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Forsiden

Alle offentligt ansatte kan holde en uges betalt ferie
i forbindelse med nationaldagen den 1. oktober. Det
skaber en enorm tilstrømning af turister til landets
mest populære rejsemål som her Den Store Mur ved
Badaling, ikke langt fra hovedstaden Beijing. Læs artiklen side 12 om den gyldne uge, der for millioner
af turister er blevet et mareridt. (Foto Xinhua).

Tryk: Frederiksberg Bogtrykkeri
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Kinesisk ekspert:

beijing et nyt internatonalt modecenter
Der er mange designskoler rundt om i Kina,
hvor fremtidens modeskabere kan blive uddannet. Hvert år i april viser de nyuddannede deres afgangsprojekter på en modeuge i
Beijing. Et par af de mere iøjnefaldende eksempler på den nye mode vises her på siden. Der blev dog fortrinsvis vist tøj af mere
hverdagsagtig karakter.
Efter årets modeuge anbefalede en af Kinas førende modeeksperter, Heiko M. Burger, at europæiske modeskabere tager til
modemesser i Beijing. Heiko M. Burger er
kunstnerisk direktør for Beijing-afdelingen af
den franske designskole Esmod. Han har til
kinesisk tv sagt, at de eksempler på talentfulde unge modeskabere, han oplevede på
modeugen i 2014, har fået ham til at tro, at
Kina, og især Beijing, nu er et hjemsted for
international mode.
En lærer ved fakultetet for kunst og design
ved Beijing Union University fortæller, at
det normalt tager en studerende over halvandet år at lave et afgangspojekt. Blandt andet skal markedets krav undersøges af eleverne. I China Graduate Fashion Week 2014
viste 610 elever fra 22 universiteter deres
afgangsprojekter.

Hubei Institute of Fine Art

Wuhan Textile University

Beijing Institute of Fashion Technology

Alle fotos: Li Mingfang/Xinhua

Jiangxi Institute of Fashion Technology
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Byudvikling

livet i hutongerne – og på 17. etage
Beijings nye bykvarterer mangler hutongernes muligheder for mangfoldigt hverdagsliv og byliv.
Af Niels Bjørn			

sin højhuslejlighed. Her er alt nyt, og
han synes om udsigten. I hutongboligen er alt tæt og sammenpresset, og
ud ad vinduerne kan han højst se en
meter. Alligevel er han næsten altid
i hutongboligen. Jeg spurgte David
hvorfor.
„I dag var jeg i den nye lejlighed på
17. etage. Da jeg forlod den, låste
min nabo sig ud samtidig. Vi gik sammen ad gangen til elevatoren, ventede på den side om side, kørte ned
sammen og gik ud af bygningen, alt
sammen uden at veksle et ord eller
så meget som et blik med hinanden.
Jeg har set hende før, men jeg ved
ikke andet om hende, end at hun bor
i lejligheden ved siden af mig. I hutongen kan jeg ikke gå et skridt uden
at falde i snak med nogen“, fortalte
han.

David kan ikke beslutte sig for, hvor
han synes bedst om at bo. Lige nu
veksler den 30-årige beijinger mellem to forskellige boliger i to meget
forskellige kvarterer i den kinesiske
hovedstad.
Hans ene lejlighed ligger på 17.
etage i et nyopført lejlighedskompleks i et kvarter præget af højt, nyt,
ensartet byggeri. Her nyder han at
have udkig over den udstrakte hovedstad med 21 millioner indbyggere.
Davids anden bolig ligger i det bagerste af en smal hutong, navnet for
de gyder, der løber labyrintisk gennem de traditionelle kinesiske tætlave bykvarterer. David har fået
istandsat den gamle hutongbolig og
blandt andet fået tilført den luksus at
have eget toilet og bad, selv om han
skal træde gennem brusekabinen for
at komme ud ad sin hoveddør.
Umiddelbart er David mest glad for

Bydesignets betydning
for bylivet

I en uge lejede jeg et værelse i Da-

En flise at sidde på, værktøjet lagt frem på et hjørne i hutongen – så er cykelværkstedet,
skoværkstedet, syværkstedet eller nøglebaren åbnet. (Foto: Niels Bjørn).

vids lille hutonghus. Ugen brugte
jeg på at opsøge forskellige kvarterer i Beijing og gøre observationer af
hverdagsliv og byliv i hhv. gamle og
nye bykvarterer.
Jeg vidste på forhånd, at kontrasterne ville være enorme. De gamle
hutongkvarterer er tæt-lave, de nye
områder er høje og med mere plads
mellem bygningerne. Hvad jeg ikke
vidste var, hvor store forskelle jeg ville se i livet de forskellige steder.
Det fysiske først:
I hutongerne er husene typisk kun
én etage høje og nogle gange helt
ned til halvanden meter i bredden.
Selve hutongerne, gyderne, er så
smalle, at der kun i hovedhutongerne
kan trille en bil igennem.
Forlader man hutongkvarteret,
springer byen straks i skala: Vejene er
i to-tre-fem spor, boligbyggeriet vokser til 20-30-50 etager, butikscentre,
hoteller og institutioner troner som
paladser. Fortovene er brede nok til
at et fodboldhold kan gå arm i arm –
hvis ikke det var for de parkerede biler, der ofte fylder store dele af fortovene.

Byudvikling
Niels Bjørn betegner sig selv som
urbanist, der arbejder med byudvikling. Hans speciale er sammenhængen mellem det fysiske og det sociale miljø, og hvordan udformningen af bygninger og byer enten kan
tilbyde eller frarøve mennesker sociale og individuelle muligheder.
I vinteren 2013 besøgte han fire kinesiske storbyer for at studere deres
strukturer og udvikling, og hvordan
de nye byers udformninger ændrer
de sociale og menneskelige muligheder.
Artiklen om hutongerne har været
bragt i Niels Bjørns blog hos Arkitektens Forlag (www.arkfo.dk) sammen med to andre artikler fra studierejsen.
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Tæthed skaber liv

I hutongerne er tætheden enorm. Der
bor mange sammen i de små boliger,
eller de har delt boligerne op i endnu
mindre bittesmå kabiner til hver husstand. Ofte er boligerne kun adskilt
af tynde finérplader.
David fortalte mig, at der boede
otte personer i det værelse på måske
otte kvadratmeter, som jeg lejede, før
han overtog og istandsatte huset.
Med så heftig tæthed foretages
madlavning og spisning, hvor der er
plads. Ofte sker det udenfor, tæt op
ad bygningerne, på en plastikskammel eller en trappesten, under et
nødtørftigt halvtag. Eller den indtages
i de små butikker sammen med familiemedlemmer eller venner. Toiletbesøg er for de fleste noget, der sker i et
af de fælles toilethuse med pedaltoiletter, som ligger i alle hutongkvarterer. De færreste boliger har kloakering.
Ethvert gadehjørne eller indhak ved
en bygning udnyttes som skoværksted, cykelværksted, syværksted eller nøglebar. En flise at sidde på og
værktøjet lagt frem, så er værkstedet
åbent.

Butikker er rum for social
kontakt og familieliv

Også butikkerne er små. De er så
fyldte, at varerne ofte står udenfor, ligesom de små gadekøkkener og restauranter har borde og stole udenfor, uanset årstid. Butikkerne er ikke
kun genstand for handel og butiksliv.
Her udleves en stor del af familiernes
samliv. På tværs af generationer hænger man ud her om aftenen, børn leger efter skoletid, og venner kommer
forbi til en snak. Der er næsten altid
te eller mad involveret.
Trods den ekstreme tæthed og de
mange mennesker er hutongkvartererne fredelige steder. Tempoet er behageligt, og også lydrummet er fredeligt. Når en bil triller forbi, sker det i
lav fart. De smalle gyder med fremspring og udhak giver en tæthed om
lyden. Og hvor hutongerne har lidt
mere bredde, er træer med til at give
rumlige kvaliteter, skygge til de hede
sommermåneder og habitat til fugle.
Selv i de mest travle perioder på da-
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et er helt anderledes omkring Davids
lejlighed på 17. etage. Den gang i
boligkomplekset, som han deler med
beboerne på etagen, kunne på sin vis
være som en hutonggyde, et socialt
mødested. Men gangen er ikke et
sted, hvor man stopper op og falder i
snak.
Og der er ingen private aktiviteter,
som henlægges fra boligen til gangen. Man holder sig for sig selv.
Ved indgangspartiet til bygningen er
der ingen aktivitet. Ingen kunne finde
på at slå sig ned her eller foretage sig
noget. Kanten er ret hård, og overgangen markant. Man sluses fra bygningen ud i et område, der ikke har
nogen særlig karakter, men er et fælles udeareal uden videre bearbejdning. Asfalt, mindre græsarealer. Ingen funktioner, ingen opholdsmuligheder og intet liv.
Forlader man boligkomplekset,
mødes man af brede fortove og store veje. Der kan være butikker langs
fortovet, eller banker eller kontorer,
men facadelængderne er flere 100
procent længere end i hutongerne,
og flere af funktionerne ligger tilbagetrukket fra fortovet, bag gitterhegn

gen domineres lydrummet af fuglekvidder, fodtrin og samtale.

Letforståeligt hierarki

Hutongkvartererne rummer trods den
ekstreme tæthed og labyrintiske
uoverskuelighed et hierarki, som gør
dem lette at forstå. De bredeste gyder har offentlig karakter. Her finder
man butikker og restauranter, og der
kan køre biler igennem. Her ligger
også de institutioner, der kan være i
hutongerne – skolen, et lokalcenter,
et kommunalt kontor.
Jo smallere gyderne bliver, jo mere
får de karakter af halvprivat område.
Restauranter udskiftes med små gadekøkkener og værksteder. I de smalleste gyder kommer kun cykler og
knallerter frem foruden gående, og
der er sjældent gadelys.
Udelivet foregår på de bløde trafikanters præmisser. Cykler, knallerter og biler er nødt til at sænke farten
og ruller forsigtigt frem mellem mennesker, som står, går, handler, hænger
ud, falder i snak.

Intet liv på 17. etage

Den sociale kontakt og lokalmiljø-

Udenfor hutongerne findes det nye Beijing med brede fortove, store veje, broer og ramper
til den kørende trafik. (Foto: Niels Bjørn).
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nemt vil lære, hvordan en by fungerer, og hvordan livet her udspiller sig
med nogle andre regler end landsbyen.
De nytilflyttede vil i en hutong
have adgang til en række forskellige
sociale muligheder – formelle som
uformelle – som betyder, at de både
kan opleve sig selv som en del af et
lokalmiljø og opnå ejerskab og tilknytning til stedet. Hutongkvarterets
fysiske udformning gør, at det er let
for en nytilflytter at blive indoptaget i
storbyens mangfoldighed af social infrastruktur.

Det handler om boligværdi

I hutongernes sammenklemthed laves der mad og spises, hvor der er plads. Ofte foregår det
udenfor, på en plastikskammel eller en trappesten. (Foto: Niels Bjørn).

eller med 5-8 trappetrin op til indgangsdøren. I modsætning til livet i
hutongerne er der her ikke kontakt
mellem aktiviteterne indenfor og forbipasserende udenfor. Afstandene er
for store, og rummene inviterer ikke
til ophold eller social kontakt.

Det betyder, at grænserne bliver hårde, og kontakten nærmest umulig.
Det levende liv får mindre anledning
til at springe frem.
Bylivet reduceres til formelle aktiviteter: handel, transport, skrankekontakt.

Byliv reduceret til formel
aktivitet

Byer med nye byboere

De nye bykvarterer i Beijing giver
ikke hverdagslivet og bylivet de samme muligheder for mangfoldig udfoldelse og social sammenhæng som
hutongområderne.
Set i et samfundsmæssigt perspektiv er den forskel uhyre vigtig:
De kinesiske storbyer vokser eksplosivt, fordi kineserne rykker mod
byerne. I nogle af de nye kæmpebyer
er flertallet af indbyggerne førstegenerationsbyboere. De nye indbyggere
kommer mange forskellige steder fra
og ankommer ofte til byen uden sociale relationer og med forskellig lokalkulturel bagage.		
Flytter man som ny byboer ind i en
hutong, vil hutongkvarterets fysiske
strukturer medføre, at man hurtigt og

Karakteren af livet i de nye områder
er rå: Her er det alle for sig, og livet
er en kamp om at komme frem, hurtigst, først. Trafikken foregår på bilernes præmisser. Krydser man som fodgænger en vej i et lyskryds, skal man
hoppe og løbe for livet. Bilisterne
sænker ikke farten og er ligeglade
med, om der er grønt for fodgængere. På samme måde er cyklisterne i
konstant livsfare.
De nye bykvarterer mangler fuldstændig den menneskelige skala og
de vigtige halvprivate og halvoffentlige rum, som giver mulighederne
for mangfoldigt hverdagsliv og byliv
i hutongerne. I de nye bykvarterer er
der kun privat rum og offentligt rum.

6

Men når nytilflyttere rykker ind i boligområder som Davids højhuskvarter, virker de fysiske strukturer som
forhindringer, der vanskeliggør livet
og oplevelsen af at være en del af et
lokalmiljø.		
Det vil ikke være sært, hvis de
kommende årtier kommer til at vise
massedepressioner. Det vil være en
helt naturlig konsekvens af en byplanlægning, som ikke har det menneskelige liv i tankerne og ikke har
indoptaget den guldgrube af viden
om, hvordan fysiske strukturer skaber
mulighed for liv, som hutongerne står
som levende eksempler på.		
Udfordringen med de nye byggerier er, at alle kvaliteter findes indenfor den enkelte boligs rammer. David er glad for lejligheden på 17. etage, fordi den har kloakering og udsigt. Til gengæld mangler den de kvaliteter, som ligger på den anden side
af yderdøren – alt det, som gør et
kvarter interessant, levende og værdifuldt, og det, som reelt gør en kvalitativ forskel for livet i byen.
Når David bedst kan lide sin nye
lejlighed, men alligevel altid opholder sig i den gamle, er det et tydeligt
tegn på, at nok så megen kloakering
og udsigt ikke kan måle sig i boværdi
med et multifunktionelt og socialt
mangfoldigt kvarter i menneskelig
skala med gode rum mellem bygningerne og nem social kontakt.
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Feltarbejde døgnet rundt

mødet med kineserne i lokalsamfundet
En dagligdag med fremmede vaner og nye madoplevelser, som en dansk laowai lige skulle
vænne sig til, da hun var på feltarbejde i Kina.
Af Ingrid Fihl
Under feltarbejde i Kina har jeg flere
gange fundet det meget givende at
bo hos kinesiske værtsfamilier. Det
har skabt muligheder for dybere forståelse af variationerne i kinesisk
hverdagsliv og givet mig gode indgange i min felt. Men det har også
præsenteret visse udfordringer i forhold til de relationer, som man skaber, og de nye rammer, man skal indrette sig i. På mange måder er man
på feltarbejde døgnet rundt.
Selv om jeg hver gang har udskudt
boproblemet, indtil jeg har stået i felten, er det fire gange lykkedes mig på
forskellig vis at blive indlogeret i
gode kinesiske hjem. De fire familier, som jeg har boet hos, har alle været ret forskellige, og jeg fandt – og
fik tildelt – forskellige roller i hver
enkelt.

