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Med kufferten pakket med in-
strumenter, vores egne sange 
oversat til kinesisk og en tæt 

pakket tidsplan drog vi af  sted på vores 
kinesiske musikeventyr.
Vi skulle ud og vise kinesiske børn og 
musiklærere vores tilgang til musikun-
dervisning. 
Vi havde ikke drømt om, hvor værdi-
fuldt et kulturmøde dette ville blive og i 
hvor høj grad vi ville blive inspireret af  
de børn, der ventede os.

Vores første rejse fandt sted i marts 
2018. Siden da er det blevet til fire 
besøg á 10-12 dages varighed til bl,a, 
Beijing, Shanghai, Baotou, Chengdu, 
Guangzhou og Chongqing. 
Som danske musiklærere har vi i 
mange år levet af  at undervise børn i 
danske folkeskoler og på musikskoler. 
I dag lever vi af  at udarbejde under-
visningsmaterialer til musiklærerne, 
arrangere efteruddannelseskurser, 
workshops, børnekorstævner, og så un-
derviser vi begge på musikkonservato-
rier. Vi er Anders Møller, der undervi-
ser på Syddansk musikkonservatorium 
i Odense (SDMK) og jeg selv, Kirsten 
Juul Seidenfaden, der arbejder på Det 
kongelige danske musikkonservatorium 
i København (DKDM).

Musik med anerkendelse og 
åbenhed
Happy Music er navnet på det un-
dervisningskoncept, vi arbejder med i 
Kina. Med vores undervisning ønsker 
vi at vise, den gode energi, man kan 
skabe sammen med børnene i mu-
sikundervisningen. Undervisningen 
vægter, at børnene mærker sig selv og 
hinanden, at de er vigtige for hinanden 
og musikken. Derfor er det vigtigt at 

anerkende dem for det, de kommer 
med, og at de ser og mærker lærerens 
oprigtige interesse i barnet og i faget. 
I Happy Music har vi udviklet under-
visningsmetoden SMART, der beskri-
ver, hvordan vi arbejder med børnene. 
SMART omfatter de elementer, vi 
mener, er essentielle for musikundervis-
ningen:

S – for Singing; M – for Move; A – 
for Action; R – for Rhythm; T – for 
Theory

Der er altså en kombination af  masser 
af  krop, sang og spil i vores materiale, 
så aktivitetsniveauet er ganske højt. 
Samtidig ønsker vi at udvikle musikken 
ud fra børnenes ståsteder. Dvs. at vi 
som musiklærere ikke kan komme med 
et færdigt produkt, vi udvikler til en 
vis grad undervejs, så børnene kan se 
sig selv i projektet. Det er udfordrende 
både for lærer og børn, fordi de ikke 
bare skal tilegne sig stoffet, men også 
bidrage i undervisningen. Det fordrer 
en lyst til og mod på at være kreative og 
åbne sammen. 

Mødet med Kina
Tilbage til Kinaeventyret, det hele star-
tede for snart to år siden, hvor Music 
Confucius Institute på DKDM hyrede 
os til at undervise en flok kinesiske 
børn. Herefter blev vi inviteret til Kina 
for at afholde workshops. Fra kinesisk 
side har man efterspurgte kreative 
elementer og nye metoder der kan få 
børnene til at føle ejerskab over musik-
ken og leve sig ind i den. 

I Kina mødte vi den ene gruppe børn 
efter den anden i én lang herlig og imø-
dekommende strøm. Ind imellem bare 

30 børn, andre gange 6-700. Vi skulle 
synge, spille og danse med dem og 
havde jo tænkt over, hvordan børnene 
og vi på trods af  sprog- og kulturbarri-
ererne ville kunne ”finde” hinanden. 
Men barrierer var der ikke mange. Vi 
sagde: ”Syng sådan her: la la la la la-
aaaaa”. Responsen var: LA LA LA LA 
LAAAAAA. Ligegyldigt hvad vi kom 
med, svarede børnene med et output, 
en parathed og en glæde, vi ind imel-
lem skal lede langt for at finde i Dan-
mark.  De kinesiske børn var på, gav 
den max gas og lærte sange på 5 minut-
ter. Vi var imponerede: Vi kunne vise 
dem lange fraser, og de huskede dem. 
Var der en variation fra den ene til den 
næste frase, lyttede de opmærksomt, 
forstod og huskede det i første take. Og 
så sang de klingende rent, tydeligt, og 
ud. Det var en kæmpe fornøjelse. 

