til Buddha.
 Hans rejse sluttede i Lhasa, alle ti-
betaneres hellige by, i slutningen af 
november.
 De 400 kilometer fra Dainzins 
landsby i det sydvestlige Tibet til Lha-
sa blev tilbagelagt med over 160.000 
glidefald. Som et synligt tegn på 
fromhed og tålmodighed efterlod tu-
ren et sår, på tibetansk kaldet en 
qiagban, på størrelse med en tom-
melfingernegl på hans pande. Såret 
kommer, når han berører jorden med 
panden. For Dainzin er en qiagban 
en kostbar gave, som kun opnås af 
dem, der har foretaget 10.000 glide-
fald. 
 Dainzin blev som 13-årig optaget 
i Sayga kloster i Xigaze, et af den ti-
betanske buddhismes mest kend-
te templer. Her gav en seniorlama 
ham hans nuværende navn, Dain-
zin Oiser, der betyder „bærer Bud-
dhas magt fremad“. Han forlod klo-
stret som 34-årig. Hvorfor vil han  
ikke fortælle, men siger, at han ikke 
opgav sin religiøse tro. At foretage en 
pilgrimsrejse til Lhasa er enhver tibe-
taners drøm, men for Dainzin var det 
mere en pligt.
 Hans familie gav ham lov til at  fo-
retage rejsen til Lhasa alene og gav 
ham penge til turen. Formålet med 
pilgrimsrejsen var at „lindre alle 
menneskers lidelser. Vi lever på den 
samme jord, og jeg har bedt for dem 
alle på min rejse“.
                 (Xinhua 13. marts 2008).
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Af Holger Dahl

Mens finanskrisen har hærget i Vest-
en, har vi hver dag kunnet læse, at i 
Kina går det godt: Årlige vækstrater
på 9-10 pct., enorme valutareserver 
og et stadigt uudnyttet hjemmemar-
kedspotentiale, der får det til at svim-
le for enhver økonom. 
 Vi har også vænnet os til, at sorthå-
rede asiater, der står og fotograferer 
H. C. Andersen-statuen på Rådhus-
pladsen i København, ikke længere 
er japanere, men netop kinesere, der 
efterhånden har fået råd – og lov – 
til at rejse ud i verden som turister. 
Kineserne køber olie i Afrika, guld i 
Grønland, it-firmaer i USA og synes 
umættelige. Vi har allerede fået ad-
skillige lærde bøger, klummer og kro-
nikker, der forbereder os på, at det 
21. århundrede bliver „det kinesiske 
århundrede” ligesom det 20. var det 
amerikanske. 
 Min påstand er, at det ikke kommer 
til at ske. Ikke fordi det ikke kan ske, 
men simpelt hen fordi Kina ikke er 
interesseret i resten af verden.

Den komplicerede fortid
Kinas forhold til verden uden for den 
kinesiske mur har gennem århundre-
der været kompliceret, for at sige det 
mildt. Helt frem til dampmaskinens 
gennembrud i Europa må man be-
tragte Kina som teknologisk førende i 
verden: papir, kompas, krudt – listen 
over „først i Kina” er lang og vel-
kendt. Der var bare den hage ved 
det, at det var der ingen i resten af 
verden, der vidste. Kina havde ingen 
lyst til at udnytte sit teknologiske 
overtag til noget udadvendt. 
 Som læserne af dette blad sikkert 
ved, betyder Kinas navn på kinesisk 
„Riget i Midten”. Og netop sådan har 
kineserne altid anskuet sig selv. Ver-
dens centrum ligger i Beijing (midt i 
det centrale alter i Himlens Tempel), 
og alt hvad man har brug for, kan 
man finde i Kina.  

 Da jeg boede i Kina i begyndelsen 
af 1980erne var der intet, der tydede 
på, at riget i midten på noget tids-
punkt ville komme til at spille en 
central rolle i verden. Landet var fat-
tigt, kommunismens irrationelle pro-
duktionsformer dominerede et meget 
sløvt og temmelig rodet land. Offici-
elt var der regler og planer for alt, 
men i virkeligheden var det kun jern-
banerne, der fungerede nogenlunde 
som tænkt. Man gik som besøgende 
konstant rundt med følelsen af at 
være statist i en komisk film, hvor no-
gen på et tidspunkt ville råbe cut! og 
afsløre, at det hele var en vits. For ek-
sempel når det tog fire damer ti mi-
nutter at stemple en enkelt bankbog, 
når man ikke kunne få et værelse på 
et åbenlyst tomt hotel eller hundrede 
andre lignende oplevelser.
 På trods af den daglige surrealisme 
var det sådan, at når man spurgte en 
kineser „hvad er det bedste land i 
verden?”, så sagde han som regel, at 
det bedste land i verden var USA, på 
andenpladsen sagde han (nødtvunget 
– for kineserne bryder sig ikke meget 
om Japan) Japan, men SÅ – helt sik-
kert på tredjepladsen – kom Kina. 
 Sådanne tanker kan man tilskrive 
propaganda, manglende viden eller 
naivitet, men selv på trods af de for-
klaringsmuligheder er det meget si-
gende for Kinas selvopfattelse. 