Gæstehuset

I vinteren 2011 tog jeg til det såkaldte autonome distrikt Xishuangbanna
i det sydligste Yunnan på grænsen til
Laos og Myanmar, hvor dai-minoriteten udgør en stor procentdel af befolkningen. Jeg havde læst i Lonely
Planet, at Dai Parken skulle være
en forholdsvis stor feriepark med en
halvtarvelig fremstilling af dai-folkets
kultur, og at den var overrendt af turistgrupper fra rige hankinesiske områder. Et sted, som omrejsende udlændige med fordel kunne springe
over. Det blev felten for mit bachelorstudium af etnisk turisme og transnationale religiøse bevægelser.
Jeg tog min rygsæk på og hoppede
op i en bumlende bus fra Jinghong
til Dai Parken i håbet om at finde et
passende gæstehus at sove i. Husene
var bygget af træ og stod på stolper.
De var alle forholdsvis nye og havde
alle plads til logerende turister. Engang lå der fem almindelige dailandsbyer i det område, der nu ud-

hvilket var noget, jeg lige skulle vænne mig til. Det samme var også på
menuen til diverse festlige lejligheder, men til frokost og aftensmad i
hjemmet sørgede moderen altid for
at lave et par retter, som hun mente,
’amerikanere’ kunne spise.
Familien præsenterede mig tit som
amerikaner til naboerne, selvom jeg
stædigt blev med ved at fortælle om
min oprindelse i Danmark og Europa. Jeg var uden tvivl kommet i samme kateori som min forgænger, og
hver ting, der afveg ved min person,
blev kommenteret i forhold til hende:
Den ’anden’ amerikaner var højere
og slankere end mig, jeg kunne spise
flere ting, end hun kunne, og mit
medbragte strikketøj var grimt og underligt.
Hjemmets medlemmer blev ikke
blot min værtsfamilie, men også
mine primære informanter i mit feltarbejde og kontaktled ind i lokalsamfundet. Sønnen, der var munk, talte
udmærket standard kinesisk og indvilgede i at tolke dai-sproget for mig
ved flere interviews. Fordi vi var på
samme alder og blev gode venner,
inviterede han mig med til sin livlige
fødselsdagsfest på en karaokebar
inde i byen i selskab med sine andre
storrygende, syngende og drikkende munkevenner, der ikke ligefrem
svarede til min forestilling om kutteklædte og asketiske munke.
Gennem familien fik jeg gode kontakter og adgang til sociale arrangementer, der fandt sted bag turismens
noget forenklede scene. Familien gav
mig derved en base for at fungere
som mere end en turist.

gør parken, men i slutningen af
1980’erne kom et firma fra Hangzhou og lavede en indgangsport
med entrébillet til området efter aftale med lokale embedsmænd og dai
landsbyledere. Firmaet byggede også
et stort torv til det daglige show, der
fremstiller de mest ’eksotiske’ elementer fra daiernes forårsfestival.
Sent på eftermiddagen snakkede
jeg tilfældigt med en lokal mand om
formålet med de haner, han gik og
passede. Han fortalte mig, at han lavede hanekampe, og at de lokale
mænd syntes, det var sjov underholdning. Med en formodning om
hans gode kontakter i byen spurgte
jeg, om han også havde et gæstehus.
Jeg flyttede ind en time senere og
fik et fint, men simpelt værelse med
en madras på gulvet og et myggenet
hængende ned fra fra loftet.
Træhuset havde trådløst internet og
på terrassen et toilet og bad med solopvarmet vand. Min værtsmor fortalte på gebrokkent standard kinesisk,
at der engang havde boet en amerikansk forsker i huset, og viste mig
billeder af en høj vestlig kvinde. Forholdene kunne ikke være bedre,
tænkte jeg, og vi aftalte en god pris
for fire uger i huset.

Del af feltarbejdet

Det blev fire gode og udbytterige
uger. Idet der tidligere havde boet en
amerikansk kvinde hos familien, følte
jeg, at min opførsel og mine vaner
var lidt mindre fremmede for min
værtsfamilie, end de kunne have været, hvis de – som mange af de andre
familier – aldrig havde haft en laowai
(kælenavn for udlændinge) så tæt på.
En dagligdag i huset betød, at jeg
måtte finde mig til rette med for mig
fremmede vaner og nye madoplevelser. I selskab med venner og naboer
inviterede familien mig for eksempel
ofte til at spise dai-barbecue, der bestod af stegte indvolde over grill,

Et mor-datter-forhold

Opsat på atter at få noget ekstra ud
af oplevelsen ved at bo hjemme hos
kinesere takkede jeg straks ja, da en
studine, som jeg kendte, tilbød, at
jeg kunne bo hos hendes forældre i
et par uger. Hun havde hørt, at jeg

7

Kinabladet nr. 63

snart blev hjemløs efter nogle uger
hos nogle danske studiekammerater,
og hun ville gerne hjælpe. Jeg var taget på feltarbejde i storbyen Hangzhou i 2013 for at indsamle empirisk
materiale (viden baseret på erfaring.
Red.) til mit speciale. Dagen efter mit
møde med studinen flyttede jeg hjem
til hendes forældre, hvor moderen
tog imod mig med åbne arme.
Min nye værtsmor kunne godt lide
nordeuropæere og havde læst meget
om de gode barselsforhold, vi havde
i Danmark. Emnet lå hende stærkt på
sinde, da hun havde haft brystkræft,
og hun talte kritisk om byens forurening og om de fysisk krævende udfordringer, der skyldes, at hun kun
havde haft tre måneders barselsorlov
og efterfølgende nogle måneder med
uregelmæssig amning af sin datter.
Allerede samme aften, som jeg ankom, skabte vi en tæt relation, da
hun viste mig arrene efter sit fjernede
bryst, og vi fik en bevæget samtale
om livet med sygdom i Kina.
Min værtsmor slog fast igen og
igen, at vi havde et mor-datter-forhold. Hun kunne ikke drømme om
at tage imod betaling for mit ophold
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og afslog også bestemt den gave, jeg
havde købt til hende inden min afgang tilbage til Danmark. Hun nød,
at hun kunne tage mig med ud og se
på kinesisk kunsthåndværk, og at vi
kunne snakke om politiske og kulturelle forskelle mellem vore lande. 		
Flere gange tog hun mig med på
hospitalet, hvor hun og hendes mand
arbejdede som læger, og inviterede
mig med som gæst til venners bryllupper. Meget opsat på at give mig
gode oplevelser og samtidig lære om
min verden tog hun fri flere dage, så
hun kunne bruge så meget som muligt tid sammen med mig.
Et mor-datter-forhold i en konfuciansk familiekultur forpligter i forhold
til at respektere et hierarki, men som
en forholdsvis selvstændig nordeuropæer var jeg dog nødsaget til at stadfæste min selvstændighed flere gange
for at kunne nyde den tætte relation.
Jeg lærte hurtigt den daglige rytme i
hjemmet og overholdt deres regler
om hygiejne, såsom at vaske fødder,
når jeg havde været ude, og hver
gang at vaske hænder med sæbe to
gange. Men andre gange holdt jeg
fast i, at jeg da godt selv kunne be-

Værtsfamiliens søn og naboens datter leger med Lego, mens de lærer engelsk ved at efterligne den danske studerendes engelske ord. (Foto: Ingrid Fihl)

væge mig rundt i byen uden en fast
guide i min arm og da også selv kunne vurdere, hvor mange lag tøj der
skulle bruges til forskellige temperaturer.
For at opnå en god og ægte mellemmenneskelig relation var det ofte
en balancegang mellem at respektere
og indleve mig i deres principper for
også at opnå forståelse for en fremmed kultur og samtidig ikke overskride for mange af mine egne grænser for privatliv ved blot at foregive at
være af samme slags som dem. Disse
kulturelle forskelle var nemlig også
grundlag for indgående opdagelser
omkring vores respektive habita og
familiestrukturer.
Jeg fandt tilmed, at denne ærlighed
omkring mine egne vaner var en
nødvendighed for at få plads til at
lave mine planlagte feltstudier, hvor
jeg studerede forholdet mellem stat
og borger i et urbant lokalområde,
der lå et godt stykke væk fra min
værtsfamilies lejlighed.
Min værtsmor var ikke blandt mine
primære informanter i studiet af lokalområdet, men hun præsenterede
sit verdensbillede, som jeg så kunne
spille mine overvejelser op imod, og
jeg kunne diskutere observationerne
med hende, hvilket var fantastisk.
Idet hun ikke talte engelsk, var hun
tilmed meget tålmodig med at udbygge mit kinesiske ordforråd – ord
efter ord med lange forklaringer. Da
jeg næste gang tog tilbage til Hangzhou i 2014 for at følge op på mine
feltstudier, opretholdt vi vores gode
relation, selvom jeg denne gang boede tættere på mit studiefelt.

Et fremmed element

Den nærmest modsatte relation oplevede jeg, da min værtsmor skulle på
rejse i embeds medfør, og hun af bekymring for at lade mig bo alene
sendte mig ud til sin veninde i fire
dage. Veninden og hendes datter, der
var på min alder, tog ikke megen notits af min tilstedeværelse de første
par dage. Jeg formodede, at visse fordomme om udlændinge var indgroede, specielt hos datteren, og at der
måske ingen grund var til at lære mig
bedre at kende.
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Men en dag spiste jeg dog morgenmad sammen med datteren, og der
blev åbnet op for dialog. Jeg fik nok
tillige overbevist hende om, at vi
trods mine sproglige udfordringer på
kinesisk godt kunne have en god og
fornuftig udveksling. Herefter blev
jeg inviteret på aftensmad og efterfølgende motionsgåtur rundt på skolens
sportsbane i selskab med mange andre beboere i lokalområdet.
Oplevelsen tager jeg med mig som
et indblik i endnu en kinesisk families hverdag samt en klar erfaring om,
at jeg må være indstillet på at indtage
rollen som den opsøgende part. Det
er jo mig som udefrakommende feltarbejder, der har gjort mig videre tanker om, hvilken slags udveksling vi
kan opnå, hvorimod mine kinesiske
kontakter naturligvis ikke umiddelbart kender til mine interesser og
sproglige færdigheder. Men når jeg
har givet til kende, at jeg er venlig og
tilgængelig, bliver relationen til gengæld ofte hurtigt mere lige og præget
af gensidig interesse. Derfor fremviser jeg også ofte billeder af min danske familie, så jeg kan præsentere
mig selv som en social og medmenneskelig person, der har familieværdier til fælles med mine kontakter.

Huslærer og statussymbol

Da jeg i foråret 2014 vendte tilbage
til Hangzhou for at følge op på mine
feltstudier til specialet, havde jeg på
forhånd lavet en aftale med en familie om at kunne bo hos dem til gengæld for at tale engelsk med deres
søn på fem år.
Jeg havde under det foregående
ophold et halvt år tidligere været ude
på gader og stræder for at uddele
hjemmelavede løbesedler med en
beskrivelse af mig som en venlig og
selvstændig dansk kvinde, der manglede et sted at bo og kunne undervise
i diverse fremmedsprog. Jeg hængte
opslaget op i opgange og elevatorer
i lokalområdet, og jeg uddelte dem
til dørmænd og til forældre, der uden
for skolen ventede på, at deres børn
fik fri fra skole.
Det var en ret grænseoverskridende
aktivitet at søge efter en værtsfamilie
på den måde, og jeg mødte mange
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undrende blikke fra dem, jeg uddelte løbesedler til. Jeg fik heldigvis flere
positive tilbagemeldinger og mulighed for at besøge et par hjem.
Den familie, som jeg i sidste omgang valgte, mødte jeg igennem en
ansat på et ejendomsmæglerkontor,
der kendte en, der kendte en.
Begge voksne i min nye værtsfamilie var veluddannede, og deres store
toetagers penthouselejlighed lå ikke
langt fra området for mine feltstudier.
Ved vort første møde blev rammerne
for vores aftale sat, således at jeg
skulle øve engelsk med deres barn,
men ikke ville være bundet til faste
tider.
Der var en meget afslappet atmosfære i hjemmet, og det var kun forventet, at min undervisning foregik
ved, at jeg legede med sønnen på engelsk. Forældrene lagde vægt på kreativ indlæring, og deres søn skulle
ikke berøves en læringsmulighed.
Han gik til undervisning i Lego Teknik om søndagen, klaverundervisning
om mandagen og hørte ofte lydbånd
med introduktion til engelske fraser,
mens han legede. I dette skema passede min leg med ham ind, da jeg tilbød ikke blot læring i engelsk sprog,
men også lidt introduktion til vestlig
kultur. Forældrene havde et håb om,
at han kunne komme på international skole i Hangzhou og derved kunne slippe for det hårde pres, skolebørn sædvanligvis er udsat for på kinesiske skoler.
De fleste dage kom jeg hjem til aftensmad og efterfølgende leg. Imens
arbejdede forældrene på den øvre
etage, og ’rengøringstanten’ ryddede
op efter maden. Jeg fik en tæt relation til sønnen, og jeg blev inviteret
med ud på familieudflugter om lørdagen. Gennem småsnak fik jeg relevante historier til mit feltstudium fra
familien og deres nabofamilie, som
døren ofte stod åben ind til, så deres
børn kunne lege sammen.
Over aftensmåltiderne fandt vi stor
underholdning i at be- eller afkræfte
forestillinger om vestlig kultur, såsom
om vi kendte til mikrobølgeovne, eller om det kun var i Kina, de fandtes.
Der var ingen pengeudveksling
mellem os, og relationen var let og

ret uforpligtende. Under mit seks
uger lange ophold hos familien følte
jeg, at det unge par satte stor pris på
den tid, jeg tilbragte i hjemmet, og at
jeg nærmest var en slags statussymbol for dem. Da nabodrengen skulle
til eksamen, blev jeg lånt ud som engelsktutor, og folk i opgangen var udmærket klar over, hvem jeg var, når
vi tilfældigt mødtes i elevatoren: Jeg
var penthousefamiliens laowai.