Vi indførte musikalske tegn der kunne 
indikere ”stop”, ”forfra”, ”lyt” osv. 
Dem fangede de fint, og derfra kunne 
vi så tilføje elementer, der skulle få 
musikken til at leve. F.eks. at putte krop 
på, klap, tramp eller gestik, der un-
derstreger musikken og teksten. Disse 
elementer var de ikke vant til, men de 
blev opfanget som sjove, nye, legende 
elementer, som blev grinet og fniset af. 
Det kunne godt skabe en del uro, at de 
skulle sige ”hey” eller hoppe eller spille 
luftguitar. Men de var med på det. De 
gjorde det bare – og det var en fest for 
os alle.

Lærdom – en gave eller en pligt?
Ja selvfølgelig er eleverne på, kan man 
så komme og sige - men her er jeg så 
fremme ved artikelens kerne. Det er 
nemlig ikke selvfølgeligt at børn gør 
sådan i en skolesituation, hverken i 
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Brødre er en episk mammutro-
man, som handler om to kinesi-
ske brødre, den høje flotte Song 

Gang og den lavstammede Glatskalle 
Li, som vi følger fra de unge år frem til 
moden alder. 
Romanen foregår i Liustad og tager i 
første del afsæt i kulturrevolutionen, 
mens anden del handler om reformpe-
rioden.

Indledningen på romanen slår tonen 
fuldt an med en grotesk beskrivelse i 
stil med Decameron om Glatskalle Li, 
der bliver overrasket af  en af  byens 
ungersvende, netop som han i spræk-
ken mellem herrre- og damelokum-
merne lige når at se røven på fem 
kvinder. Det bliver starten på hans 
karriere som entreprenør - altid parat 
til at slå en handel af  med landsbyens 
mænd, som ønsker en beskrivelse af  
rumperne - især den smukkeste og mest 
ombejlede unge kvinde, Lin Hong, som 
siden kommer til at spille en vigtig rolle 
i brødrenes liv. 

Og for at blive i det groteske, så endte 
Glatskalle Lis far sine dage samme dag, 
som sønnen bliver født, idet han også 
kiggede på damenumser og i sin iver 
faldt lukt ned og druknede i fælleslatri-
nen under lokummerne.

Glatskalle Lis mor lever et skyggeliv 
som følge af  hendes mand og søns 
skændige endeligt i latrinen, men 
blomstrer imidlertid op, da hun møder 
og bliver gift med Song Gangs far, et 
pragteksemplar af  en mand - meterhøj, 
hærdebred basketbalspiller og skole-
lærer med en stamina og integritet, 
som ikke mindst viser sig gennem hele 
hans fornedrelse under kulturrevolu-

tionen. Her anklages han som søn af  
en feudalherre (faderen er en ludfattig 
bonde, der blev frataget sin sparsomme 
jord i 50‘erne) og som følge deraf  får 
hjemmet hærget i tre omgange af  
rødgardisterne. Song Gangs far giver 
imidlertid ikke op, men gør en fest ud 
af  at få orden på huset, som da han 
finder kviste til spisepinde, da de også 
var blevet knækket af  vandalerne.

I anden del er brødrene alene og arbej-
der på hver sin statsejede fabrik. Mens 
Song Gang passer dagens dont stille 
og roligt, får Glatskalle Li sat svært 
gang i sagerne og har inden længe 
fået udnævnt sig selv som bestyrer af  
Velfærdsfabrikken.

Song Gang har på Glatskalle Lis mors 
dødsleje lovet at passe på Glatskalle Li 

BRØDRE - AF YU HUA
UDGIVET PÅ FORLAGET KLIM 2019 - OVERSAT FRA KINESISK AF SIDSE LAUGESEN:

AF PIA SINDBJERG, CAND.PHIL. I KINESISK

Danmark, Kina eller andre steder i 
verden.

Lidt groft og forenklet kan jeg til sam-
menligning tegne dette modbillede, 
forestillet i en dansk musikklasse: 4. 
klasse skal have musik. Klokken ringer 
og børnene myldrer ind, de fleste i 
hvert fald. Der går lidt tid med at finde 
de sidste børn og få ro og fokus. Faktisk 
en del tid. Nå, men min plan er klar: 
Den er varieret så de ikke skal sidde for 
længe, så de ikke skal komme til at kede 
sig, så alle bliver set og hørt osv. ”Syng 
efter mig: La la la la laaaaa……”……
(ikke den store respons)……kom nu: La 
la la la laaaaaa…..4-5 stykker er med. 
Jeg gentager og får lidt flere med i la la-
koret. På en god time får jeg hele klas-
sen med. Så er det også stort. Opstillet, 
forenklet og ja, kan lyde lidt negativt. 
Men billedet er ikke helt ved siden af. 
Og hvorfor denne store forskel?