Kinesernes fejlvurdering
Da den engelske gesandt George 
Macartney besøgte kejser Qianlong i 
1792 for at foreslå handel mellem 
England og Kina, fik han bare den 
besked: „Vi kan ikke forestille os, at I 
har noget, vi har brug for”. En øde-
læggende fejlvurdering fra kineser-
nes side. 
 Da de europæiske magter med 
England i spidsen angreb Kina i de to 
opiumskrige i 1840 og 1860, var det 
derfor et gigantisk chok for landets 
selvforståelse. At verdens førende na-
tion kunne løbes fuldstændig over 

ende af de europæiske magter var en 
ydmygelse, Kina på en måde stadig 
kæmper med at bearbejde. Nederla-
gene i opiumskrigene tvang Kina til 
at åbne landet for resten af verden. 
England tog Hong Kong, og langs 
landets østkyst blev en række byer 
åbnet for europæisk handel og bo-
sættelse: Tianjin, Qingdao, Shanghai, 
Ningbo, Xiamen blev bostæder for 
udenlandske firmaer. Europæere flyt-
tede ind, men på en måde, der stadig 
holdt folkeslagene adskilt. Der op-
stod ikke blandingskulturer som i ko-
lonien Indien. I de europæisk domi-
nerede byer boede kineserne for sig 
og blandede sig kun med de nye ko-
loniherrer ved at arbejde som chauf-
fører, tjenere og vaskeribestyrere. 
 Selvfølgelig ved kineserne godt i 
dag, at Vesten har en højteknologi, 
de har brug for, men når det er sagt, 
er der en gigantisk forskel på kine-
serne i det 21. århundrede, briterne i 
det 19. og amerikanerne i det 20. år-
hundrede: Mest grundlæggende den, 
at Kina ikke for alvor er interesseret i 
andet end Kina. Den kinesiske uden-
rigsminister er ikke en særlig vigtig 
minister i Kina. Hvis man spørger en 
kineser på gaden: „Hvem er uden-
rigsminister i Kina?”, vil han sandsyn-
ligvis ikke kunne svare på det. 

Kina på verdenshavene
I begyndelsen af 1400-tallet var der 
en kort periode, hvor Kina faktisk be-
gav sig ud i verden. Den tredje Ming- 
kejser, Yongle, kejseren, der startede 
byggeriet af Den Forbudte By, var 
meget ambitiøs på landets vegne. 
Han ville gerne vise hele verden, 
hvilken stor magt Kina besad, og han
udsendte derfor en række gigantiske 
ekspeditioner i årene 1405–1433.   
Ekspeditionerne blev anført af eunuk-
ken Zheng He og bestod af hundre-
devis af skibe, titusindvis af mand.  
  Skibene var de mest avancerede 
fartøjer, verden endnu havde set. De 
største af dem var over hundrede me-

Kineserne kommer – ikke!

DE FORETRÆKKER KINA FREM FOR VERDEN
Ingen grund til at tro, at det 21. årh. bliver kinesernes århundrede, selv om Kinas uudnyttede
økonomiske muligheder får det til at svimle for enhver økonom, mener artiklens forfatter.  
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ter lange med flere etager, dobbelt-
skrog, luksuskahytter, gods, ni master 
og tolv sejl. De sidste af ekspeditio-
nerne nåede så langt væk som til det 
østlige Afrika. 
 Formålet med rejserne var at over-
vælde de udenlandske magthavere 
med Kinas pragt og formåen, så in-
gen kunne være i tvivl om, at Kina 
var verdens mægtigste land. Skibene 
medbragte kunst og håndværk, smyk-
ker og mærkelige dyr, som kunne vi-
ses frem for at demonstrere pointen.  
 Da kejseren døde, fortsatte ekspe-
ditionerne i nogle få år, men da de 
havde mistet deres væsentligste for-
taler ved hoffet, gik der ikke mange 
år, før det blev besluttet, at det allige-
vel var for dyrt og besværligt med de 
ekspeditioner – og hvad skulle man 
egentlig få ud af det? Så projektet 
blev stoppet, alle optegnelser om rej-
sernes resultater blev fjernet, og blot 
100 år senere havde Kina glemt alt 
om at bygge oceangående skibe. 
 Kina isolerede sig nu (igen) i flere 
hundrede år. De handlede med euro-
pæerne fra et enkelt punkt i Sydkina, 
og den handel gik udelukkende én 
vej. Kina solgte, og Europa købte – 
porcelæn og te især. Og sådan kunne 
det være fortsat i mange år, hvis ikke 
den store ubalance i handelen mel-
lem England og Kina havde fået eng-
lænderne til først at agere opiumpu-
shere og senere at starte opiumskri-
gene. 