Mennesker studerer
mennesker

At få lov til under feltarbejde at indtage disse forskellige roller i forskellige familier har jeg ikke alene fundet
fagligt givtigt, men også personligt
berigende. Og det har været en evig
påmindelse om, at det humanistiske
projekt i al sin kompleksitet går ud
på, at det er mennesker, der studerer
mennesker, og at den mellemmenneskelige relation ikke kun er en præmis for disse studier, men også et metodisk redskab i udforskningen
af sociale og kulturelle forhold.
Ingrid Fihl er specialestuderende på
Kinastudier, ToRS, Københavns Universitet.
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Vejen til en bedre dialog

nye kalorier til dansk kultur i kina
Et stort anlagt kulturelt fremstød i Kina – af Kulturministeriet kaldet en kultursatsning – skal udvide kinesernes kendskab til Danmark og skabe muligheder for at løse nogle af de udfordringer,
det kinesiske samfund står overfor.
Af Eric Messerschmidt
Leder af Det Danske Kulturinstitut
i Beijing
Frem til maj 2015 gennemfører Danmark en kultursatsning i Kina. Bag
det, der tegner til at blive den største
danske enkeltinvestering i Kina, står
Kulturministeriet, Det Danske Kulturinstitut og Ambassaden i Beijing med
solid støtte fra Statens Kunstfond, institutioner og kunstnere og en generøs donation fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers
Fond til Almene Formaal.
Som læserne vil vide bedre end de
fleste, har forholdet mellem Danmark
og Kina næppe været tættere end i
disse år. Gensidige statsbesøg og et
hæsblæsende antal danske ministerbesøg i Beijing, matchet af et tilsvarende antal højtstående kinesiske delegationer til vores lille rige, tegner
om noget konturerne af en alliance,
som begge lande synes interesseret i
at udvikle.

Kunst og kultur, erhverv
og turisme

Kina er ikke bare et centralt fokusområde i den danske regerings markedsstrategi, men også i handlingsplanen
for Det Internationale Kulturpanel (et
tværministerielt organ bestående af
Udenrigsministeriet, Kulturministeriet og Erhvervs- og Vækstministeriet).
Det er det ud fra forventningen om,
at udveksling af viden gennem kunst
og kultur bliver en af de faktorer, der
kan være med til gøde jorden for
vækst inden for den erhvervsudvikling og turisme, som dansk økonomi
er så afhængig af. Langt om længe
anerkendes kulturudvekslingen hermed som et enzym, der er i stand til
at kvalificere den bilaterale dialog
på en mere interessant måde end de
showcases og paradenumre, der historisk set har været omdrejnings-

punktet for det officielle Danmarks
kulturelle samkvem med tredjelande.
Kultursatsningen er med andre ord
undfanget som et stykke pionerarbejde, der i forlængelse af Kulturinstituttets virke gennem ni år udvider billedet af Danmark i Kina med lige dele
konventionelle og mere nutidige
komponenter som innovation og social sammenhængskraft.
Under overskriften 小童话 大未
来 – xiǎo tónghuà, dà wèilái (Lille
eventyr, stor fremtid) vil det kinesiske
publikum blive præsenteret for et kalorieholdigt program, der ikke bare
retter sig mod de bonede gulve med
formater som udstillinger, forestillinger og symposier, men også søger at
udvikle fælles redskaber til at håndtere nogle af de udfordringer, det kinesiske samfund står over for.
Flere af Danmarks fremmeste kulturinstitutioner og kunstnere har en
prominent placering i programmet.
Statens Museum for Kunst, Nationalmuseet, Vikingeskibsmuseet og Sydvestjyske Museer samt H.C. Andersen
Museet bidrager således med omfangsrige produktioner om hhv. Bjørn
Nørgaard, Vikingerne og eventyrdigterens univers, som ikke kun Beijing
og Shanghai kommer til at nyde godt
af. Tilsvarende skal eksempelvis
Dansk Danseteater, Den Kongelige
Balletskole, elektronika-duoen CallMeKat og Odin Teatret på turneer til
byer, der nok ikke tidligere har haft
besøg af danske kunstnere.

Et alternativ til kinesernes
kulturforbrug

Vil 小童话 大未来 så komme ud til
kineserne? Det er der grund til at
tro. Ovenpå det danske statsbesøg
i april 2014, som også fungerede
som kultursatsningens officielle affyringsrampe, har lokale medier taget
tråden op – blandt andet med 90 minutter helliget dansk kultur på lan-
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dets mest sete tv-show.
En af årsagerne er givet, at vores
kulturbillede repræsenterer et brugbart alternativ til den kommercielle
underholdning, der tegner sig for
hovedparten af dagens kinesiske kulturforbrug. Det forklarer også, hvorfor betydelige dele af kultursatsningens program gennemføres udenfor
det markedsorienterede kredsløb
med lokale partnere, der er lydhøre
for den type værdier, som karakteriserer Danmark. Mange af disse er internationalt anerkendte private aktører som UCCA (et center i Beijing
for nutidskunst. Red.) og Three Shadows (et center i Beijing for fotografisk kunst. Red.), og blandt de institutionelle partnere findes sværvægtere som Det Centrale Kunstakademi
og Nationalteatret i Beijing, Shanghai
Theatre Academy samt filmfestivaler i
Chengdu, Guangzhou og Beijing, der
lægger rammer til flere aktiviteter ligesom mindre profilerede institutioner som Suzhou Museum, kulturcentret 1935 Da Hua i Xi’an og Kvindeog Børnemuseet i Beijing.

Langsigtet samarbejde

I sidste ende står og falder kultursatsningen dog med partnernes vilje til at
engagere sig i langsigtede samarbejder, der sætter spor og rækker frem i
tid. I det lys er der grund til at fremhæve nogle partnerskaber, som beskæftiger sig med sider af den kinesiske virkelighed, som kan drage fordel
af gensidig udveksling, inspiration og
opmærksomhed.
Et sådant tiltag er et brugerorienteret handlingsspil om social medbestemmelse i lokalmiljøet, der gennemføres i fem forskellige lokaliteter
fra hovedstad til en bitte landsby i
Anhui. Afviklingerne vil få karakter af
performance art og aktivistisk situationskunst, hvor deltagerne ud over de
seks danske ophavsmænd vil være
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„et massivt og ambitiøst program“
lokale kunstnere og dem, der befinder sig på stedet på det givne tidspunkt.
Et bidrag i øjenhøjde er de otte
børne- og ungdomsforestillinger, der
i et sammenhængende karavane-forløb i oktober-november skal opføres
flere steder og i hver by bliver ledsaget af debatter og dialog-aktiviteter
om kunst i undervisningen – enten
som workshops for børn eller som
fora for uddannelsesprofessionelle –
forskere, pædagoger og lærere.
Taler man om udfordringer, som
det kinesiske samfund står over for,
kommer man ikke uden om urbaniseringen og dens skyggesider. Det
er emnet for et af kultursatsningens
mere ambitiøse projekter, et samarbejde mellem danske og kinesiske arkitekter. Med udgangspunkt i en række landsbyer i provinsen Guizhou
skal de i en lille uges tid sammen
søge at udvikle arkitektur- og planlægningsmodeller for en social bæredygtig udvikling af de kinesiske landbosamfund: Hvordan skabe fysisk
kvalitet for børn og ældre i de miljøer, der er ramme om 40 pct. af den
kinesiske befolknings dagligdag?
Det er i sådan en type projekter et
dansk initieret eventyr kan vise sig at
have en fremtid, også selv om de i
første omgang ikke bliver genstand
stand for den største opmærksomhed.

Af Flemming Poulsen
Kulturstyrelsen, der er en afdeling i
Kulturministeriet, oplyser, at kultursatsningen ifølge et foreløbigt program vil strække sig over ti måneder,
og at danske og kinesiske institutioner vil samarbejde om at præsentere
et massivt og ambitiøst kulturprogram.
Kultursatsningen vil udmønte sig
i udstillinger, koncerter, filmfestivaler, litteraturarrangementer, symposier, scenekunst og teater, arrangementer med fokus på design, arkitektur
og kunsthåndværk samt særlige tiltag
med fokus på børn og unge.
Om det kulturelle fremstød siger
kulturminister Marianne Jelved ifølge
Kulturstyrelsens pressemeddelelse:
„Kina spiller en central rolle i regeringens fokus på øget international
kulturudveksling, og det er der god
grund til. Vi ser i disse år, hvordan
Kina begynder at tænke i innovation
og kreativitet, således at Kina bevæger sig fra „Made in China” til
„Created in China”. Det er med andre ord det rigtige tidspunkt, at vi
med denne store kultursatsning styrker det kunstneriske og kulturelle
samarbejde med Kina”.
				

Finansieringen

Om finansieringen oplyser Kulturstyrelsen, at der fra dansk side er ydet
tilskud fra Statens Kunstfond, udvalgene for musik, litteratur, billedkunst
og scenekunst for i alt to mio. kr. Fra
Udenrigsministeriets og Kulturministeriets Samarbejdsaftale om Danmarks Internationale kulturudveksling er der ydet en bevilling på i alt
to mio. kr. Kulturministeriet har ydet
1,7 mio. kr. til museumsprojekterne.
Deltagende institutioner og aktører
bidrager med en stor egen andel. A.P.
Møllers Fond til almene formål støtter satsningen med 5,6 mio. kr., der
går til udstillingen Eventyret i Papir
om H.C. Andersen, udstillingen Dragons of the North Seas om vikingernes brug af søvejene og seks
børneteaterkompagnier.

Et vikingeskib til kineserne

Kineserne får lejlighed til at stifte
direkte bekendtskab med et folkefærd, der er en betydningsfuld del
af Danmarks historie, nemlig vikingerne. I forbindelse med kultursatsningen i Kina arrangeres, som det
hedder i en pressemeddelelse fra
Kulturstyrelsen, den første større udstilling i Kina om vikingerne nogensinde. Udstillingen, der kaldes
„Dragons of the Northern Seas”, vises på Suzhou museet i Suzhou i
provinsen Anhui i tre måneder i foråret og sommeren 2015.
Det er første gang, et kinesisk museumspublikum møder vikingerne
på kinesisk jord. Derfor er ambitionerne høje hos museumsfolkene
bag udstillingen, fastslår direktøren
for Sydvestjyske Museer, Flemming
Just, der står i spidsen for udstillingen.
„Udstillingen skal introducere vikingernes unikke verden og enestående kulturhistorie for et kinesisk
museumspublikum. Dragon of the
Northern Seas skal vise det kinesiske publikum, hvordan kontakten
med verden gav nye impulser, der
forandrede samfundet i Danmark
både økonomisk og kulturelt i perioden 800–1050”.
Kineserne vil på udstillingen for
første gang stå over for et vikingeskib med årer, mast og sejl, omend
kun en kopi. Nemlig en rekonstruktion af et krigsskib fra Vikingetiden,
fundet i Norge, det såkaldte Gokstadfund.
(Foto: Nationalmuseet)
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Syv dage i oktober

en uges gylden ferie eller en uges mareridt?
Når 600 mio. offentligt ansatte holder ferie i den første uge af oktober, ender det ofte med kaos.
Af Flemming Poulsen
Skuffelse, vrede, fortørnelse, harme –
det er nogle af de følelser, folk har givet udtryk for, når de i 2013 og de
foregående år fortalte de kinesiske
medier om deres oplevelser under
„Den Gyldne Uge“ – en uges betalt
ferie i oktober.
Alle offentligt ansatte kan holde en
uges ferie i forbindelse med nationaldagen den 1. oktober, årsdagen for
grundlæggelsen i 1949 af Folkerepublikken Kina med Mao Zedong i
spidsen.
Ferieugen blev indført i 1999. Den
skulle for første gang nogen sinde
give almindelige familier mulighed
for at besøge kæmperigets historiske
og andre seværdigheder og sætte
skub i turistindustrien og den økonomiske vækst. Den skulle også være
udtryk for, at levestandarden var hævet betydeligt, så store dele af befolkningen nu havde råd til at tage rundt
i landet. Statens propagandister fandt
på at give de syv feriedage den vel-

Elleve feriedage

Siden 2007 har alle offentligt ansatte haft krav på elleve betalte feriedage om året, fordelt på 2x3 dage
i forbindelse med kinesisk nytår og
nationaldagen 1. oktober samt fem
helligdage fordelt over hele året,
nemlig 1. januar (nytårsdag), Qingming (i 2014 5. april), hvor de døde
mindes, 1. maj (arbejdernes internationale kampdag), Dragebådsfesten (2. juni), en traditionel festdag,
samt Midtefterårsfestdagen (8. septemper), også en traditionel festdag.
De 2 x 3 feriedage forlænges til
syv dage ved at inddrage weekenderne før og efter samt gøre to fridage før ferieugen til arbejdsdage.
De betegnes som „gyldne uger”,
men kun ferieugen i oktober giver
anledning til debat.

klingende betegnelse Den Gyldne
Uge. Men i løbet af nogle år var tilstrømningen til de populære turistmål rundt om i landet så stor, at det
nogle steder var umuligt at komme
frem eller tilbage. Efterhånden blev
Den Gyldne Uge i folkemunde til
Det Gyldne Mareridt. Ferieugen var
på vej til at blive kvalt i sin egen succes.
I 1999, det første år „Den Gyldne
Uge“ var på kalenderen, benyttede
ifølge officielle statistikker 28 mio.
sig af muligheden for at rejse rundt til
landets seværdigheder. I 2007 var tallet steget til 120 mio., og i 2013 anslog turistministeriet, at 600 mio. var
på farten i den første uge i oktober.
Den store tilstrømning har skabt
trængsel ved de foretrukne udflugtsmål. I 2013 blev de 125 mest populære turistattaktioner besøgt af 8,4
mio. de første to dage, det var 18 pct.
mere end i 2012. Den Forbudte By
havde 182.000 besøgende på en enkelt dag. 215.000 – ti gange så mange som på en normal dag – fandt vej
til mausolæet i Nanjing for republikken Kinas første præsident, Sun Yatsen.Tiananmen-pladsen midt i Beijing fik besøg af 500.000 de første tre
dage af ferieugen, Sommerpaladset
108.000 på en enkelt dag.