Her er der jo mange svar. Og det vil 
være for omfattende at skrive sig ind i 
dem alle her. Det er to forskellige kul-
turer med forskellig historisk baggrund 
disse børn kommer fra. I Kina må 
du arbejde seriøst, hvis du vil blive til 
noget – i Danmark falder du sjældent 
igennem. Der er meget velfærdsnet, der 
hjælper dig undervejs. Så hele bag-
grunden for at lære er væsensforskellig. 

I Danmark kan du som lærer opleve at 
du skal overtale børnene til lærdom. I 
Kina siger de tak, lærer. 

Så der stod vi, Anders og jeg - med alle 
de skønne kinesiske børn og kunne se, 
hvordan deres lyst til at lære, deres di-
sciplin, deres tro på autoriteter gav dem 
så meget godt på en skoledag. 

Lad os inspirere
Så mange oplevelser og møder satte 
mange spørgsmål og samtaler i gang 
hos os. Spørgsmål til det fremmede, 

men jo i høj grad også spørgsmål til 
min egen velkendte skoleverden. fx:
• Har vi for lidt disciplin i de danske 

skoler? 
• Er danske lærere ikke længere 

autoritets-personer?
• Er vi for meget curlingforældre i 

Danmark? Er de kinesiske? 
• Skal danske børn træffe for mange 

valg?
• Skal kinesiske børn træffe for få?
• Er det kinesiske skolesystem for 

ensartet og stramt? 
• Bliver børnene set nok i de kinesiske 

skoler?
• Går kinesiske børn for længe i skole?
• Hvordan motiverer man bedst børn? 

Med disciplin, pres og belønning el-
ler ved at finde den indre glæde (hvis 
de finder den)?

Vi skal ikke – og kan ikke ændre skole-
systemerne, men vi kan tage det bedste 
fra de to verdener og lade os inspirere 
af  hinanden.
Så vi er ikke færdige med Kina. Der er 
flere rejser, flere tanker og nye pro-
jekter. Kufferten bliver fortsat pakket 
med instrumenter, noder og stramme 
tidsplaner. Vi vil nemlig ud og give 
kineserne lidt af  den musikglæde, vi 
har, og så nyde i fulde drag at mærke al 
den glæde og energi, vi får tilbage fra 
de mange kinesiske børn og voksne, vi 
møder derude. 

Lidt om Happy Music…
Anders Møller: Uddannet lærer, 
layouter og grafisk designer. Des-
uden autodidakt musiker. Har 
udgivet serien God musik – let at 
spille og Go´e sange – dejlige at 
synge på forlaget Dansk Sang. 

Kirsten Juul Seidenfaden: Ud-
dannet rytmisk pianist samt 
musik- og bevægelseslærer på 
Rytmisk Musikkonservatorium. 
Har udgivet serien Lige i øret og 
Verdens Vinde på forlaget Dansk 
Sang. 
Se mere om Happy Music på 
www.happymusic.dk
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lige til den sidste risskål. Så Song Gang 
bliver bogholder for deres første løn, 
som de fejrer på Liustads restaurant 
Folket, hvor der udspiller sig lidt af  en 
scene, da Song Gang har snørret pen-
gesedlerne ind i sine underbukser og 
efter noget fumlen får dem viklet ud og 
betalt. Festen fortsætter, da Glatskalle 
Li beslutter, at de skal til skrædderen 
og have syet nyt tøj, og hvor de før var 
iklædt fattige laser, spadserer de nu ned 
ad gaden i fine nye Maohabitter, og 
som et par gamle skakspillere betuttet 
sukker “...guld skaber Buddhaer, klæder 
skaber folk.” Blot et af  de mange fint 
oversatte ordspil i romanen. 

Hvor Glatskalles Lis passion er penge, 
kvinder og sex, er Song Gang grebet af  
litteraturen og skriver en novelle, som 
imidlertid bliver hans ulykke, da han 
involverer afdelingslederen på fabrik-
ken i skriveriet. Glatskalle Li bliver så 
rasende på lederen, at han i forsvar for 
broderen gennembanker ham: “tæ-
sker arbejderens sande karakter frem 
i ham”. Forfatteren udtrykker her sin 
foragt for bureaukraterne, men han 
lader heller ikke folkemasserne gå ram 
forbi, som når de stimler sammen for at 
glo på et godt slagsmål (dem er der en 
del af) eller en nedslagtning af  nogle af  
kulturrevolutionens ofre.

Det lykkes Song Gang at købe “Evig-
cyklen, det var datidens Mercedes, 
datidens BMW”, men derfra går det 
stærkt ned ad bakke for ham - symbolet 
på det forgangne Kina.
Glatskalle Li er til gengæld symbolet 
på det nye Kina, idet han ender med at 
køre rundt i en hvid BMW om dagen 
og en sort Mercedes om aftenen. 