„Hjem“ til Kina
Den kinesiske etnocentriske selvfor-
ståelse stikker utrolig dybt. Enhver ki-
neser – hvad enten han er opvokset i 
København, San Francisco eller Van-
couver – drømmer om at tage „hjem” 
– altså til Kina. 
 En gang i 1980erne kom en højt 
estimeret atomfysiker fra Stanford 
Universitet hjem til universitetet i 
Nanjing. Denne forsker havde været
på Stanford i over 20 år. Han beslut-
tede – af ovennævnte grunde – at 
tage hjem til Kina for at medvirke 
til at opbygge landet. Men da han 
kom til universitetet i Nanjing, blev 
han ikke modtaget som en hæders-
gæst – bare som en helt almindelig 
professor, og derfor fik han at vide, at 

man ikke lige havde en lejlighed til 
ham. Han spurgte så, hvor han skulle 
bo og fik den besked, at han kunne 
sove på en madras på gulvet ovre i 
varmecentralen. 
 At en højt estimeret Stanford-pro-
fessor finder sig i det, er efter min 
mening det bedste bevis på den kraft, 
ideen om Kina har for alle etniske ki-
nesere. Han havde sikkert haft et gi-
gantisk hus og adskillige biler hjem-
me i Californien, men her i Nanjing 
fandt han sig i en så stor ydmygelse 
– bare fordi han var hjemme i Kina. 
Af samme grund tror jeg ikke, at ki-
neserne kunne finde på at angribe et 
land uden for deres nærområde. De 
er interesserede i selvbestemmelse, 
men ikke i andre lande. Dybest set 
rager resten af verden kineserne en 
høstblomst, hvis de bare kan få fred 
til at udvikle sig, som de har lyst til. 
 Det er derfor, at Kina konsekvent 
stemmer imod alle resolutioner i FN, 
der involverer intervention i et andet 
land, hvad enten det er Irak, Afgha-
nistan eller Libanon. Det er hverken 
fordi Kina ser sig som allieret med 
Mellemøsten, eller fordi kineserne 
vil drille de andre stormagter – det er 
simpelt hen fordi kineserne ikke vil 
åbne for en situation, hvor andre lan-
de kunne føle en ret til at blande sig i 
Kinas interne affærer. 
 Så når Kina køber råvarer i Afrika 
eller Grønland er det ikke, fordi de 
vil kontrollere eller dominere, men 
bare fordi de vil have fred inden for 
deres eget kæmpestore land. Kinesi-
ske arbejdere bliver installeret i luk-
kede compounds i de lande, Kina in-
vesterer i, og de både kommer og går 
uden at efterlade sig andre synlige 
spor end bygningerne – og de fjerne-
de ressourcer. 

Brug for at kunne kinesisk
Kina føler sig stadig såret over det 19. 
århundredes ydmygelser. Derfor ny-
der kineserne i fulde drag når landet 
er værter for OL, Verdensudstillinger 
eller andre store internationale begi-
venheder. Kineserne er begyndt at 
rejse ud i verden, og i dag kan man-
ge kinesere gøre sig udmærket forstå-
elige på engelsk. Det får mange vest-
lige virksomheder til at konkludere, 

at man ikke mere behøver at lære ki-
nesisk for at håbe at kunne begå sig 
i Riget i Midten. Det er desværre for-
kert. Også på det sproglige område 
svider tidligere tiders dårlige behand-
ling.
 Kineserne lærer engelsk i dag, fordi 
det er det internationale fællessprog, 
men når alt kommer til alt, mener de 
stadig, at det er os, der bør lære kine-
sisk. Man behøver ikke at tale spro-
get flydende for at gøre et stort ind-
tryk, og at lære de grundlæggende 
høflighedsvendinger og lidt small talk 
burde være inden for alle mennskers 
rækkevidde. Da en kinesisk bekendt 
engang spurgte mig, hvorfor jeg ikke 
arbejdede for et udenlandsk firma i 
Kina, fortalte jeg hende, hvad sandt 
er, at jeg ofte havde søgt med bag-
grund i mine sprogkundskaber, men 
hver gang havde fået at vide, at det 
behøvede man ikke – for „alle kine-
serne taler jo engelsk nu”. Da min 
bekendte hørte det, rystede hun stille 
på hovedet – de skulle bare vide, 
sagde hun.
 Og sådan er det. På trods af, at vi 
har haft mindst femten år til at vænne 
os til, at Kina nu er en seriøs handels-
partner og ikke bare et kommunistisk 
klovneland eller en stor og billig fa-
brik, så er der stadig uendelig mange 
misforståelser og myter, der trives 
om Kina og kineserne. Så det er en 
god ide at undervise danske gymna-
sieelever i kinesisk, for vi får brug for 
at kunne sproget i fremtiden. Ikke 
nødvendigvis fordi vores børns nye 
chef vil være kineser, men fordi vi 
skal til at lære at behandle Kina som 
en jævnbyrdig samarbejdspart-
ner – i Kina.