En forgæves rejse

Et ægtepar i Beijing har fortalt China
Daily, hvorfor de var dybt skuffede
over Den Gyldne Uge i 2013.
Ægteparret, Hou Xin og hans kone
Yang Rui, var i 2005 flyttet fra Harbin
i det allernordligste Kina til Beijing,
hvor manden arbejdede i et privat
rådgivningsfirma. Konen var børnehavelærer. Selv om manden ikke var
statsansat og derfor ikke, i modsætning til sin kone, havde krav på en
uges ferie i oktober, havde de fået det
ordnet sådan, at de begge kunne
holde fri i den første uge af oktober
2013. Så blev det aftalt, at begge deres forældre for første gang skulle
besøge dem i Beijing.
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De to sæt forældre tog den 1000
kilometer lange rejse til Beijing og
blev vist rundt af Hou Xin og Yang
Rui. Men de første tre dage af ugen
havde de kun nået at besøge to seværdigheder, Sommerpaladset og
Den Forbudte By. De to udflugter
havde på grund af trængslen været så
udmattende, at de opgav at se flere
af Beijings seværdigheder. De måtte
tage den 1000 kilometer lange tur tilbage til Harbin med stort set uforrettet sag.

Skandalerne

De seks var ikke de eneste, der var
skuffede over Den Gyldne Uge, noterer China Daily. Fra alle sider kommer der beklagelser over ferieugens
mareridt, konstaterer avisen og fastslår, at ferieugen i 2013 gav anledning til eftertanke – er det overhovedet en god idé at holde ferie under
de forhold?
Nogle tildragelser på de mest populære turistattraktioner får i medierne betegnelsen skandaler.
For en af Kinas helt store turistattraktioner, naturparken Jiuzhaigou i
provinsen Sichuan, var Den Gyldne
Uge i 2013 en skandale. På ugens
første dag strandede adskillige tusinde besøgende i parken i op mod ti timer, fordi parkens transportvæsen,
der består af 400 elbusser, det eneste
tilladte transportmiddel i området,
brød sammen ved middagstid. Parken
havde da 40.000 besøgende. Nogle
hundrede besøgende, der ikke kunne
få plads i en bus, forhindrede busserne i at køre. Det skabte lange køer på
hovedvejene. Ved lukketid kl. 19 var
der endnu 4000 turister tilbage i parken. De kom først ud kl. 22. Parkens
ledelse undskyldte skandalen og betalte 11.000 besøgende penge tilbage
for billetten, ialt tre mio. kr.

Flere privatbilister

Flere og flere kører rundt til seværdighederne i egne biler. Det skyldes,
at staten i 2012 ophævede vejafgiften
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på hovedvejene i Den Gyldne Uge.
Der var tusinder af kroner sparet, og
det benyttede bilejerne sig af. Med
det resultat, at der var kilometerlange
bilkøer på hovedvejene. I følge en officiel statistik er biltrafikken steget 50
pct. i Den Gyldne Uge sammenlignet
med trafikken på betalingsvejene under normale forhold.
Lige siden det nuværende feriesystem blev indført i 2007, har ferieugen i oktober været udsat for kritik,
fordi de fleste turistattraktioner ikke
kan klare den store tilstrømning af
millioner af familier, der benytter de
syv dages frihed til at rejse ud i det
store land.
Alle offentligt ansatte har krav på
elleve betalte feriedage om året, fordelt på to perioder med tre dage og
fem med én dag. For at få en syv dages uge af det lægger man weekenden til før eller efter ugen med de
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tre feriedage. De tre betalte feriedag
dækker mandag, tirsdag og onsdag.
Torsdag og fredag er arbejdsdage. For
at kunne holde dem fri, må den feriehungrende arbejde fx to lørdage før
ferieugen. Det giver en arbejdsuge på
seks dage, og det er ikke i strid med
arbejdsloven, der fastsætter en fridag
om ugen, anfører China Daily.
Forårsfestivalen, også kaldes kinesisk nytår, er også en „Gylden Uge“
på syv feriedage. Den har der ikke
været så megen blæst om, fordi det
meste af ugen går med at rejse hjem
til forældre eller bedsteforældre for at
fejre nytåret. Det er nogle traditionsrige helligdage, som man ikke uden
videre kan lave om på.
I de kinesiske mediers netudgaver
på engelsk er der ikke mange lovord
fra turister, der har glædet sig over en
uges ferie i oktober. Her er det kritikken der kommer til orde. Men i flere

meningsmålinger om folks er tilfredshed med Den Gyldne Uge, når de tilfredses andel op på omkring 30 pct.
En undersøgelsde foretaget på flere netportaler af den nationale turistadministration efter den gyldne uge i
2013 fik over en million besvarelser.
I en med 160.000 besvarelser sagde
82 pct., at de er utilfredse med det
nuværende feriesystem, men kun 57
pct. ønskede ligefrem at afskaffe den
gyldne uge. 36 pct. sagde, at de ønsker at bevare den. Andre tilsvarende
undersøgelser viste samme resultater.
Ifølge det officielle nyhedsbureau
Xinhua arbejder regeringen med en
lov, der skal indføre en uges betalt
ferie for alle offentligt ansatte. Det
skulle medføre, at folk spreder deres
ferie over det meste af året og ikke er
tvunget til at holde ferien i oktober.
Hvordan det går med det lovforslag, vides ikke.

Sommerpaladset i Beijing, et af Kinas mest populære turistmål, havde 540.000 besøgende i de første fem dage af Den Gyldne Uge i
2013. Det var 6-7 pct. mere end året før. (Foto: Xinhua).
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Omsorg for uønskede børn

en varm luge klar til efterladte spædbørn
Forsøg på at hjælpe tusindvis af nyfødte, som forældrene ikke vil kendes ved.
Af Henrik Strube
Hver dag året rundt, uanset vejret,
om det er en kold vintermorgen eller en glohed sommeraften, bliver
spædbørn efterladt af deres mor eller forældre, der af den ene eller anden grund ikke ønsker at have dem
hos sig. Det er hårdt for de uønskede
børn, men nogle er heldigere end andre, nemlig dem, der efterlades i det,
kineserne kalder en „baby sikkerheds-ø“ (yīng’ér ānquán dǎo – 婴儿
安全岛).På dansk kaldes sikkerhedsøen en babyluge.				
Dem er der siden 2011 oprettet en
del af rundt om i Kina. Her kan den
uønskede baby anbringes anonymt,
og moderen kan være sikker på, at
barnet straks får trygge omgivelser og
bliver passet og plejet bedst muligt.
Afleveres barnet ikke i en børneluge,
bliver det måske efterladt på en banegård eller et offentligt toilet.
En babyluge er en bygning, hvor en
person, som regel en moder, anonymt kan aflevere et spædbarn, som
moderen eller forældrene ønsker at
skille sig af med. Lugen er udstyret
med en vugge og en kuvøse, og hvad
der ellers skal til at for at skabe trygge forhold for et spædbarn. Når det
er afleveret, trykker personen på en

Babylugen i Guangzhou, der måtte lukkes midlertidig, fordi der blev afleveret flere børn, end
personalet kunne klare. (Foto: Xinhua)

alarmknap og forlader bygningen, og
mindre end ti minutter efter kommer
en person fra plejepersonalet og tager sig af barnet. Det bliver normalt
bragt til et hospital for at blive undersøgt af en læge. Bygninger med en
babyluge er ofte knyttet til et børnehjem, hvor børnene kan blive passet.

Det er forbudt ved lov i Kina at efterlade et barn på gaden. Det kan
straffes med op til fem års fængsel.
Men at anbringe et barn anonymt i
en babyluge er straffrit. Det skabte
debat om babylugernes berettigelse i
forhold til gældende lov.			
			

Nyfødte med handikap og
sygdomme uønskede

Den første babyluge i Kina blev oprettet 1. juni 2011 i Shijiazhuang, hovedstaden i provinsen Hebei i det
nordlige Kina. Det var medarbejderne i hovedstadens sociale velfærdsinstitut, der tog initiativ til at indrette en babyluge ved indgangen til instituttet.
Det skete tit, at personalet fandt
et forladt nyfødt barn på hovedtrappen. Måske lå det blot i en plastikpose, eller det var anbragt i en papæske. Det var påvirket af for koldt eller for varmt vejr og blev sommetider
angrebet af hunde og katte. Der var
desuden rapporter i medierne om nyfødte, der var forladt på gaden, i parker eller i affaldsbeholdere.
På et møde om de forladte børns
skæbne blev der henvist til, at nogle
lande i Europa havde indrettet bygninger, hvor uønskede spædbørn
kunne afleveres anonymt under betryggende forhold. Medarbejderne
besluttede at indrette en babyluge
ved indgangen til instituttet. Den ville koste 100.000 yuan (87.000 kr.).
Pengene blev skaffet fra bl.a. virksomheder, og Shijiazhuangs regering
støttede projektet.
Førhen døde over halvdelen af de
babyer, der blev anbragt på trappen.
Babylugen har forbedret chancerne
for at overleve betydeligt, siger velfærdsinstituttets leder, Han Jinhong.
Andre provinser fulgte eksemplet
fra Hebei. I marts 2014 var der oprettet 25 babyluger i ti provinser, og flere vil blive oprettet i resten af landet i
2015, oplyser Kinas Center for Børns
Velfærd og Adoption. I hver provins
skal oprettes mindst to babyluger.
Kritikere af babyluger siger, at de

I Kina bliver hvert år omkring 10.000
børn – måske endnu flere – opgivet
af mødrene eller forældrene, oplyser
Wang Zhenyao, der er præsident for
Kinas Velfærdsforsknings Institut ved
Beijing Universitet, til det britiske nyhedsbureau Reuters. Mange af disse
babyer er piger, som er uønskede,
fordi de ifølge traditionen flytter til
mandens familie og dermed ikke kan
føre familienavnet videre og forsørge
deres forældre.
Når børnehjem i Kina ofte er fyldt
med piger, skyldes det også tre årtiers
streng etbarnspolitik, der får mange forældre til at skille sig af med .
Når et ægtepar kun må få ét barn, vil
mange forældre skille sig af med en
pige i håb om, at et nyt barn bliver
en dreng.
Men efterhånden som landet bliver
mere velhavende og etbarnspolitikken lempes, melder sundhedsmyndighederne, at der efterlades stort
set lige mange piger og drenge i babylugerne. Nyfødte efterlades nu fortrinsvis, fordi de har en skavank som
fx ganespalte eller lider af en alvorlig sygdom som downs syndrom, en
hjerneskade eller en medfødt hjertesygdom.
Disse lidelser kan den moderne lægevidenskab gøre noget ved, men
forældre til børn med disse lidelser
fortæller, at det nu er så dyrt at få
barnet behandlet på et hospital, at
de simpelthen ikke kan skaffe penge
til behandlingen. Derfor har de ikke
anden udvej end at fravælge barnet,
hvis de ikke kan affinde sig med dets
handikap eller sygdom.
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kan få flere forældre til at opgive deres børn, fordi det nu kan ske så let
og fuldt ud lovligt. Hertil svarer tilhængerne, bl.a. Han Jinhong, at der
altid vil være forældre, der forlader
deres uønskede børn. 			
„Det kan vi ikke lave om på. Vi kan
ikke ændre umoralsk adfærd, men vi
kan begrænse den skade, denne adfærd forvolder”, siger han til avisen
Global Times. Han henviser også til,
at siden instituttets babyluge blev taget i brug, overlever 67 pct. af de forladte børn, som instituttet tager imod,
førhen overlevede højst halvdelen.
Fra en enkelt provins med børneluge
meldes om flere forladte børn, end
før lugen blev oprettet, men de fleste
byer melder om samme antal forladte børn som hidtil. 		
En babyluge i Guangzhou i provinsen Guangdong i Sydkina blev taget i brug den 28. januar 2014. Her
blev der afleveret langt flere børn,
end plejepersonalet kunne klare, så
lugen måtte lukkes midlertidigt den
17. marts 2014. Da var der indleveret 262 babyer – 148 drenge og 114
piger. 67 pct. var under et år. Det var
langt flere end i andre byer. Årsagen
var, ifølge de lokale myndigheder, at
Guangzhou er hjemsted for et meget
stort antal migrantarbejdere, der ikke
er fastboende i byen og derfor ikke er
i stand til at tage sig af spædbørn.		
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socialrådgiverforening mener ifølge
avisen Sydkinas Dagblad, at mange
forældre ikke er klar over, at de har
adgang til social bistand.
„Vi vil hjælpe dem til at trække på
de sociale ressourcer, at gå til en babyluge bør være den allersidste udvej”, er hun citeret for at sige.
Velfærdseksperter og embedsfolk
gør opmærksom på, at Kina har forskellige velgørende fonde og en offentlig sygesikring, der kan hjælpe
syge og handikappede. Men de påpeger også, at Kina mangler et ensartet, landsdækkende velfærdssystem.
„Hvis der var et sådant system, behøvede en masse forældre ikke at opgive deres børn”, siger Ji Gang fra
Kinas Center for Børns velfærd og
Adoption. „Så ville vi ikke være nødt
til at oprette så mange babyluger“.

2000 år gammel lov om
uønskede børn

At forældre i Kina skiller sig af med
et uønsket barn er ikke et nyt fænomen. Det blev omtalt allerede i det
tredje århundrede f.v.t. af filosoffen
Han Fei Tzu. De fattige bønder havde som regel kun råd til to sønner
og en datter. Børn født derudover
blev ofte dræbt. Men Qin-staten betragtede mennesker som statens
ejendom, og at dræbe et barn betragtedes som tyveri fra staten.
Teksten til en af Qin-statens love
om uønskede børn, skrevet på bambusstænger, blev fundet ved en udgravning i Kina i 1975. Her står der,
at mænd, der dræber deres børn,
straffes med tvangsarbejde, mødre
blev dømt til at male korn. Det var
forbudt at dræbe en nyfødt, med
mindre det var misdannet og ikke
kunne være til gavn for staten.

Tv-stationen Phoenix i Hong Kong bragte en reportage fra babylugen i Guangzhou. I to
døgn fulgte et filmhold, hvordan mødre tog en hjerteskærende afsked med deres børn, før
de blev afleveret i babylugen. Billedet viser en mor og en ledsagende kvinde på vej ind i
„baby sikkerheds-øen“. Moderen fortalte, at hun skilte sig af med barnet, fordi det led af
downs syndrom og altså var psykisk udviklingshæmmet. (Foto: Shi Liu).