Således kører fortællingen derudaf  i 
højeste gear lige morsom og grotesk 
helt frem til slutningen.
Det anbefales at holde pause mellem 
første og anden del, da der er mange 
meget lange passager, som godt kan 
trætte lidt undervejs, men som til gen-
gæld kan more en, hvis det hele ikke 
læses i en lang køre.

Sidse Laugesen har med dette værk 
endnu engang bevist sin fine evne til 
at oversætte fra kinesisk og dermed 
gjort det muligt for os på dansk at læse 
endnu et værk af  Yu Hua, i dag en af  
Kinas mest populære forfattere.

Forår i parken lige syd for Den Forbudte By

AMONG HERDERS OF INNER 
MONGOLIA

CHRISTEL BRAAE:

THE HASLUND-CHRISTENSEN COLLECTION  AT THE NATIONAL MUSEUM OF DENMARK. 

KØBENHAVN, 2017

ANMELDELSE VED ANETTE KRUSE

Yu Hua er en kinesisk forfatter, som blev født den 3. april 1960 i Hangzhou i 
Kina. Han var oprindelig tandlæge, men har sagt, at det man ser i folks mund er 
et skræksceneri, så han ville noget andet. Da han i 80‘erne mødte nogle skriben-
ter, som gik og ‘nød livet’, overvejede han at blive forfatter, hvilket han realiserede 
i 1983. I 80‘erne skriver han litteratur, som er ekstremt voldelig og uden logik.  I 
90‘erne skifter han stil til realisme og skriver At Leve, som omhandler perioden 
i Kina fra 20‘erne frem til kulturrevolutionen og senere udkommer Fortællingen 
om dengang Xu Sanguang solgte sit blod og Den syvende dag. 

Brødre er Yu Huas seneste udgivelse og et hovedværk. Den ligger altid fremme i 
boghandlerne og er solgt i over 100 mio eksemplarer, hvilket er meget, da mange 
bøger i Kina ofte bliver kopieret. Han er en af  Kinas mest populære forfattere, 
og man venter altid spændt på hans nye udgivelse. Endnu er Yu Hua ikke blevet 
censureret, selvom han kan være meget grov og satirisk i sin personskildringer. 
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baggrund først og fremmest i Haslunds 
optegnelser, breve og bøger, og alt sam-
men beskrevet og sat i sammenhæng 
af  Christel Braae, hvis litteraturliste 
strækker sig over 12 sider. Desuden er 
der tale om et egentligt katalog med 
præsentation af  hver enkelt nummere-
ret genstand.

Det lyder måske lidt tørt, men det 
er det langtfra. Faktisk får læseren 
på denne måde et levende indblik i 
livsvilkårene på de mongolske stepper. 
Det fremgår klart, at her ikke er tale 
om ”primitive” nomader, men om folk, 
som forstår at leve under de givne vil-
kår i egne, hvis natur 
og klimatiske forhold 
er hårde. 

Det er fuldstændig 
overvældende, hvad 
man som læser bliver 
præsenteret for. Først 
den utrolige arbejds-
indsats, som ekspe-
ditionerne krævede, 
og dette under yderst 
vanskelige vilkår. 
Dernæst præsentatio-
nen af  det kæm-
pestore genstands-
materiale. Det blev 
ganske vist registreret 
grundigt allerede 
fra Haslund og hans 
medarbejderes hånd, 
men her i bogen 
sættes genstandene ind i en større sam-
menhæng, så læseren får et grundigt 
indblik i mongolernes dagligdag og de 
vilkår, de levede under.

Et godt eksempel er beskrivelsen af  ger, 
det mongolske filttelt. En ger består af  
et træskelet dækket med filttæpper, det 
kunne lyde enkelt, men det går op for 
en, at der ligger en helt særlig viden og 
kunnen bagved. Materialerne er spe-
cielt udvalgte, væggene er af  en særlig 
smidig type piletræ, tagets skråstivere 
af  lærketræ og lofthjulet, som samler 
konstruktionen foroven, er af  lærk, birk 
eller elm. Forarbejdningen af  filttæp-
perne er ligeledes specialiseret. God 
teltfilt laves ikke bare af  uld, men af  
uld fra forskellige klipninger - og ulden 
sorteres efter længde og farve, før selve 
filtningen begynder. 