Holger Dahl er arkitekt og grafisk desig-
ner. Han udgav i 2013 bogen „Kina en-
gang for et øjeblik siden“. Den er an-
meldt i Kinabladet nr. 60 Vinter 2013.

– – –
Kinabladet nr. 15 Efterår 2002 bragte 
en artikel om Zheng Hes ekspeditioner, 
„Da Kina beherskede verdenshavene“.
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Af Jette Mechlenburg

Hun kalder sig Lina, og det hedder 
hun også på kinesisk, Zheng Lina. 
Jeg møder hende i det lille rækkehus 
i Odense,  hvor hun arbejder som au 
pair-pige. Hun er alene hjemme, bør-
nene er i skole og børnehave, og 

moren, der er fraskilt, er på arbejde. 
Lina laver en kop te af min medbrag-
te kinesiske, og jeg spørger, hvordan 
hun dog fandt på at ville være au 
pair-pige i Danmark. 
 Hun svarer prompte, at da hun var 
færdig med sin bachelor fra universi-
tetet, ville hun gerne rejse ud i ver-
den, møde andre kulturer, lære sprog 
og opleve, hvordan mennesker lever 
i anderledes samfundsforhold. 
 Det er også godt for mit fremtidige 
liv, siger hun med et smil. Men hvor-
for Danmark, spørger jeg, og hun for-
tæller:
 „Jeg søgte i andre lande også, fx 
i Tyskland, men der skulle jeg først 
lære tysk, og i Norge og Sverige. Jeg 
havde hørt om de skandinaviske lan-
de, at det var rige lande, og det var 
nemt at få job. Jeg har en veninde, 
som var au pair-pige i Danmark, og 
hun fortalte så meget godt om Dan-
mark, at jeg besluttede at søge her-
til“.

To familier
Lina blev au pair-pige i Fredericia 
hos en familie med to små børn. 
 „Mit første indtryk af danskerne var 
godt. Jeg stod på hovedbanegården i 
København og kunne ikke bruge min 
kinesiske mobil til at ringe til min 
værtsfamilie, vidste jo ikke hvilket 
tog jeg skulle tage, og var ret panik-
ket. Til min store overraskelse var der 
straks en venlig person, der tilbød at 
låne mig sin mobil“.
 „Det var en dejlig familie at bo 
hos, og jeg kunne jo straks tale med 
de voksne på engelsk. Men det var 
en udfordring med børnene, jeg kun-
ne ikke kommunikere med dem. 
Dog, det lykkedes ret hurtigt, efter et 
par måneder havde jeg lyttet til dem 
og lært af deres småsnak, de rettede 
mig grinende, når jeg sagde noget 
vrøvl“. 
 Lina blev i Fredericia i halvandet 
år, længere end det sædvanlige ét år. 
Hvis hun ville blive i Danmark, måt-
te hun finde en ny familie, og det 

blev så her i Odense hos en fraskilt 
mor med to børn. Der var først lidt 
problemer, fordi hun kun havde et 
halvt år tilbage af de to år, man må 
være ude som au pair-pige. Men det 
løste sig, så hun fik visum for et halvt 
år mere. Men så var huset for lille til 
en au pair-pige, blev der sagt. Det lø-
ste sig dog, da der var et ekstra lille 
værelse til hende. 
 „Jeg brugte argumentet, at jeg ville 
lære mere dansk for senere at studere 
i Danmark. Jeg har hele tiden gået på 
sprogskole og har afsluttet modul 3. 
Jeg fortsætter med modul 4 og 5. Mo-
dul 6 giver adgang til universitet, 
men det når jeg nok ikke, så skulle 
der da ske noget uforudset“.

Opvartet af moderen
Lina kommer fra en mindre by uden 
for Shijiazhuang, hovedstaden i pro-
vinsen Hebei. Hendes far er kok, og 
moren passer små børn. De fleste 
unge får et arbejde, når de har afslut-
tet ni års obligatorisk skole, men som 
deres eneste barn, og fordi de kunne 
klare det økonomisk, støttede hendes 
forældre hende på alle måder, så hun 
blev optaget på universitet i Shijia-
zhuang. Hun studerede international 
økonomi og handel i fire år og afslut-
tede med en bachelorgrad. 
 Byen er vokset kolossalt de sidste 
år og er nu en moderne provinsho-
vedstad med otte millioner indbygge-
re. Da hun var barn, var byen en by 
på godt en  million. 
 „Hjemme blev jeg serviceret af min 
mor“, fortæller Lina. „Hun gjorde det 
hele, lavede mad, gjorde rent, vaske-
de mit tøj osv. Jeg havde aldrig prøvet 
andet. Nu står jeg for det meste i hu-
set her, passer børn, følger i børneha-
ve og skole, gør rent, laver mad, ryd-
der op og lægger til rette, til den trav-
le mor kommer hjem. Det er virkelig 
lærerigt at have ansvaret for så meget 
og kunne klare alt det praktiske, og 
jeg kan lide det“. 
 Om tilværelsen i en skilsmissefami-
lie fortæller Lina: 