Behov for bedre velfærdssystem

En kommentator i Beijing Tidende
mener, at de statslige organer „ikke
har gjort nok for at forske i de sociale
forhold og derfor ikke var forberedt
på at håndtere den krise, som det store antal indleverede spædbørn i Guangzhou skabte”. En lignende kommentar i Beijing Nyheder påpeger, at
Kina har brug for at gøre mere for at
beskytte børn og hjælpe dem med at
undgå den „grusomme virkelighed”,
det er at blive forladt.
På provinsregeringen Jiangsus
hjemmeside konstaterer man, at der
er behov for et mere omfattende juridisk system, der kan skabe bedre velfærd og yde større støtte til familier
med alvorligt syge eller handikappede børn. Zhu Jingjun fra Guangzhous
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Efterårets store fest

HYLDEST TIL MÅNEN OG MÅNENS GUDINDE
I over 2000 år har kineserne rettet blikket mod fuldmånen den 15. dag i den 8. måned.
Af Flemming Poulsen
Millioner af kinesere, både dem i
Kina og dem, der bor rundt om i verden, samles i årets løb om tre store
begivenheder: De to familiefester
Forårsfestivalen (bedre kendt som Kinesisk Nytår) og Midtefterårsfestivalen samt sommerens Dragebådsfestival. Forårsfestivalen blev behandlet i
en artikel i Kinabladet nr. 60. En artikel om Dragebådsfestivalen bringes i
et af de kommende numre. Her gælder det årets tredje store fest.
Midtefterårsfestivalen fejres den 15.
dag i den 8. måned (det vil efter den
her i landet gældende kalender sige i
september eller første halvdel af oktober), og den dag regnes netop for
midten af efteråret. Dagen kaldes
også Månens Festival, fordi den i
over 2000 år har været et vigtigt led i
Legenden om Månegudinden Chang-e’s skæbne
genopfriskes hvert år ved Midtefterårsfesten.
(Foto: Wikipedia)

dyrkelsen af Månen. I 2014 er Midtefterårsfestival mandag den 8. september.

Legenden

I forbindelse med Midtefterårsfestivalen genopfriskes legenden om månegudinden Chang-e’s flugt fra Jorden
til Månen. Der er adskillige fortællinger om Chang-e. Her er en af dem:
I længst forsvundne tider skiftedes
ti sole til at kredse omkring Jorden én
dag ad gangen, men en dag gjorde
alle ti sole ved et uheld turen rundt
om jorden samtidig. Det medførte, at
al vegetation visnede, dyr faldt døde
om, og snart ville al liv på jorden
være udslukt. Det ville den himmelske Jadekejser undgå, så han gav Jordens berømte bueskytte, Hou Yi,
overnaturlige kræfter og beordrede
ham til at skyde ni af solene ned.
Hou Yi gik op på Kunlun-bjergenes
højeste tinde og skød ni sole ned.
På vej hjem fra bjergene mødte han
Jadekejserens kone. Hun gav ham en
livseliksir som tak for hans dåd. Hvis
han og hans kone, den skønne
Chang-e, hver drak halvdelen af eliksiren, ville de blive udødelige og
kunne bosætte sig i himlen. Hou Yi
skyndte sig hjem og aftalte med sin
kone, at de ville drikke eliksiren den
15. dag i den ottende måned, når det
var fuldmåne og det skønneste vejr til
at flyve til de himmelske regioner.
En af Hou Yis jagtkammerater, Peng
Meng, hørte, hvad de havde aftalt:
Han havde selv en drøm om at blive
udødelig, og en dag, da Hou Yi var
på jagt, opsøgte han Chang-e og truede med at dræbe hende, hvis hun
ikke gav ham eliksiren. I stedet for at
give ham den, tømte Chang-e selv
flasken. Hun svævede straks ud ad
vinduet og op mod himlen.
En aften så Hou Yi på Månen en
skygge, der grangiveligt lignede hans
elskede Chang-e. Hun boede nu i et
månepalads. Som en hilsen til hende
dækkede han hvert år den 15. dag
i den ottende måned op på et alter
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uden for deres hus med alle de lækre
ting, Chang-e elskede.
Chang-e nåede frem til Månen.
Det samme gælder de tre rumsonder, som kineserne siden 2007 har
sendt rundt om Månen. De hedder
derfor Chang-e.Den sidste landsatte
et robetkøretøj på Månen i december
2013.

Månekagerne

Hver af årets store festdage har sin
specielle spise. Månekager er lige så
tæt forbundet med Midtefterårsfesten
som legenden om Chang-e. Der findes beretninger om, at folk for omkring 800 år siden begyndte at sende
månekager til slægtninge og venner
med et ønske om et snarligt gensyn.
Den tradition følges den dag i dag.
Månekager er en efterspurgt delikatesse. Der er firmaer, der har specialiseret sig i lave månekager efter mange forskellige recepter. Månekager er
naturligvis runde som den fuldmåne, de er med til at fejre. Indmaden
er lækkerier som dadler, bønner, lotusfrø, mandler, hakket kød, appelsinskaller, nødder og hvad man ellers
kan finde på.
Månekager er ikke blot en delikatesse,
der hører Månefesten til, men også en
kontroversiel handelsvare, som giver
producenterne en god fortjeneste.
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Månekager er blevet en handelsvare af format. Virksomheder bruger
dem som en hilsen til medarbejderne, men en ny medarbejder i et statsligt oliefirma har fortalt nyhedsbureauet Xinhua, hvorfor han ærgrer sig
over, at firmaet sendte ham en æske
med et udvalg af månekager. Værdien af månekagegaven er nemlig skattepligtig. Et år blev hans skat forhøjet fra 720 yuan (650 kr.) til 1020
yuan (900 kr.). Denne ekstraskat kunne han godt have brugt til andet end
månekager.
Det sidste nye inden for delikatessebranchen er månekager lavet af det
pureste guld. De købes af virksomheder, der bruger dem til gave til forretningsforbindelser. Skjult korruption,
for hvem spiser guldmånekager, lyder
det fra kinesiske bloggere.
En guldmånekage pakket ind som
en gave består af to guldbarrer, der
hver vejer 50 gram. Prisen opgives til
43.000 yuan (39.000 kr.).

Lanternerne

Lanterner i alle størrelser er med til
at skabe feststemning omkring Månefesten. De hænges op overalt, i parker, på bygninger, ved festpladser,
langs søer og floder. Lanternekulturen er blevet en industri. Det nyder
fx landsbyen Yangzhao i provinsen
Lanterner i alle størrelser og skikkelser
hænges op overalt for at danne en festlig ramme om Midtefterårsfestivalens
arrangementer. (Foto: Xinhua)
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Shanxi godt af. Landsbyen har adskillige værksteder, der i over hundrede
år har produceret lanterner til hele
Kina. Landsbyens årlige produktion
er på en halv million lanterner.

Fuldmånen

Når aftenens festmåltid sammen med
så mange familiemedlemmer som
muligt er overstået, er man nået til
fuldmånefestens afsluttende tradition: spadsereturen i fuldmånens skær.
Der sendes en bøn til Månegudinden
med håb om, at hun vil sørge for en
fredelig tilværelse i det kommende
år, og venlige tanker (eventuelt ledsaget af en serie sms’er) til de familiemedlemmer, der ikke har kunnet deltage i fuldmånesamværet.

Kritikken

Midtefterårsfesten er ikke lutter idyl.
Det kommunistiske partis hovedavis,
Renmin Ribao (Folkets Dagblad) havde en kritisk kommentar (eller måske
snarere en opsang) den 9. oktober
2012 til årets „månekagefest“, der
fandt sted den 30. september 2012.
Der er ved at gå månekage i hele festen, der ellers er en del af Kinas tusindårige kultur, skriver bladet.
„Denne fest blev oprindeligt holdt
for at mindes oldtidens vise mænd,
der nu til dags har en fast forankret
indflydelse i den kinesiske verden.
Dens rige kulturelle betydning kommer ofte for en dag ved festligheder,
der har forbindelse med månen. Men
mange fine folkelige skikke i forbindelse med Midtefterårsfesten mister
popularitet og er endog ved at forsvinde”.
„Ved dagens Midtefterårsfest indtager mange familier festmiddagen i al
hast og giver sig til at spille mahjong.
Månekager er næsten blevet festens
eneste symbol, hvilket kan ses af supermarkedernes stabler af forskellige
månekager. Visse „kloge og dristige“
forretningsfolk har endog indført sådanne „forfriskende“ markedsføringspraksis som at tilbyde gratis platinhalsbånd, medlemskab af golfklubber, gratis ophold i værelser med
havudsigt og billetter til en syvdages
tur til folk, der køber et bestemt antal
månekager“.

„Månekageindustrien tjener mere
end ti milliarder yuan om året og bidrager til at sætte det hjemlige forbrug i vejret. Traditionen med at spise
månekager ved Midtefterårsfesten er
fin, men problemet er, at de fleste månekager har et højt indhold af
sukker, fedt og andre usunde stoffer.
Kina har nu flere diabetikere per indbygger end noget andet land i verden. Det skyldes ikke blot den junk
food, vi får fra McDonald’s og KFC,
men også månekagerne“.
„Det er acceptabelt at spise månekager, men vi ønsker ikke at opleve,
at Midtefterårsfesten udvikler sig til at
blive en ren månekagefest, for det vil
svare til, at gæsten fortrænger værten.
På en tid, da Kina har et påtrængende behov for at styrke sin bløde
magt og styrke den socialistiske kulturs store fremskridt, har vi brug for
at udøve flere kulturelle aktiviteter
som at dyrke og hylde månen ved
Midtefterårsfesten“, lyder det fra
det kommunistiske parti.
Månefestivalen slutter med en spadseretur i
fuldmånens skær. Kineserne har tilbedt Månen i
3000 år. (Foto: Xinhua).
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Mulighed for demokrati?

livlig debat i kina om politisk reform
Et demokratisk Kina er sandsynligt, men ikke nødvendigvis et politisk system som det vestlige.
Af Peer Møller Christensen
Kinas økonomi har som følge af de
seneste tredive års imponerende
vækst nu indtaget andenpladsen på
den globale rangstige, kun overgået af USA, og det forekommer uundgåeligt, at Kina inden for det næste
årti vil blive verdens største økonomi.
Kina vil så have generobret den position i den globale økonomi, som landet besad omkring år 1800.
Denne udvikling har skabt kinesiske forventninger om, at man også
vil kunne opnå en politisk og kulturel
position i verden, som svarer til landets økonomiske styrke.
En af de alvorligste hindringer, for
at Kina kan opnå status som et ligeværdigt og respekteret medlem af
verdenssamfundet, er imidlertid landets udemokratiske politiske system.
To hændelser fra Kinas nyere historie
står i særlig grad i vejen for en anerkendelse af, at Kinas autoritære politiske system udvikler sig i retning
af demokrati: Massakren i Beijing i
1989 efter studenterdemonstrationer
med krav om bl.a. demokrati, og
dommen i 2009 på elleve års fængsel til systemkritikeren og nobelpristageren Liu Xiaobo efter offentliggørelsen af „Charter 08“, et manifest,
som krævede en demokratisering af
Kinas politiske system.
Disse hændelser har forstærket billedet i den vestlige verden af et Kina
styret af en elite med rødder i kommunistpartiet, som med ekstremt voldelige midler kæmper på liv og død
med systemkritikere, der repræsenterer befolkningen i kampen for et demokratisk samfund med forbillede i
det vestlige liberale demokrati. Dette
sort/hvide billede af den politiske udvikling i Kina synes at blokere for en
global anerkendelse af, at Kina udvikler sig i retning af demokrati.

Ophedede debatter

Når vestlige kinaforskere analyserer
den politiske udvikling i Kina, tager

de gerne udgangspunkt i en skelnen
mellem kinesiske „reformister” og
„konservative”, der udspringer af dette sort/hvide billede. Reformister er
systemkritikere, intellektuelle og politikere, der vil reformere det økonomiske og politiske system i Kina,
mens konservative i alliance med det
regerende kommunistparti forsvarer
det eksisterende økonomiske og politiske system.
Denne tvedeling af de politiske
holdninger i Kina er efter min mening for forenklet. Et fuldt politisk
spektrum af politisk-ideologiske opfattelser har udviklet sig i Kinas intellektuelle verden siden midten af
1990erne. De akademiske ideologiske diskussioner kom i starten først
og fremmest til udtryk i ophedede
debatter mellem Neoliberale og Det
Nye Venstre, men ud over disse to
store grupper findes i dag en række
andre, så det politiske spektrum i dag
dækker over Neokonservative, Neoliberale, Socialliberale, Socialdemokrater, Det Nye Venstre og Det Gamle Venstre.
Disse forskellige grupper af offentlige intellektuelle har meget forskelligt syn på det nuværende kinesiske
politiske system og nødvendigheden
af eller muligheden for demokratisering af dette system.
Blandt de neokonservative eksisterer en vis skepsis over for politiske
reformer, fordi man frygter, at en forhastet demokratisering vil føre til en
svækkelse af statsmagten. Mange
neokonservative mener også, at Kina
endnu ikke er modent til demokrati.
Liberalister, Neoliberale, Socialliberale og Socialdemokrater går alle ind
for etablering af et konstitutionelt demokrati. Intellektuelle fra Det Nye
og Det Gamle Venstre understreger
forbindelsen mellem politisk og økonomisk demokrati, og lovpriser nogle
af de politiske erfaringer fra den
maoistiske fortid, bl.a. det såkaldte
„massedemokrati“ under kulturrevolutionen.
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I forbindelse med såvel den 17.
partikongres (2007) som den 18.
(2012) var der i Kina livlige diskussioner om reformer af det politiske system. Ganske vist findes der indflydelsesrige meningsdannere i Kina,
som giver udtryk for, at det nuværende system er tilstrækkeligt demokratisk og som mener, at kommunistpartiet fuldt ud er i stand til at repræsentere den brede befolknings interesser, men disse personer udgør ikke et
flertal i de akademiske diskussioner.
De fleste deltagere i diskussionerne
synes at være enige i, at det er nødvendigt at ændre det politiske system
i en mere demokratisk retning. Der
er også en generel enighed om, at de
politiske og sociale rettigheder, der
omtales i den kinesiske forfatning,
bør respekteres fuldt ud og danne
grundlag for et fremtidigt demokratisk Kina. Den liberale side af spektret er fortaler for et liberalt demokrati, som ligner det politiske system i
USA, mens intellektuelle på venstrefløjen har skitseret en række mulige
alternative institutionelle former i
fremtidens kinesiske demokrati: økonomisk demokrati, „massedemokrati”, lodtrækning i stedet for valg, udvikling af de liberative og rådgivende
former for demokratisk deltagelse
osv.