Men udover redegørelsen for ger, for-
tælles der også om bosættelsesformer, 
hvordan teltene placeres i forhold til 
hinanden, om hvordan de er indrettet 
med ildsted og køkkengrej, siddepladser 
og møbler. Når læseren således er ori-
enteret både med tekst og med billeder, 
kommer præsentationen af  genstan-
dene: et vægstykke, et lofthjul, en smukt 
bemalet trædør, en fint forarbejdet dør 
af  filt, et vægdraperi af  rød silke.

Stort set alt, hvad en mongolsk hus-
holdning havde brug for, er indsamlet, 
for blot at nævne en smule: skabe, fol-
destole, knive, kogekar, små poser med 

tørrede bønner og andre fødevarer, 
øseskeer, skåle, en rulle med et bræt til 
at lave nudler på, mortere til mursten-
ste, tekander, fint dekorerede skåle til 
at drikke te af, smukt udskårne forme 
til ost, men også destillationsapparater, 
som er ledsaget af  en forklaring på, 
hvordan man fremstiller hoppemælks-
brændevin.

Så kommer husdyrene og alt det udstyr, 
de krævede, så som hestesadler dekore-
ret med sølvbeslag og broderet betræk, 
piske og et komplet smedeudstyr til at 
sko heste med. Også kamelsadler, både 
til mennesker og til oppakning, næse-
pløkke og brændejern og kamelklokker.

I kapitlet om sport, brydning, bueskyd-
ning og hestevæddeløb hører vi om 
naadamstævnerne, som egentlig var 
knyttet til de religiøse oboo ceremonier, 

som fandt sted en gang om året, en 
gammel shamansk tradition tilsat lidt 
buddhisme. Oboo’en var en slags varde 
af  sten og jord dekoreret med kulørte 
flag, hvor man ofrede mad til de højere 
magter og bad for godt helbred og 
styrke. Efter ceremonierne fandt sports-
stævnet sted. Herfra findes flotte bry-
derdragter, buer, pile og pilekoggere.

I afsnittet om lægekunst, med billeder 
af  små poser med urtemedicin, kirur-
giske redskaber, anatomiske billeder og 
lægebøger, får læseren et godt indblik 
i den lamaistiske lægekunst og dens 
forbundethed med religion og overtro, 

men forfatteren gør også 
opmærksom på, at der er 
flere opfattelser af  denne 
for de fleste vesterlændin-
ge så fremmede opfattelse 
af  sygdomme og helbre-
delse.

De sidste kapitler handler 
om personlige ejendele, 
om dragter og hvordan 
de blev båret, hvilket 
udstyr, der hørte til, som 
kniv og spisepinde, piber, 
fine små broderede poser, 
tobakspunge og snusbe-
holdere.

Dragtafsnittet er imidler-
tid ret summarisk, da der 
allerede i Nomadeserien 
findes to bøger, som dæk-

ker emnet, se Henny Harald Hansen 
om dragter (nr.3) og Martha Boyer om 
smykker (nr.6).

Det er alt i alt et fantastisk materiale, 
som er samlet her. Så selv om bogen er 
en ordentlig mursten, er det en fornø-
jelse at have den i hånden. Måske læser 
man den ikke fra a til z, men den er så 
smukt tilrettelagt, og der er ikke sparet 
på illustrationer. Det er en fornøjelse 
med de mange fine optagelser, både de 
gamle fra ekspeditionerne, men også 
den aktuelle genstandsfotografering, og 
overalt supplerer billedteksterne hoved-
teksten på fremragende vis.

Har man den mindste interesse for 
emnet – og engelsk ikke er en hin-
dring – skal man unde sig selv at stifte 
bekendtskab med den.

På Nationalmuseet kan man for 
tiden se udstillingen På Djen-
gis Khans Stepper, som blev 

udarbejdet af  Moesgård Museum 
ved Århus, men som heldigvis nu kan 
ses i København. Her vises udvalgte 
genstande fra en fantastisk samling, 
der giver et billede af  et folk langt væk 
både i tid og i rum.

De fjerne mongolske stepper kalder på 
fantasien og romantiske forestillinger 
om nomader, som vandrer frit omkring 
med deres dyr og slår sig ned med 
deres filttelte, hvor de har lyst. Måske 
– meget måske -  har det været sådan 
engang, men i dag er der ikke mange 
”rigtige” nomader tilbage. Krige, revo-
lutioner, opdyrkning af  landet, industri 
og grundlæggelse af  byer, har med 
stigende hast ændret samfundet. Men 
det er en proces, der har været længe 
på vej.

 I første halvdel af  1900-tallet gen-
nemførtes en række ekspeditioner til 
det mongolske område på et tidspunkt, 
hvor det gamle samfund var ved at gå 
i opløsning, og den moderne verden 
bankede på. Herhjemme er de mest 
kendte dem, der anførtes af  svenske-
ren Sven Hedin (1865-1952) og dem, 
som er aktuelle her, ledet af  Henning 
Haslund-Christensen (1896-1948).