„LÆRERIGT AT SKULLE TAGE ET ANSVAR“

Kinesisk au pair-pige i Danmark

Hun vil gerne blive i Danmark for at studere, men det koster en formue, og den har hun ikke.

26-årige au pair-pige Zheng Lina vil gerne 
studere i Danmark, men det er for dyrt. 
(Foto: Jette Mechlenburg).
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 „Faren bor i København, og hver 
anden weekend skal børnene være 
hos ham. Moren kører dem derover, 
og faren kører dem hjem søndag af-
ten. Jeg tager ofte med til København 
og besøger nogle venner. Det er no-
get rod, når forældrene er skilt, det 
er ikke nemt for børnene, og en en-
lig mor har det ofte svært. I Kina er 
familien altid større, bedsteforældre-
ne hører med til familien, søskende, 
fætre og kusiner. Det forventes også 
stadig, at de unge tager sig af deres 
forældre, når de ikke kan klare sig 
mere. Men det forandrer sig stadig: 
flere skilsmisser, forældrene bor ofte 
på landet, de unge i byen, der er ikke 
plads til de gamle. De vil komme på 
plejehjem som her“.
 „På mange måder er livet her ikke 
så forskelligt fra livet i Kina. Folk er 
imødekommende og venlige og har 
humoristisk sans, ligesom de menne-
sker jeg voksede op iblandt i Kina.  
Man må selvfølgelig også selv kom-
me folk i møde. Her i Danmark er 
husene lave med haver rundt om, 
helt anderledes end i Kina, hvor der i 
byerne bygges lutter højhuse, og folk 
bor i små lejligheder, fordi vi er så 
mange mennesker“. 
 „Det er ikke til at fatte, at jeg bor 
her i H.C. Andersens fødeby,  hvor 
mange bygninger står som på hans 
tid. Der er kultur rundt om en, når 
man går på gaden. Da jeg kom til 
Danmark, var jeg meget overrasket 
over, at der næsten ikke var folk på 
gaden om aftenen. I Kina er der al-
tid masser af mennesker. Jeg fandt 
ud af, at man bliver hjemme hos sig 
selv, når man kommer fra arbejde, og 
er sammen med familien, laver mad, 
putter børn i seng, ser TV“. 
 „Der er ligheder, men der er også 
store forskelle. I Kina tager moderen 
sig stadig af alt i hjemmet, madlav-
ning, børn, rengøring, indkøb osv. 
Traditionen siger, at kvinder er bedre 
end mænd til husholdning og børn, 
selv om de altså også arbejder. Her 
deler man opgaverne, her er meget 
mere lighed mellem kønnene, og det 
passer mig fint og giver en langt stør-
re personlig frihed“. 
 „Danskere ser ikke mistroisk på 
en, når du beder om noget eller til-

byder noget, ikke som man oplever 
det i Kina, hvor folk er mere påpas-
selige. Man vil måske tænke, hvad er 
han eller hun ude på. Sådan er det 
ikke her. Her kan du åbent sige, hvad 
du mener, der er ikke noget at frygte. 
Mere tillid mellem mennesker, måske 
fordi folk lever ret godt og har, hvad 
de skal bruge“.
 
Dyrt at studere
Lina har ikke gjort op med sig selv, 
om hun kunne tænke sig at blive i 
Danmark. 
 „Lige nu er jeg lidt konfus. Som au 
pair-pige bor og spiser jeg hos famili-
en og får løn. Jeg skal bare købe mit 
tøj og betale bus og tog. Man må bli-
ve her i to år. Så er det ud. Man kan 
søge til Norge eller Sverige. Jeg har 
en veninde, som først var her og nu 
er i Norge“. 
 „En veninde i København er også 
au pair-pige. Hun har en bachelor og 
har fået tilbudt at tage en mastergrad 
på to et halvt år. Det koster 40.000 
per semester, det vil sige for et halvt 
år. Det hjælper dog, at man ikke skal 
betale det hele på forhånd. Hun har 
ikke pengene nu, men hun kan låne 
en del hos noget familie. Resten hå-
ber hun selv at klare ved at arbejde 
så meget hun kan, så hun regner 
med, at hun kan få sin kandidatud-
dannelse i Danmark“.
 Hvis Lina havde pengene, ville hun 
blive i Danmark og fortsætte med at 
studere. Nu er der ikke andet at gøre, 
end at tage hjem, siger hun. Hjemme 
må hun straks finde et arbejde, hvor 
hun kan bruge de kompetencer og 
kvalifikationer, hun har, og det er 
ikke let. Der vil også komme lidt 
pres fra hendes familie, der gerne ser, 
at hun finder sig en mand og får et 
barn. 
 „Jeg er jo 26“, forklarer hun.
 „Jeg ved ikke, hvad jeg skal, vil el-
ler kan. Hvis jeg vil tage en master, 
som jo foregår på engelsk, skal jeg 
først igennem to et halvt års engelsk-
studium. Men jeg vil gerne blive og 
studere i Danmark. Jeg kan lide Dan-
mark og er nu blevet vant til at bo 
her. Det hele er så nemt. Her er roli-
gere end i Kina, man skal ikke løbe 
så hurtigt. Man skal ikke konkurrere 