Skridtvis demokratisering

Det er ikke kun intellektuelle, der
har diskuteret en demokratisering af
Kinas politiske system.			
I 2005 offentliggjorde Informationskontoret for Statsrådet (den kinesiske
regering) en hvidbog med titlen Opbygning af Politisk Demokrati i Kina.
(Zhongguo de minzhu zhengzhi
jianshe).
I 2006 offentliggjorde Yu Keping artiklen „Demokrati er en god ting“
(Minzhu shi ge hao dongxi). Yu Keping var dengang vicedirektør for
Oversættelsesbureauet under Centralkomiteen for Kinas Kommunistiske Parti og altså centralt placeret in-
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den for kommunistpartiets magthierarki. Med artiklen indførte Yu Keping
begrebet „gradvis demokratisering” i
debatten. Politiske reformer i retning
af demokratisering bør, ifølge dette begreb, ske skridt for skridt, som
det var tilfældet ved indførelsen af de
økonomiske reformer.
I 2008, et par måneder efter afholdelsen af den 17. partikongres, offentliggjordes en omfattende 30-års
plan for en gradvis gennemførelse af
politiske reformer i Kina, der skulle
føre i retning af et moderne socialistisk demokrati.
Storm Fæstningen, som planen
hed, var udarbejdet af en gruppe forskere tilknyttet kommunistpartiets
centrale partiskole i Beijing. Demokratiseringen skulle ifølge rapporten
ske i tre faser, der tilsammen ville
vare mere end 60 år.
I den første fase, fra 1979 til 2001,
var fokus primært på økonomiske reformer. I den anden fase, fra 2002 til
2020, bør Kina etablere et moderne
demokratisk politisk system og et
omfattende juridisk system. I tredje
fase, fra 2021 til 2040, vil det demokratiske og juridiske system udvikles
yderligere .
I rapporten diskuteres, hvordan et
effektivt system af balance og gensidig kontrol mellem magtorganerne i
det politiske system kan etableres.
Som en del af sådan en magtbalance foreslås det, at det kinesiske parlament, Den Nationale Folkekongres, bør have direkte myndighed –
uden indblanding fra kommunistpartiet – til at udarbejde statsbudgettet
og kontrollere de offentlige udgifter.
Desuden behandles spørgsmålet om,
hvordan man i den politiske proces
kan drage nytte af folkelige og religiøse organisationer og udvikling af civilsamfundet i almindelighed.
Forfatterne til rapporten understregede også, at der bør vedtages en lov,
der beskytter journalister og sætter en
stopper for forfatningsstridig indblanding i medierne, så der skabes reel
ytringsfrihed.

Den menige kinesers mening
Magthavernes og de intellektuelles
meninger og holdninger er naturlig-
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vis vigtige, men det er også af væsentlig betydning for udviklingen,
hvad den menige kineser mener om
en eventuel demokratisering af det
politiske system. Man kan få et vist
indblik i almindelige kineseres politiske holdninger gennem de holdningsanalyser, som er foretaget af kinesiske og udenlandske institutioner,
selvom disse undersøgelser ikke giver
noget entydigt billede.
I begyndelsen af maj 2013 blev resultaterne af en undersøgelse foretaget af Kinas Samfundsvidenskabelige
Akademi offentliggjort i en rapport
kaldet Hvilken slags demokrati ønsker kineserne? (Zhongguo ren xiangyao shenme yang minzhu) .
Denne undersøgelse siger noget
om, hvordan almindelige kinesere
forholder sig til ovennævnte politiske
spektrum og spørgsmålet om demokrati. En af konklusionerne fra rapporten er, at 38,1 pct. af de adspurgte tilhører, hvad man kan kalde venstrefløjen, 8 pct. højrefløjen og resten, altså næsten halvdelen, kan beskrives som holdningsmæssigt placeret i centrum af kinesisk politik.
67 pct. sagde, at de havde en positiv holdning til det at deltage i politik. Kun 15,3 pct. mente, at demokrati var ensbetydende med regelmæssige valg og flerpartisystem, altså det,
som man i Vesten mener er kendetegnende for et liberalt demokrati.
Flertallet af de adspurgte mente, at
Kina måtte udvikle sin egen form for
demokrati. Dette resultat stemmer
imidlertid ikke overens med konklusionen i en undersøgelse foretaget af
det amerikanske Pew Research Institute, hvor respondenterne blandt andet blev spurgt om deres holdning til
amerikansk demokrati. Omkring
halvdelen (52 pct.) udtalte, at de havde en positiv holdning til amerikanske ideer om demokrati, mens 29
pct. sagde, at de ikke kunne lide disse ideer. De to undersøgelser giver
altså ikke noget entydigt billede af almindelige kineseres holdninger til
demokrati.
Spørgsmålet, om det autoritære politiske system i Kina er inde i en udvikling i retning af demokrati, og om
Kina derfor kan accepteres som lige-

stillet medlem af verdenssamfundet,
kan ikke uden videre besvares. På
trods af massakren i Beijing i 1989
og de 11 års fængselsstraf til Liu
Xiaobo, er det åbenbart ikke forbudt
at diskutere eller argumentere for en
demokratisering af det politiske system i Kina. Tværtimod foregår der
en livlig debat om emnet.

Kina og verdenssamfundet

Hvordan de forskellige holdninger
til demokratisering fordeler sig i det
kinesiske samfund er stadig et åbent
spørgsmål. Det er imidlertid sandsynligt, at den form for demokrati, som
formentlig vil se dagens lys i Kina,
ikke nødvendigvis bliver identisk
med den form, vi er vant til i Vesten.
Måske vil demokratiet komme til at
omfatte både de økonomiske og politiske aspekter af samfundet, måske
vil de måder, politiske holdninger
kommer til udtryk på, være anderledes end de regelmæssige valg af repræsentanter for folkeviljen og den
partipluralisme, vi er fortrolige med.
Måske bliver det største spørgsmål,
om vi i Vesten er villige til at acceptere et politisk system, der ikke ligner
vores eget demokrati, som et ligeværdigt demokratisk politisk system og
dermed anerkende Kina som et ligeværdigt medlem af verdenssamfundet.
Udfordringen til kineserne vil blive
at finde frem til et politisk system,
som bedre end det nuværende giver
den enkelte borger mulighed for at få
indflydelse på de forhold, der har betydning for hans/hendes dagligdag.
Udfordringen for resten af verden er,
om man kan acceptere, at politisk
indflydelse kan have andre former
end repræsentativt demokrati med
flerpartisystem og regelmæssige valghandlinger. Hvis ikke det lykkes, vil
Kina aldrig blive optaget som et ligeværdigt medlem af verdenssamfundet, men måske endog ende i rollen
som Vestens nye fjendebillede.
Peer Møller Christensen er adjunkt på
Aalborg Universitet, Institut for Kultur
og Globale Studier.
Han holder foredrag i Dansk-Kinesisk
Forening 17. oktober. Se Bagsiden.
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Uddannelse i Kina og Danmark

samarbejde trods kulturelle forskelle
Under to års studier på Sino Danish Center i Beijing har artiklens forfatter oplevet nogle af de
store forskelle mellem det danske og kinesiske uddannelsessystem.
Af Tanja Krawack
Forskellige forståelser af blandt andet
viden, læring og autoritetsstrukturer
betyder, at danskere og kinesere har
forskellige tilgange til det at bedrive
videnskab og det at være universitetsstuderende. Når en ny uddannelse begynder, vil der altid være mange
elementer der er lidt ustrukturerede
og uforudsigelige. Men når man indfører syv nye uddannelser i en tværkulturel kontekst, er der rigtig meget
der kan overraske og udfordre. Det
er det, Sino Danish Center (SDC) har
gjort. SDC er et forsknings- og uddannelsessamarbejde mellem samtlige otte danske universiteter og det kinesiske universitet UCAS (University
of Chinese Academy of Sciences).
Samarbejdet blev underskrevet i
2010 og omfatter både kandidatuddannelser, forskning og videnskabelige projekter. Sammen skal universiteterne skabe et universitetscenter
i Beijing, der kan danne rammen for
udveksling af viden, teknologi og talent mellem Danmark og Kina. Efter

at have gennemført en kandidatuddannelse som første årgang på SDC
bliver man lidt klogere på de mange
forskelle, der er mellem det danske
og kinesiske uddannelsessystem.

Respekt for autoriteter

I forbindelse med opstarten af et nyt
universitetscenter er der en række institutioner, som man som dansk universitetsstuderende anser for at være
helt centrale. For eksempel er det
vigtigt at få opbygget et velfungerende studenterdemokrati, der kan påvirke udviklingen af uddannelserne
og sikre, at de studerende bliver hørt.
Det tager imidlertid tid at skabe opbakning bag et sådant studenterråd
blandt de kinesiske studerende.
En del af forklaringen på det hænger sammen med den store respekt
for autoriteter, der er meget central i
det kinesiske uddannelsessystem. For
de kinesiske studerende er det meget
utraditionelt at forestille sig, at man
som studerende kan belære en underviser om, hvordan et fag kan forbedres.

Studerende i et klasselokale på Sino Danish Center i Beijing. (Privatfoto)
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Særligt den danske evalueringskultur er meget speciel set med kinesiske øjne. Det har overrasket de kinesiske studerende, at danskerne ikke
er bange for at fortælle underviseren
direkte, hvordan de mener undervisningen kan forbedres, og de finder
den ligefremme feed back lidt grænseoverskridende. Kinesernes tilgang
til kritik er mere diskret, og en studerende vil være utilbøjelig til at konfrontere sin underviser med kritik. 		
Ideen om at kunne klage over en
karakterbedømmelse er ligeledes meget fremmed for de kinesiske studerende. Forundringen var stor hos
mine kinesiske medstuderende, da
det gik op for dem, at det var muligt
at stille spørgsmålstegn ved en professors bedømmelse af deres arbejde
og ansøge om at få den genovervejet.
Disse eksempler illustrerer vanskelighederne med at skabe en konstruktiv dialog, hvor man undgår, at forbedringsforslag bliver til fornærmelser, og hvor man samtidig sikrer, at
de kinesiske studerende bliver hørt.

Debat med underviseren

Respekten for autoriteter påvirker
desuden den daglige studiekultur på
mange områder. Som studerende på
en samfundsvidenskabelig uddannelse har det derfor været påfaldende,
hvor vanskeligt det i starten var at involvere de kinesiske studerende i kritiske diskussioner i undervisningen.
Men det har vist sig, at det ikke er
af mangel på interessante holdninger og perspektiver, at diskussionerne
udebliver, men nærmere af respekt
for den underviser, der har fremlagt
deres perspektiv. Hvis underviseren
direkte beder den studerende om en
holdning eller et alternativt perspektiv på et emne, kommer der mange
interessante observationer frem.
Efter at have forstået denne forskel
har jeg overvejet, om den mere direkte form, som vi danske studerende
er kommet med, er blevet opfattet
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som uhøflig og respektløs af de kinesiske studerende og undervisere. Jeg
har søgt et ærligt svar på spørgsmålet
hos mine kinesiske medstuderende,
som med tiden dels er blevet mine
nære venner og desuden har fået en
forståelse for danskernes store kærlighed til direkte kritik. På høfligste vis
forklarede de, at de i starten var blevet noget overraskede over den danske kritiske tilgang til undervisningen, men at det jo var forventeligt, at
udlændinge havde andre måder at
gøre den slags på.

Vejlederen som arbejdsgiver

Vigtigheden af at respektere professorens holdninger afspejles også i andre strukturer i det kinesiske universitetssystem. Alle de kinesiske studerende har en professor fra UCAS tilknyttet som deres vejleder, men vejlederen har en noget anden funktion
i Kina, end man er vant til i Danmark. Mens vi som danske studerende forventer, at en vejleder guider os
til at forbedre vores eget arbejde og
hjælper os med at se nuancer og facetter i stoffet, vi ikke selv var klar
over, er en kinesisk vejleder i virkeligheden nærmere en arbejdsgiver. 		
Den kinesiske studerende laver således mange bundne opgaver for deres vejleder, som sjældent er relateret
til undervisningen, og hjælper på den
måde professorerne med deres forskning. Da de kinesiske studerende også modtager et økonomisk bidrag fra
deres vejleder, fungerer de nærmest
som forskningsassistenter, og systemet er således en form for erstatning
for det danske SU system.
Vejlederen kompenserer de studerende for det arbejde, de laver, ved at
betale deres husleje og deres leveomkostninger, og selvom rådighedsbeløbet og boligforholdene er lavere
end danske standarder, kan det finansiere de studerendes basale leveomkostninger.
Den tætte relation mellem den studerende og vejlederen betyder dog,
at arbejdsopgaver har en tendens til
at flyde sammen med den studerendes eget selvstændige arbejde. Det
betyder for eksempel, at de kinesiske
studerendes specialeemne ofte er
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meget influeret af, hvad deres vejleder arbejder med. Det hænger naturligvis også sammen med andre forhold, som at vejlederen kan give den
studerende adgang til interessante
data, eller at det kan give god mening at vælge et emne, hvor man kan
trække på vejlederens faglige kompetencer.
Det er dog tydeligt, at de kinesiske
studerende i mindre grad end de
danske er vant til at se deres arbejde
som et selvstændigt produkt støttet af
deres vejleder. Da jeg således for
nylig læste en af mine medstuderendes speciale igennem, som hun har
lavet i samarbejde med en dansk vejleder, blev jeg fanget af hendes efterskrift. Her brugte hun over en halv
side på at takke sin danske vejleder
for hans støtte. Særligt var hun taknemlig for, hvordan hun var blevet
opfordret til selv at beslutte, hvordan
hendes research skulle tage sig ud.
Hun forklarede med lige dele benovelse og forundring, hvordan hendes vejleder havde opfordret hende
til kun at bruge hans ideer, hvis hun
syntes om dem, og desuden at hun
selv skulle bestemme, hvad hun ville
skrive om, og hvad vinklen på emnet
skulle være.

Det sociale samvær

Ud over disse mere eller mindre formelle institutionelle rammer for undervisning og læring er det en udbredt holdning blandt danske studerende, at sociale institutioner er en
vigtig og integreret del af studielivet.
Vi tog derfor hurtigt initiativ til oprettelsen af en social forening, der skulle sikre et godt studiemiljø for danske
og kinesiske studerende.
Det viste sig imidlertid at være et
ligeså vanskeligt koncept at forklare
vores kinesiske medstuderende som
den studenterpolitiske organisation.
For kineserne var det noget meget
fremmed, at man som studerende
brugte energi på andet end det at studere. Kineserne er vant til at arbejde
meget målrettet. Det betyder ikke, at
kinesiske studerende aldrig holder fri
– når først de har klaret sig igennem
til kandidatniveau falder arbejdspresset i forhold til de hårde år op til den

kinesiske version af studentereksamenen, gaokao. Men det at bruge timer af sin fritid på at arrangere fælles
arrangementer for hele uddannelsen
syntes de var utraditionelt, særligt når
det ikke var noget, universitetet havde bedt en om at gøre.