Haslunds kontakt til Mongoliet skabtes 
gennem lægen Carl Krebs, der i 
1920’erne planlagde en bosættelse i 
Bulguntal, et område syd for Bajkal-
søen, hvor man skulle leve af  landbrug 
og pelsjagt. Haslund deltog og fik lært 
sig at tale mongolsk flydende, men 
efter nogle år gik projektet i opløsning. 
En kontakt til Sven Hedin medførte 
imidlertid, at Haslund i 1927-29 som 
karavanefører blev knyttet til dennes 
Sino-svenske Ekspedition (1927-35).

Med dette som baggrund iværksatte 
Haslund selv to ekspeditioner til Indre 
Mongoliet i 1936-37 og 1938-39, 
og det er fra disse to ekspeditioner / 
indsamlingsrejser, at genstandene i 
udstillingen stammer.

Nu står et udvalg af  genstandene i 
montrerne. Men hvor kom de fra? 
Hvornår og hvordan blev de erhvervet? 
Hvorfor blev netop disse valgt, - og af  
hvem?

Alt dette kan man få svar på i bogen 
”Among Herders of  Inner Mongolia”. 
En smuk og vægtig bog på næsten 600 
sider, som er det afsluttende bind (15) 
i Carlsbergfondets Nomade research 
projekt, der har etnograf  Ida Nico-
laisen som hovedredaktør.

Formålet med bogserien har været at 
samle og publicere materialet fra de 
danske nomadeekspeditioner, som 
fandt sted i første halvdel af  1900-tallet 
og gøre det tilgængeligt. Bogen er en vi-
denskabelig udgivelse, hvis indledende 
kapitler bl.a. redegør for fagene etno-
grafi og antropologi, herunder hvilke 
overvejelser et sådant indsamlingsar-
bejde kræver. Dernæst falder bogen i 
to hoveddele. I store træk handler den 
første om ekspeditionerne, den anden 
om de indsamlede genstande, i form af  
et katalog med fyldige indledninger om 
de forskellige genstandsgrupper.

Som læser bliver man fanget af  den 
levende beskrivelse af  de udfordringer, 
som ekspeditionerne bød på, så som 
afstandene, vejret, de politiske forhold, 
bureaukrati mm. Samtidig er det svært 
ikke at blive fængslet af  personen Hen-
ning Haslund-Christensen, der åbenlyst 
har haft en fantastisk evne til at møde 
folk på lige fod og forklare sine ideer og 
hensigter, så det overhovedet kunne lade 
sig gøre at erhverve alle disse genstande. 
Ikke blot havde han et gedigent ”net-
værk” af  skandinaver i Kina, først og 
fremmest af  svenske missionærer, men 
han forstod også at knytte lokale folk 
til sig, som tegneren Lodai og sangeren 
Sangrup. Sidstnævnte fik Haslund fak-
tisk løsladt fra et lokalt fængsel.

1936-37 ekspeditionen var en rekog-
nosceringsrejse, en forberedelse til den 
kommende ”rigtige” ekspedition. Den 
fandt sted i Manchuriet, som var besat 
af  japanerne. Turene førte fra den ene 
yderlighed til den anden. I Wang-Yeh 
Sume var mongolerne blevet ”kinesifi-
cerede”, og de få gamle klædedragter, 
som endnu eksisterede, måtte findes 
frem fra bunden af  dragkisterne. I Hai-
lar længere nordpå var Haslund til gen-
gæld imponeret over mongolerne, som 
kom ridende i deres prægtige dragter. 
Det lykkedes dog Haslund at erhverve 
et overvældende antal genstande også 
fra dette område - heriblandt en sha-
mandragt

Med dette gode resultat som bag-
grund lykkes det at stable den endelige 
ekspedition på benene, og den blev 
støttet fra mange sider i Danmark. 
Det understreges, at formålet ikke var 
et kolonialistisk plyndringstogt, men 
snarere en redningsaktion af  genstande 
og kultur, der på grund af  de politiske 
vilkår mm. ellers ville kunne gå tabt for 
altid. Dette understreges ved valget af  
de to andre deltagere, nemlig filologen 
Kaare Grønbeck og arkæologen Wer-
ner Jacobsen.