hele tiden om arbejde og bolig, altid 
have fart på. Og så har man lange fe-
rier her“. 
 „Faktisk ville jeg have mere tid til 
at være sammen med min familie, 
hvis jeg boede her, end hvis jeg en-
delig fandt et arbejde i Kina, måske 
langt hjemmefra med lange arbejds-
dage og korte ferier, og hvor det at 
besøge familien er forbundet med en 
masse besvær. Jeg er sikker på, at 
hvis der var mulighed for, at jeg kun-
ne blive i Danmark og studere vide-
re, ville mine forældre ikke sætte sig 
imod det, men støtte mig i, hvad der 
er bedst for mig – som det ene-
barn jeg jo er. 
 

    

– – –
Siden interviewet med Zheng Lina 
om hendes tid som au pair-pige i 
Danmark blev lavet i 2013, er hun 
blevet gift med en dansk mand. Nu 
søger parret om permanent opholds-
tilladelse til Lina. De mener, at de 
opfylder alle betingelser for et posi-
tivt svar, så Lina kan blive i Danmark 
og få sit ønske om at studere her op-
fyldt.
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ri chang – hverdag

OM HVERDAG OG TILVÆRELSE, SAMLET AF HENRIK STRUBE OG FLEMMING POULSEN

RI CHANG SHENG HUO

En 30 meter høj statue af Lei Feng er rejst på en bakkeskråning i nærheden af provinsen 
Hunans hovedstad Changsha. En forstad til byen var Lei Fengs hjemby. (Foto: Li Ga/Xinhua).

Lei Feng – det store forbillede 
Præsident Xi Jinping har i et brev til 
en gruppe frivillige opfordret alle lan-
dets unge til at tage ved lære af Lei 
Feng, landets mest berømte gode sa-
maritan, kunne nyhedsbureauet Xin-
hua meddele den 5. marts 2014. Den 
unge soldat døde som 21-årig ved en 
ulykke i 1962 og er endnu en gang af 
det kommunistiske parti blevet hæd-
ret som de unges store forbillede. 
 Lei Feng er blevet et kulturelt ikon,  
et symbol på uselviskhed, beskeden-
hed og engagement. Han var soldat i 
Folkets Befrielseshær i 1960’erne og 
blev kendt i medierne for at bruge 
næsten al sin fritid og alle sine penge 
på at hjælpe de nødlidende.
 Han havde ført dagbog, der blev 
fundet efter hans død. I dagbogen, 
hvis ægthed kritikere af Lei Feng-kul- 

Nyt rygeforbud
Fra nytår 2014 må offentligt ansatte 
ikke ryge på offentlige pladser, frem-
går det af et cirkulære, som det kom-
munistiske parti og regeringen offent-
liggjorde ved årsskiftet. Statslige og 
kommunale tjenestemænd må ikke 
ryge på skoler, sygehuse, sportsplad-
ser, i offentlige transportmidler og an-
dre offentlige pladser, oplyser det 
statslige nyhedsbureau Xinhua.
 Lignende forbud mod at færdes 
med en cigaret i munden har hidtil 
fortrinsvis været gældende i hoteller, 
restauranter, offentligt ansattes kon-
torer og andre steder, hvor offentlig-
heden har adgang. Men forbuddene 
er ikke blevet strengt overholdt, og 
de har ikke været ledsaget af en klart 
formuleret straf til dem, der overtræ-
der dem. Det er der heller ikke i det 
nye forbud.
 Den kinesiske, statslige tobaksin-
dustri forsyner statskassen med milli-
ardbeløb og er uvillig til at medvirke 
til at begrænse forbruget, mener eks-
perter ifølge det britiske nyhedsbu-
reau Reuters.