Betydningen af en julefest

Da vi som det første større sociale arrangement på SDC arrangerede en
dansk julefest, oplevede vi at de fleste af de kinesiske studerende kun
mødte op, fordi de følte, at det var
noget studiet havde pålagt dem at
bruge deres lørdag eftermiddag på.
Heldigvis virkede de danske traditioner med juleklip, gaveleg og risalamande effektivt, da de først var mødt
op, og den danske tilgang til det sociale studieliv blev accepteret. Det
betød, at da den anden årgang af studerende kom til Beijing, var en af
mine medstuderende meget opmærksom på at forklare de nye kinesiske
studerende, at man skulle tage med
til danskernes sociale arrangementer.
Med julefesten som eksempel forklarede han, at det kan være svært at
forstå på forhånd, hvad ideen med
danskernes arrangementer er, men at
det var vigtigt at tage med alligevel,
fordi, som han sagde med et alvorligt udtryk i ansigtet, ’det viser sig at
være sjovt’.

Frustrationerne

Selvom det til tider kan medfører frustrationer i såvel gruppearbejde som
studenterpolitik, at man ser vidt forskelligt på grundlæggende elementer
i det at studere, er det også netop i
forbindelse med disse frustrationer, at
det står klart for en, hvad det er der
ligger i de mange floskler om, hvad
der er vigtigt for at arbejde i Kina.
Man mærker på egen krop, hvor
vigtigt det er at tilpasse sig den kinesiske kontekst, hvis man skal udrette
noget i den, og man kommer lidt
nærmere en forståelse af, hvad
det reelt kræver.
Tanja Krawack er nyuddannet cand.
soc. i Public and Social Development
fra Sino Danish Center i Beijing.
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Kirkeligt drama i „Kinas Jerusalem“

en helt ny kirke blev jævnet med jorden
Myndighedernes begrundelse: Kirken bygget ulovligt. Menighedens formodning: Provinsens
regering vil forhindre kristendommen i at brede sig.
Af Flemming Poulsen
En magtfuld kristen menighed i byen
Wenzhou i provinsen Zhejiang i det
sydøstlige Kina kunne i december
2013 tage sin nyopførte kirke – Sanjiang kirke – i brug. Mindre end fem
måneder senere, den 28. april 2014,
blev kirken jævnet med jorden efter
ordre fra myndighederne i Yongjia
amt, hvor kirken lå. Den var ulovligt
opført, lød begrundelsen. Menighedens ledere mener, at ødelæggelsen
var led i en ny politik, der går ud på
at hindre kristendommen i at brede
sig for meget og for hurtigt.
Det havde taget et par år at bygge
kirken, og den havde kostet den protestantiske menighed 30 mio. yuan
(26 mio. kr.) – penge, som var indsamlet ad privat vej. Der var plads til
2000 i kirken, en af de største byg-

Sanjiang kirke blev af Zhejiangs provinsregering
erklæret for ulovligt byggeri og dømt til nedrivning. (Foto fra internettet).

ninger i Wenzhou. Byen har ni millioner indbyggere, hvoraf 1,3 mio.
ifølge lokale kristne ledere bekender
sig til kristendommen. Byen har den
største kristne befolkning i Kina og
har af den grund fået tilnavnet Kinas
Jerusalem.
De lokale myndigheder har forklaret, at der var givet tilladelse til at
bygge en kirke med et grundareal på
1881 kvadratmeter. Men da kirken
var færdig, viste det sig, at den bredte sig over 7000 kvadratmeter. Desuden var den højere, end det gældende byggereglement tillader, når
man regnede korset på spiret med.
Bystyret var derfor i sin gode ret til at
kræve byggeriet lovliggjort eller kirken revet ned.
Lederne af den protestantiske menighed erkender, at kirken var blevet
større, end byggetilladelsen forudsatte. En af menighedens præster, Zheng
Leguo, har til det kommunistiske partis engelsksprogede avis Global Times forklaret, hvordan det er gået til:
„Vi erkender, at mange kirker ikke
er fuldt ud lovlige. Det skyldes, at
provinsregeringen næppe vil give lov
til at bygge store kirker. Da der i
Wenzhou er behov for store kirker, er
det blevet praksis at bygge kirkerne
større end tilladt, og det har de lokale
myndigheder lukket øjnene for”.
En præst siger til avisen, at hans
kirke er bygget, uden at man har haft
alle nødvendige tilladelser. „Det kan
tage mange år at få svar på alle ansøgninger, så vi bygger samtidig med,
at vi ansøger myndighederne om tilladelse til byggeriet”.
Den endelige tilladelse til et byggeri skal gives af provinsregeringen.
Provinsregeringen afviser de protestantiske lederes påstand om, at nedrivningen er begyndelsen til et forsøg
på at begrænse kristendommens udbredelse i provinsen. Men menigheden har en anden forklaring på, hvordan konflikten med myndighederne
begyndte.
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Ifølge indlæg på de sociale medier
besøgte provinens nye partichef, Xia
Baolong, området i januar 2014. Han
havde set den nybyggede Sanjiang
kirke og havde beklaget sig over, at
det store kors på taget var for iøjnefaldende. Han gav derfor ordre til, at
korset skulle fjernes, men det nægtede menigheden at gøre. „En kirke
uden kors er ikke andet end et varehus”, skrev en Wenzhouborger på sin
blog.
Den nye partichef, der er provinens
egentlige regeringschef, fandt også,
at kirken var alt for stor, så han gav
ordre til, at byggeriet skulle bringes i
overensstemmelse med det gældende
bygningsreglement. Kirken skulle
desuden indgå i en kampagne, han
havde indledt i 2013. Den gik bl.a.
ud på, at alle ulovligt opførte bygninger skulle rives ned eller lovliggøres.
Det gjaldt fabrikker og offentlige bygninger såvel som templer og kirker.
Zhejiang provins skulle forskønnes,
lød slagordet.
Da der ikke skete noget med den
nyopførte Sanjiang kirke, fik menigheden et mundtligt varsel om, at kirken stod til nedrivning. Den 4. april
2014 blev tegnet for chai – 拆 – malet på kirkens mur. Tegnet betyder
nedrivning og kunne kun forstås på
én måde: det var myndighedernes
dødsdom over den nyopførte kirke.
Tegnet fandtes også på fabrikker,
gamle huse, templer og andre bygninger, der stod i vejen for partichefens byfornyelsesprojekt, så der var
ikke tale om en aktion mod den kristne bevægelse, forklarede myndighederne.
Menigheden bag Sanjiang kirke reagerede ved bogstavelig talt at slå
ring omkring kirken. Et par tusinde
trosfæller fra nær og fjern vandrede
fra morgen til aften rundt om kirken,
syngende og med biblen i hænderne,
og mange overnattede i kirken for at
forhindre rydningsmandskabet i gå i
gang med ødelæggelsen.
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Et interimistisk køkken blev indrettet bag alteret.
Samtidig blev der forhandlet mellem kirkelederne og myndighederne,
og den 7. april blev det meddelt, at
der var indgået en aftale. Menigheden skulle fjerne et par etager fra et
anneks til kirken, men selve kirkebygningen skulle der ikke røres ved.
Annekset var beregnet til at huse ældre trosfæller og til undervisning. 		
Bevogtningen af kirken døgnet
rundt ophørte. Men en halv snes
dage senere var den gal igen: Nogle
fra menigheden oplyste, at de havde
set et større hold arbejdere med bulldozere, gravemaskiner og kraner i
nærheden af kirken. Der gik rygter
om, at nu skulle kirken nedrives.
Nogle dage senere, den 27. april,
jog politiet et par hundrede personer
ud af kirken og afspærrede området i
en kilometers omkreds. Næste morgen begyndte nedrivningen af kirken.
Om aftenen kunne de sociale medier
bringe billeder, der viste, at den store
kirke nu ikke var andet end en dynge
murbrokker.
Ifølge kristne ledere har otte kirker
i Wenzhou og adskillige andre i pro-

vinsen Zhejiang modtaget skriftlige
eller mundtlige påbud om at få fjernet kors og få „berigtiget“ ulovlige
kirker, så de undgår at blive revet
ned. Ifølge South China Morning
Post har amtet meddelt, at fem ansatte i regeringen står til at blive straffet, fordi de ikke fik standset bygningen af kirken. Amtets viceguvernør
har oplyst, at amtet allerede i december 2013 forlangte, at kirken blev revet ned. De fem mistænkte foretog
sig intet, selv om det stod klart, at der
var tale om et ulovligt byggeri.
Det har ikke overrasket Wenzhous
kristne ledere, at netop Wenzhou er
blevet skueplads for en konflikt med
landets kommunistiske ledelse, der
jo betragter et ateistisk samfund som
idealet.
Netop Wenzhou er hjemsted for
landets mest magtfulde kristne menigheder, der sætter deres præg på
hele samfundet. Det siger en lektor
ved Renmin Universitet i Beijing,
Cao Nanlai. Han har forsket i kristendommens udvikling i Wenzhou og
udgav i 2010 på Stanford Universitet
i USA bogen „Constructing China’s
Jerusalem“.

Sanjiang kirke, der kostede 26 mio. kr.,
blev bygget for penge indsamlet af
menigheden. (Foto: Zheng Leguo).

I de få uger kirken var i brug, var der fuldt hus til søndagens gudstjenester. Der var plads til
2000 kirkegængere, men menighedens ledere havde planer om en udvidelse. Menigheden i
Wenzhou er en af de største i Kina. (Foto: Zheng Leguo).

Med konflikten omkring Sanjiang
kirke som udgangspunkt siger han til
Global Times, at „Wenzhous kristne
ledere driver kirkerne ud fra samme
filosofi, som de anvender i forretningslivet. De købte i sin tid kirkerne,
udvidede dem, byggede nye og gjorde samtidig meget for at udbrede
kendskabet til kristendommen og
dens værdier og aktiviteter. Alt det
har i årenes løb gjort krisendommen
til en magtfuld religion i Wenzhou“.
„I modsætnng til hvad der er tilfældet mange andre steder i Kina, hvor
kristendommen kun spiller en periferisk rolle, spiller den en hovedrolle
i Wenzhou. Hvis lokale embedsfolk
ikke selv er kristne, er deres slægtninge og venner det“.
Kristendommen i Wenzhou er i en
fase, hvor det afgørende er, hvor hurtigt og hvor meget den breder sig.
„De kristne bygger store kirker med
store kors, der religiøst betyder velsignet af Gud, men det er også en
slags praleri. Wenzhous kristne ønsker at vise, hvor dygtige de er, at de
bliver velsignet af gud og er langt
mere moralske over for andre“,
siger lektor Cai Nanlai.
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Kinas nye verdensarv

den store kanal og silkevejen
En vandvej og en landevej blandt 47 bevaringsværdige bygningsværker og kulturelle fænomener.
Af Henrik Strube
Kina har fået to nye navne på listen
over Kultur- og Naturfænomener, der
er bevaringsværdige på verdensplan.
De to nye er Den Store Kanal og Silkevejen, som Unesco, FNs kulturelle
organsation, i juni 2014 føjede til
Verdensarvslisten. Den kinesiske del
af listen omfatter nu 47 navne, fra
Den Store Mur (på listen i 1987) til
Det Kulturelle Landskab Honghe
Hani Risterrasser (2013).

Store problemer ved kanalbyggeriet

Den Store Kanal eller Kejserkanalen,
som den også kaldes, er et bygningsværk, der med hensyn til dimensioner og betydning er blevet sammenlignet med Den Store Mur. Kanalen
blev bygget med bl.a. samme formål
som Muren, nemlig at beskytte riget
mod indtrængende fjender fra nord
– soldater og militær udrustning kunne hurtigt sendes mod nord ad kanalen. Den blev også i lighed med bygningen af Muren opført ved en hensynsløs rovdrift på menneskelig arbejdskraft. Millioner af kinesere har
slidt under umenneskelige forhold for
at få kanalen bygget, flere millioner

er døde af hårdt arbejde og sult under arbejdet.
Kanalen har en særlig plads i historien om Kinas vandveje. Den har siden de tidligste tider knyttet Sydkina
og Nordkina sammen både økonomisk, administrativt, militært og kulturelt.
Kanalen er med sine 1794 kilometer verdens længste menneskeskabte
og sejlbare kanal. Den forbinder fem
store floder, går igennem fem provinser og skaber et sammenhængende
netværk af vandveje mellem Beijing i
nord og byen Hangzhou i det sydlige
Kina.
Bygningen af kanalen begyndte for
næsten 2500 år siden, og den er dermed også verdens ældste kanal. Den
har haft stor betydning for udnyttelsen af de sydkinesiske områder ved
hjælp af kunstvanding af de dyrkede
arealer, og den har også spillet en
stor rolle ved dannelsen af handelsbyer langs med kanalen.
Gennem tiderne har Den Store Kanal været en sikker måde at få transporteret korn og andre varer mellem
landsdelene, så lasten ikke blev kapret af de kinesiske og japanske pirater, der huserede i havet ud for Kinas
østkyst. De fleste af Kinas floder fly-

Engang var der karavaner på Silkevejen. (Foto: wikiaimage)
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der fra vest mod øst og sydøst. De to
hovedfloder, Den Gule Flod og
Yangtze, deler landet i en nord- og
en sydregion med Yangtze som skillelinje, så bortset fra havet var der før
Den Store Kanal ingen naturlig vandrute mellem Nord- og Sydkina.
Den Store Kanal er et eksempel på,
hvordan kineserne ved hjælp af en
veludviklet teknologi løste de mange
udfordringer, de mødte under byggeriet. Man skulle have vandet til at følge landskabets fald og stigninger fra
det sydlige til det nordlige Kina. Man
skulle løse opgaver med aflejringer,
der lagde sig i floder og kanaler og
medførte, at en flods løb blev ændret. Desuden var der problemer
med medstrøm og modstrøm, hvor
kanalen skulle forenes med en flod.
Hvor man brugte en flod som vandvej, måtte man ofte på grund af
strømforhold lave en kanal parallelt
med floden.
Kineserne har formentlig også brugt
sluser med sluseporte siden første århundrede f.v.t.
På de indenlandske vandveje blev
fartøjerne drevet frem ved at trække
dem fra land, ved stagning eller ved
giring (en type roning fra agterstavnen). Der skulle derfor laves trækstier

Den Store Kanal. (Foto: Xinhua)
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langs kanalen, ofte gennem uvejsomme områder. Da kanalen gennemskar
landskabet, skulle der bygges broer,
som man både kunne gå eller køre
over og sejle under. De ældste rester
af en hængebro findes i Kina og er
fra 2. århundrede f.v.t.
Kineserne er, så vidt vides, de første, der byggede en buebro, der giver
en stor spændevidde og en højde, så
der kan sejles under den. I hvert fald
er verdens ældste kendte buebro den
50 meter lange Zhao-Zhoubro 40
km sydvest fra Shijiazhuang. Broen
har modstået ti oversvømmelser, otte
krigshandlinger og mange jordskælv.