 I maj 1938 rejste deltagerne til Kina, 
et land mere eller mindre overtaget af  
japanerne, og de var ikke imødekom-
mende over for ekspeditionen. I august 
kunne ekspeditionsdeltagerne dog slå 
sig ned i Khuko Khoto. Da de endelig 
fik tilladelse til at bevæge sig uden for 
området og kunne drage nordpå, var 
det ved at blive vinter. Trods alle disse 
vanskeligheder lykkedes det Haslund, 
Grønbeck og Jacobsen med hjælp fra 
deres netværk af  svenske missionærer 
og andre at få indsamlet et vældigt 
genstandsmateriale, mange manuskrip-
ter og bøger og endnu en shamandragt. 
Men en fiasko måtte de se i øjnene. 
Ved første ekspedition var Haslund 
stødt på steder med tydelige spor efter 
nestorianske bebyggelser, blandt andet 
gravsten med kors og indskrifter. Men i 
1938-39 kunne stedet ikke genfindes. I 
begyndelsen af  1939 forlod ekspeditio-
nen de mongolske områder og gen-
nemførte derefter det store og vanske-
lige arbejde at få hele materialet på 67 
pakkasser sendt til Danmark, hvor det 
ankom i januar 1940.

Resten af  bogen er et katalog – men 
hvilket! Efter en introduktion om 
samlingen som helhed følger ti kapit-
ler, der omhandler forskellige sider af  
mongolernes liv, som belyses ud fra de 
indsamlede genstande. Det drejer sig 
om:

beboelse, mad og drikke, de fem 
husdyrarter, hjemmeindustri, jagt, de 
tre hovedsportsgrene, leg og legetøj, 
helbredelse, medicin og lægekunst, 
personlige ejendele, karavaneudstyr og 
officielle segl.

Hvert af  disse kapitler har fyldige 
indledninger om emnet, en forbin-
dende og forklarende tekst, som har 
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Vi følger ægteparret Doron og 
Kamma Neuhaus i det år, de 
bor i byen, bestemt både i lyst 

og nød.

Forfatteren, der er barn af  ægtepar-
ret, har ladet sig inspirere af  Kammas 
dagbøger fra 1939-40.

Hun har sikkert hørt meget fra sine 
forældre, og resten af  romanen er hen-
des egne overvejelser om, hvad de har 
tænkt og gjort. Hun kalder bogen en 
roman, men kan med nogen ret kaldes 
autofiktion.

Kinas og dermed Shanghais historie 
har bagerst i bogen fået en 6 sider lang 
gennemgang, som selvfølgelig skal 
danne udgangspunkt for yderligere 
læsning, hvis man bliver interesseret. 
Og det bliver man.

Doron var jurist. Han havde ved ro-
manens begyndelse arbejdet et par år i 
Store Nordiske Telegrafselskab, senest 
et år i London. Firmaet krævede, at 
han i forlængelse heraf  lod sig udsta-
tionere i Shanghai. Han havde netop 
mødt Kamma, og de giftede sig før 
afrejsen.
I Store Nordiske havde man siden 
1870 haft ansvar for kabellægning i 
Kina. Hovedsædet lå på The Bund i 
den internationale koncession. Kamma 
og Doron kom til at bo tæt på i den 
franske koncession.
Firmaet sender altså et par unge men-
nesker ud i verden til et liv i Shang-
hai, som på det tidspunkt er besat af  
Japanere. Helt almindelige danskere, 
med almindelig viden og almindelig 
ukompliceret kærlighed til hinanden, 
skulle leve i en by med terrorhandlin-

ger, lig i rendestenene stort set hver 
morgen og massiv fattigdom overalt. 
Med sig havde de hver deres familiehi-
storie i Danmark. Forældre, der savner 
dem (og som i Danmark måske havde 
blandet sig lidt for meget), og som de 
kun kan kommunikere med via lang-
sommelige breve.

Ankommet til Shanghai fokuserer Do-
ron og Kamma mest på det, de plejer: 
Pæne parker, smukke landskaber, byens 
gader. De møder andre danskere og 
relationerne til dem kommer til at fylde 

EN ANMELDELSE AF 
SHANGHAI- I LYST OG NØD

ARABELLA NEUHAUS: SHANGHAI- I LYST OG NØD. ROMAN

ANMELDELSE 

AF ELISABETH KJELDSEN- KRAGH 

CAND. PSYK.

HOLDER ARABELLA 

NEUHAUS TITEL DET, DEN 

LOVER? SVARET ER JA. 