Luksusvarer i høj kurs
Der er trængsel af rige kinesere på 
verdensmarkedet, når det gælder køb 
af luksusvarer. Kineserne havde en 
hovedandel i, at omsætningen på 
markedet i 2013 voksede med 11 
pct. til 217 mia. dollar, oplyser det 
kinesiske Fortune Character Magazi-
ne. Det udgives af en mediegruppe, 
der beskæftiger sig med forbindelsen 
mellem Kinas rigeste borgere og ver-
densmarkedet for luksusvarer.
 Kineserne køber i stigende omfang 
luksusvarer i udlandet og på inter-
nettet. En rapport fra konsulentfirma-
et Bain & Company i december 2013 
viser, at kinesiske køb i 2013 udgjor-
de 29 pct. af salget på det globale 
luksusmarked. 
 Den kinesiske regerings kampagne 
mod korruption og embedsmænds 
ekstravagante levevis har dog ført til 
en opbremsning af salg af luksusvarer
i Kina, siger en ekspert fra Fortune 
Character Magazine til Global Times. 
Salg af ure, som udgør over en femte-
del af det samlede indenlandske luk- 
susmarked, faldt med 11 procent i 

turen betvivler, beskriver Lei Feng sin 
tro på kommunismen og sine uselvi-
ske bestræbelser på at hjælpe andre. 
Dagbogen blev udgivet i 1963 og var 
forsynet med fotos fra hans liv. Den 
blev brugt i en storstilet propaganda 
for Lei Fengs idealer, den første af 
mange „Lær af Lei Feng”-kampagner 
i 1960’erne og 1970’erne.
 Efter kulturrevolutionen, der offici-
elt sluttede i 1976, var Lei Feng mere 
eller mindre glemt, indtil der i 1996 
blev lavet en film om ham og hans 
idealer. Han har fået sit eget museum 
og andre mindesmærker samt en dag 
– den 5. marts er den officielle Lær af 
Lei Feng Dag. Den er i Lei Fengs ånd 
helliget frivilligt arbejde, bl.a. med at
rydde op i parker og offentlige insti-
tutioner. Medierne bringer på denne 
dag beretninger om frivillige, der har 
gjort en særlig indsats til gavn for 
samfundet. En 55-årig minearbejder 
blev i forbindelse med Lei Feng-da-
gen 2014 hædret af det kommunisti-
ske partis centralkomité som en „mo-
derne Lei Feng”.
 Præsident Xi Jinping opfordrer i sit 
brev nutidens unge til at skrive nye 
historier om folk, der hylder de so-
cialistiske kerneværdier.
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shenghuo – tilværelse

Beijings bilister parkerer, hvor de kan finde en tom plads, evt. på fortovet. 
(Foto: Lulu Xue/TheCityFix).

Kamp om parkeringspladser i bilernes Beijing 
Når en bilist i Beijing sent på efter-
middagen eller tidligt på aftenen har 
tilbagelagt strækningen fra sin ar-
bejdsplads til bopælen – ofte i sneg-
lefart i kilometerlange køer –, støder 
han eller hun på et dagligt problem: 
hvor kan bilen parkeres for natten?
 Der er alt for få lovlige parkerings-
pladser til millionbyens over fem mil-
lioner biler, så bilejerne parkerer de-
res køretøjer ulovligt på fortove, cy-
kelstier, langs kantsten, nogle steder 
endog på kørebanen, rapporterer en 
af hovedstadens trafikeksperter. 
 Myndighederne har søgt at løse 
problemet ved at begrænse antallet 
af bilejere, men det har ikke hjulpet. 
Nu har bystyret i februar 2014 bebu-
det et nyt indgreb: ingen får lov til at 
købe en bil uden at kunne dokumen-
tere at have en lovlig, behørigt regi-
streret parkeringsplads til den. 
 Der er al mulig grund til for myn-
dighederne at holde igen med bei-
jingernes muligheder for at blive bil-
ejer. I august 2012 blev der udbudt 
20.000 tilladelser til at købe en bil. 
Der var over en million ansøgere om 
at få en tilladelse.

 Standardreglerne for parkerings-
pladser blev indført i 1994, og de 
gælder stadig som grundlag for opret-
telse af registrerede parkeringsplad-
ser. De fastlægger, hvor mange par-
keringspladser der skal være per be-
boer inden for et bestemt område, fx 
én parkeringsplads for hver tre fami-
lier. Det er langt fra nok i dag, hvor 
bilparken vokser og vokser.
 Bejings trafikmyndigheder bebude-
de i november 2013, at de ville an-
lægge mellem 13.000 og 17.000 nye 
parkeringspladser i det centrale Bei-
jing i 2014. Der er også planer om 
at bygge parkeringshuse i flere eta-
ger og anlægge underjordiske parke-
ringspladser.
 Trafikeksperter er enige om, at det 
bedste ville være at få bilisterne til at 
benytte offentlig transport, men det 
er vist temmelig svært at få en bilist 
til at stige ind i en overfyldt bus.