Fra handelsruter til turisternes
yndlingsrute

Begrebet Silkevejen kan føres tibage
til det 2. århundrede f.v.t. Under
Han-dynastiets 400 år lange regeringsperiode, fra 206 f.v.t. til 220
e.v.t., medførte dynastiets stærke
koncentration af magten i Kina og
de færre indre stridigheder, at kejser
Han Wudi, der regerede i over 54
år (141-87 f.v.t.), kunne føre en aktiv
udenrigspolitik.
Med hans tronbestigelse begyndte
en periode med politisk og kulturel
ekspansion, den første i sin art i Kina.
Han måtte dog først besejre Xiongnu-folket, en sammenslutning af nomadestammer af tyrkisk-mongolsk
oprindelse, der førte krig mod kejserriget. Nu-folkets magthavere havde hindret Han-kejserne i at trænge mod vest, men da de var besejret, i hvert fald foreløbigt, sendte kejser Wudi en af sine betroede officerer, Zhang Qian, sammen med et følge på 100 velbevæbnede mænd på
en rejse mod vest for at skabe forbindelse med herskerne der.
Zhang Qians rejse varede tolv år.
Han kunne fortælle sin kejser, at der
langt mod vest fandtes kulturområder
og stærke stater, som Riget i Midten
med fordel kunne handle med og
lære noget af.
Som et resultat af denne og Zhang
Qians følgende opdagelsesrejse blev
der i 119 f.v.t. åbnet en handelrute
mellem Kina og Persien. Det udvikledes sig i årenes løb til det, der blev
kendt som Silkevejen, den domine-
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rende rejserute på land mellem Kina
og Middelhavet.
Det var ikke kun silkevarer, der
blev fragtet ad Silkevejen fra Kina til
Europa. Mange andre råvarer er i tidens løb transporteret ad den vej, fra
guld og elfenben til eksotiske dyr og
planter.
Før den portugisiske søfarer Vasco
da Gama i 1498 fandt søvejen fra
Europa syd om Afrika til Indien, var
Silkevejen den vigtigste forbindelse
mellem øst og vest. Ruten bestod af
en serie af sammenkoblede ruter
gennem Centralasien og Sydasien, et
vejnet, der strakte sig over i alt 8000
km. Ruterne blev først og fremmest
brugt til at fragte handelsvarer mellem Kina og Middelhavsregionen.
Udtrykket Silkevejen (Seidenstrasse) for dette netværk af veje blev opfundet af den tyske geograf Ferdinand
von Richthofen i 1877.
Zhang Qian døde i 113 f.v.t. kort
efter sin anden store ekspedition mod
vest, elsket og hædret af kejseren, der
gav ham titlen „Den store opdagelsesrejsende”. Zhang Qian mindes
stadig i Kina i dag. Det var ham, der
tog de første skridt til forbindelsen,
der åbnede Kina mod vest og mod
Europa. Så man kan med god grund
kalde Zhang Qian „Silkevejens fader”.
I dag er det ikke varer, der transporteres over land mellem Kina og

Europa, men tusindvis af turister, der
strømmer ad nutidens 3000 kilometer lange Silkevej mellem Beijing i
øst til Kashgar i vest. Der er rigeligt
med historiske og andre seværdigheder undervejs – fra paladser og pagoder til ruiner gemt bort i mere eller
mindre tilgængelige sandørkener.

Kejserkanalen fra Beijing til Hangzhou.

Silkevejen var en fælles betegnelse for mange ruter mellem Kina og Europa.
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ri chang sheng huo
om hverdag og tilværelse, samlet af Henrik Strube og FLEMMING POULSEN

ri chang – hverdag

Træplantningens Dag

Hvert år den 12. marts er det Træplantningens Dag. Kineserne fejrer
dagen som en helligdag, der samtidig
er mindedag for Kinas revolutionære
og politiske leder dr. Sun Yat-sen, der
ofte omtales som „det moderne Kinas fader”. Han døde den 12. marts
1925.
Dr. Sun Yat-sen lagde stor vægt på
skovrejsning, og i 1979 vedtog Den
Nationale Folkekongres (parlamentet), at den 12. marts skulle være landets træplantningsdag.
I 1981 igangsatte viceministerpræsident Deng Xiaoping – landets
egentlige leder – en storstilet kampagne for plantning af træer. Alle raske borgere i alderen 11–60 år skulle
plante tre-fem træer om året til gavn
for økologien.

„Lad en milliard træer blomstre: En
stor grøn mur af træer kan måske
stoppe Kinas ørkenspredning“ var et
af kampagnens mottoer.
I Vest- og Nordkina, hvor jorden
er blevet overdyrket, overgræsset eller ryddet for skov og derfor blevet til
ørken, nærmer sandet sig Beijing fra
de store ørkenområder i Indre Mongoliet. Ørkenspredning med de tilhørende støv- og sandstorme, som
er en plage for Beijing, skal standses
via træplantning, mener den kinesiske regering. Præsident Xi Jinping opfordrer folk til at skabe en stor ’grøn
mur’ i det nordlige og vestlige Kina.
Anført af præsidenten var Kinas syv
mest magtfulde politikere (Politbureauets Stående Udvalg) trukket i arbejdstøjet og tilbragte fredag den 4.
april 2014 med at plante træer i den
nordvestlige del af Beijing. Præsidenten opfordrede her alle borgere på
tværs af generationer og etniske grupper til at gøre en indsats for at beskytte skovene.
Ifølge den kinesiske Skov- og Naturstyrelse blev der i 2013 plantet
seks millioner hektarer ny skov i
Kina. I Beijing er der de seneste 32 år
ifølge China Daily blevet plantet 189
millioner træer.

Præsident Xi Jinping i gang med træplantning den 4. april 2014 i det nordvestlige Beijing.
(Foto: Li Tao/Xinhua).

Flere hundredårige

Der bliver flere og flere hundredårige
kinesere, i hvert fald i Shanghai. Her
har byens statistiske kontor fundet
ud af, at der i 2013 for hver 100.000
indbyggere var 9,8 personer over 100
år, en stigning fra 8,8 i 2012.
Antallet af hundredårige var 1407,
– 356 mænd og 1051 kvinder –, 156
flere end i 2012. Kvinders forventede
levetid er langt længere en mænds,
idet næsten tre fjerdedele af de hundredårige er kvinder, konstateres det i
en rapport.
I følge Verdens Sundhedsorganisation (WHO) tegner biologiske arveanlæg sig for 27 pct. af betingelserne
for at blive 100 år. Desuden har de
fleste hundredårige en slægtning, der
er blevet over 80 år.

Mange „nøgne“
embedsmænd

Myndighederne i provinsen Guangdong i Sydkina har fundet ud af, at
koner og børn til over 1000 af provinsens embedsmænd bor fast i udlandet. Det er ikke ulovligt, men regeringen ønsker, at familierne skal
flytte hjem til Kina, fordi deres bopæl
i udlandet kan føre til korruption.
Manden hjemme i Guangdong kan
nemlig uden større besvær overføre
penge, som han ikke har erhvervet
på lovlig vis, fx ved bestikkelse, til
konens oversøiske adresse. Manden
har kun sin løn hos sig – han er „nøgen“. Myndighederne mener, at ordningen er den direkte vej til korruption og vil derfor ifølge det officielle
nyhedsbureau Xinhua have den
standset.
De 1000 „nøgne“ embedsmænd
har fået valget mellem at hente familien tilbage til Kina, at blive forflyttet
til en stilling på et lavere løntrin eller
tage deres afsked.
200 familier har valgt at flytte tilbage til Kina, og over 800 har ladet sig
degradere, fordi familien foretrækker
at blive boende i udlandet.

Rige kinesere giver for lidt

Mangemilliardæren Bill Gates, medstifter af it-firmaet Microsoft, har opfordret rige kinesere til at yde flere
penge til velgørenhed og værdifulde
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projekter. Til det britiske nyhedsbureau Reuters siger han, at rige kinesere burde tage ved lære af den kinesiske ledelses holdning til filantropi.
„Når der sker noget i retning af en
katastrofe i Kina, oplever man en udstrakt generøsitet, men når det drejer
sig om bidrag til universiteters forskning eller hjælp til handikappede, så
er der ikke noget at hente“, siger Bill
Gates.
Det er ikke første gang, han har
blikket rettet mod rige kineseres
manglende lyst til at lukke op for
pengekassen. Han inviterede i 2010
sammen med milliardæren Warren
Buffett 50 af Kinas rigeste til en velgørenhedsmiddag, men en tredjedel
sagde nej tak. Det skyldtes, hed det
sig, at de var bange for, at de ville
blive presset til at donere et større
beløb til forskellige projekter.
Ifølge Reuters donerede Kinas 100
topfilantropister i 2013 870 mio. dollars til forskellige formål, et fald på
44 pct. fra året før.

Mangel på plads til de døde

En gang om året fejrer kineserne mindet om deres forfædre. Det sker på
qingming(ren og klar)-dagen, også
kaldet gravfejningsdagen, der er den
15. dage efter forårssolhverv, i 2014
den 5. april.
Den dag giver hvert år anledning
til en heftig debat om det fornuftige i at bruge den sparsomme dyrkbare jord til gravsteder. Regeringen har
i tyve år slået til lyd for ligbrænding
og forsøgt at få de efterladte til at strø
asken ud over havet, men forgæves. I
2013 lod kun 1200 familier i Beijing
sig overtale.
En pinlig afsløring i 2014: Et firma
har averteret med gravsteder, der har
den helt rigtige beliggenhed, og som
opfylder alle feng-shui-betingelser
for at tilfredsstille ånderne. Et sådant
gravsted koster 60.000 yuan (52.000
kr.) per kvadratmeter.
Ejeren af det firma, der driver denne helt specielle begravelsespark, er
blevet afsløret som vicedirektør for
byens kontor for borgerlige anliggende. Om han stadig er vicedirektør, vides ikke.
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Den imaginære kirkegård for truede dyrearter
På en kirkegård i Beijing står den 53årige Guo Geng og læser op af digte
og lægger blomster for at mindes de
døde. Men det er ikke for at mindes
sine afdøde forfædre eller venner, at
han er på kirkegården, skriver China
Daily. Guo Geng vil vise ærbødighed
både for de uddøde og de truede dyrearter.
Denne specielle højtidelighed har
Guo Geng udført hvert år i april siden 1999, hvor han etablerede „Kirkegården for Verdens Udslettede Dyrearter“ i Milu park i det sydlige Beijing.
Højtideligheden finder sted samme
dag som Qingmingdagen, hvor kineserne mindes deres forfædre.
„Døde slægtninge og forfædre bør
ikke være de eneste, der mindes på
denne dag, dyrene fortjener også at
blive husket, for de er vores venner”,
siger Guo Geng, vicedirektør for
Milu Økologiske Forsknings Center, i
et interview med China Daily.
Kirkegården består af 100 gravsten
arrangeret som dominobrikker.
Graveret ind i stenene står dyrenes
navne og datoer for udslettelsen – for
eksempel en jamaicansk rotte i 1880
og Vandreduen i 1914. På nogle af
gravstenene er indgraveret navne på

truede dyrearter – også mennesket er
medtaget. Dominoopstillingen illustrerer, hvordan udryddelsen af et dyr
kan udgøre en fare for flere andre beslægtede arter.
Stedet skal øge den offentlige bevidsthed om behovet for at beskytte
dyrelivet og økosystemerne.
Ideen til dyrenes mindepark fik
Guo Geng, da han var dyrepasser for
chimpanser på Beijing Opdrætcenter
For Truede Dyr. Dengang undrede
mange besøgende sig over 24 tomme
celler, og de spurgte, hvad de blev
brugt til. Det gav Guo Geng ideen til
at bruge cellerne som symbol for uddøde dyrearter og for at udbrede kenskab til dyrebeskyttelse. Senere tog
han ideen med til parken, hvor den
efterhånden blev til denne imaginære
kirkegård for truede dyrearter.

shenghuo – tilværelse
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A R RA N G E M E NT E R
Dansk-Kinesisk Forening indbyder medlemmer og øvrige interesserede til foredrag. Følg os på Facebook og LinkedIn. Foreningens nyhedsbrev mailes direkte ud
til medlemmerne.
Onsdag den 22. oktober 2014
Demokrati i Kina?
Foredrag af Peer Møller Christensen,
ph.d., adjunkt på Aalborg Universitet,
Institut for Kultur og Globale Studier.
Den kinesiske økonomi er nu verdens anden største, kun overgået af
USAs. Det har skabt foventninger i
Kina om, at landet kan genvinde en
politisk og kulturel position i verden,
der svarer til landets økonomiske status. Men landets udemokratiske politiske system er en af de alvorligste hindringer for, at det kan blive et respekteret medlem af verdenssamfundet.
Peer Møller Christensen vil beskrive
den livlige debat, der finder sted

blandt kinesiske intellektuelle af forskellige politisk-ideologisk observans,
om, hvilken form for demokrati der
bør være model for Kinas fremtidige
politiske system.
Læs Peer Møller Christensens artikel
side 18 i dette nummer af Kinabladet
om mulighederne for demokrati i Kina.
Flere foredrag
Foredrag mandag den 17. november
2014 og onsdag den 3. december
2014 er under planlægning. De vil blive annonceret på vores hjemmeside,
via vores Nyhedsbrev, på Facebook og
på LinkedIn.

Nyt lys over Silkevejens kulturelle minder
De mange kulturelle mindesmærker langs den gamle karavanevej fra øst til vest i Kina
har nydt godt af ekstra megen omtale, efter at FNs kulturorganisation Unesco har sat
Silkevejen på listen over Verdens Naturarv.
Billedet af det over 1500 år gamle Bingling Tempel, hugget ind i en bjergvæg i provinsen Gansu, er dukket op i talrige trykte og digitale medier. Templet er berømt som
„De tusind Buddhaers Tempel“, fordi det huser et væld af buddhastatuer og andre af
buddhismens symboler.
Læs side 24 om Kinas to nye navne på naturarvlisten. (Foto: Xinhua).

Alle møder afholdes kl. 19,30 i Forsamlingshuset, Kulturstaldene,
Onkel Dannys Plads 13, 1700 København V (i gården bagved Café Mandela).
Entré: Medlemmer af Dansk-Kinesisk Forening 20 kr., andre 40 kr.