2013. Men de kinesiske forbrugeres 
appetit på luksusvarer er stadig stærk 
med en drejning til oversøiske køb 
på grund af en stor prisforskel. Rege-
ringen vil derfor sænke importtolden 
på luksusvarerne for at begrænse im-
porten af luksusvarerne, siger eksper-
ten fra Fortune Character Magazine.

Smartphones for milliarder
Et af Kinas største it-firmaer, Xiaomi 
Corp., har kastet sig over det nyeste 
produkt på mobiltelefon-området, 
smartphones. Firmaet solgte i 2013 
over 18 millioner smartphones til en 
værdi af over 31 mia. yuan (28 mia. 
kr.)., fortæller firmaets grundlægger 
og administrerende direktør, Lei Jun. 
Det var halvanden gange så mange 
solgte apparater som i 2012. I 2015 
regner firmet med at sælge smartpho-
nes for 100 mia. yuan (90 mia. kr.). 
 Den rivende udvikling på internet-
tet i de seneste år har givet de tradi-
tionelle industrier rig lejlighed til at 
opgradere deres produktioner, siger 
Lei Jun. 

Kinesisk trykkeri leverer
bibler til hele verden
For 27 år siden fik den 18-årige Liu 
Lei arbejde i Nanjing Amity Printing 
Press, der ejes af en kinesisk kristen, 
velgørende organisation og den briti-
ske kristne gruppe United Bible Soci-
eties. I dag er Liu Lei chef for trykke-
riet, der beskæftiger 600 arbejdere 
og hvert år trykker 10-12 millioner 
bibler på 90 sprog. Af produktionen 
går tre millioner til det kinesiske mar-
ked, resten til udlandet.
 Der trykkes bibler døgnet rundt i 
treholdsskift. I 2012 forlod bibel nr. 
100 million trykkeriet.
 Virksomheden er, ifølge Global Ti-
mes, verdens største producent af 
bibler.
 Chefen, Liu Lei, siger, at selv om 
han er ateist, mener han, at virksom-
heden trykker en bog, der har sat 
dybe spor i vestlig kultur og nu har 
betydning for et voksende antal men-
nesker i Kina.
 I følge en officiel kinesisk statistik 
var der i 2012 25 millioner prote-
stanter og seks millioner katolikker i 
Kina.

Kinabladet nr 62  Sommer 2014
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Dansk-Kinesisk Forening
c/o Poulsen
Fresiavej 3, DK-3450 Allerød

Returneres ved varig adresseændring

Dansk-Kinesisk Forening indbyder medlemmer og øvrige interesserede til fore- 
drag. Følg os på Facebook og LinkedIn. Foreningens nyhedsbrev mailes direkte ud 
til medlemmerne.

Alle møder afholdes kl. 19,30 i Forsamlingshuset, Kulturstaldene, 
Onkel Dannys Plads 13, 1700 København V (i gården bagved Café Mandela). 

Entre: Medlemmer af Dansk-Kinesisk Forening 20 kr., andre 40 kr.

Tirsdag den 26. august 2014
Kinas storbyer: nye bytyper, nye 
livsformer
Foredrag ved Niels Bjørn, urbanist, 
ph.d. og filminstuktør.
 Vi har alle hørt om Kinas eksplosivt 
voksende storbyer. Men storbyerne 
vokser ikke bare i størrelse, de ændrer 
fuldstændig struktur, form og logik. De 
gamle kinesiske byer var tilpasset de 
kinesiske livsformer, hvor forskellige 
grader af privathed og offentlighed i og 
mellem husene gjorde hverdagslivet 
smidigt, livligt og socialt rigt. Nu er-
stattes de gamle bystrukturer af nye, 
der organiserer livet efter nogle helt 
andre logikker – logikker, der i Vesten 
for længst har vist sig at fejle, når det 
kommer til at skabe rammerne for vel-
fungerende lokalmiljøer.
 Foredragsholderen har været på rejse 
til fire af de store kinesiske storbyer for 

at undersøge og dokumentere forskel-
lene i livet, som det udspiller sig i de 
gamle og de nye bykvarterer. Foredrag-
et kommer omkring Guangzhous hem-
melige landsbyer, Beijings livlige hu-
tonger, Chongqings kaos af gammelt 
og nyt og Hong Kongs svimlende tæt-
hed – og utæthed.
 Foredraget vil være rigt illustreret 
med fotos.
Torsdag den 11. september 2014
Music Confucius Institute vil fortælle 
og underholde om kinesisk musik og 
kinesiske musikinstrumenter. Måske 
får vi også selv mulighed for at prøve 
et instrument.

Sæt kryds i kalenderen for årets tre 
sidste foredrag:
Onsdag den 22. oktober 2014
Mandag den 17. november 2014
Onsdag den 3. december 2014 

Det gamle og det nye Beijing er bygget på måder, der giver helt forskellige vilkår for 
hverdagslivet. (Foto: Niels Bjørn).
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