VI FÅR EN FIN BESKRIVELSE 

AF SHANGHAI I 1939-40, 

EN BY I KRIG.
meget. Det handler om at blive hjulpet, 
inviteret og godkendt. De skal komme 
i de rigtige klubber, hvor man spiser, 
drikker og danser. Kamma har nok tæft 
for at købe ind, men her i Shanghai 
køber hun ind i et væk, med tiden sam-
men med andre kvinder fra det gode 
selskab, hun efterhånden kommer ind. 
Man kommer meget let til at tænke på 
”Matador”.
Kamma bliver efterhånden klar over 
en del af  sit dilemma. Hun ønsker 
accept af  ”de hvide”, som er snob-
bede og mest interesserede i egen 
rigdom, selvom hun foragter en del af  
dem, som hun synes, hun slet ikke kan 
snakke med om noget af  betydning.
Med tiden opdager ægteparret de 
mange andre indbyggere i Shanghai. 

De lærer kinesere på deres eget niveau 
at kende, og de kommer til at sætte 
pris på deres kinesiske tjenestefolk. Via 
sidstnævnte kommer Kamma til opleve 

mange kineseres usle forhold, og hun 
finder ud af  at nogle af  dem sover 
i hendes egne køkkenregioner. Det 
lader hun passere, fordi hun nu forstår 
situationen.
Shanghai havde siden 1937 været besat 
af  Japanere. Byen var delt i et interna-
tionalt område, en fransk koncession 
og store japansk besatte områder. Selv 
om de europæiske koncessioner havde 
hvert deres hjemlands lovgivning som 
den i princippet eneste, var der overalt 
japanske restriktioner og indgriben af  
enhver art.

I august 39 skulle Doron til Japan i 
tjenstligt ærinde. Kamma, som havde 
masser af  tid, ville sejle derover og se 
sig omkring alene, inden Doron kom. 
Hun færdedes trygt alene, fandt landet 
meget smukt og mødte mange venlige 
japanere. Hun undrede sig såre over 
den brutale adfærd japanere som be-
sættelsesmagt var i stand til at udføre.

I september 39, et halvt år efter Kam-
ma og Doron var kommet til Shanghai, 
rykkede Hitler ind i Polen, hvilket 
gjorde stort indtryk på alle i Shanghai. 
Livet gik dog videre, som det plejede, 
men Kammas læsning blev tiltagende 
seriøs. Hun læste for eksempel Ragnar 
Volds bog ”Tyskland marcherer” om, 
hvordan tysk arbejdsløshed blev afhjul-
pet i 30’erne, om jødedeportationerne 
etc. (Der kom jo også flygtede jøder til 
Shanghai).

I marts 1940 sejlede parret mod Dan-
mark; bl.a. på et ØK skib med plads 
til nogle få passagerer, men også med 
andre transportmidler gennem et krigs-
hærget Europa. De er hjemme i juni 
1940, begge med livserfaringer, som 
har modnet dem betydeligt.

Ind imellem er bogen nok noget om-
stændelig, men det har været en stor 
fornøjelse at læse den.

KONCESSIONSOMRÅDE:

公共租界 
GŌNGGÒNG ZŪJIÈ

I 1863 BLEV DE BRITISKE OG AMERIKAN-
SKE BOSÆTTELSER I SHANGHAI SAM-
MENLAGT OG DANNEDE DEN INTERNA-
TIONALE KONCESSION I SHANGHAI. 

OMRÅDET BLEV UNDER DEN ANDEN 
KINESISK-JAPANSKE KRIG BESAT AF 
JAPANSKE TROPPER. 

I 1943 BLEV KONCESSIONEN FORMELT 
AFSKAFFET OG OVERDRAGET TIL WANG 
JINGWEIS REGIME.
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I MARTS I ÅR VAR BÅDE DET 

BRITISKE OG DET KINESISKE 

PARLAMENT, DEN NATIO-

NALE FOLKEKONGRES, SAM-

LET TIL KRITISKE SESSIONER, 

HVOR DE DEBATTEREDE 

DERES LANDES RESPEKTIVE 

UDFORDRINGER. 

Det britiske parlament kæmpede 
og kæmper stadig intenst om 
BREXIT. Kinas parlament 

debatterede vigende økonomiske vækst-
rater, en ulmende handelskrig med 
USA og et helt arsenal af  andre interne 
og eksterne risici og udfordringer. Mens 
de to parlamenter syntes langt fra 
hinanden i forhold til den måde, de er 
valgt på og hvordan de arbejder, så var 
der ét ord, der kendetegnede begges 
sessioner: ”Orden”. Men mens ”orden” 
er hvad det britiske parlaments ordfø-
rer desperat forsøgte og til stadighed 
forsøger at opretholde midt i det kaos, 
som BREXIT har skabt i parlamentet, 
var ”orden” en given størrelse under 
det kinesiske parlaments højtorkestre-
rede 10-dages session fra 5.-15. marts. 
Her var der intet behov for at Folke-
kongressens formand måtte råbe for 
at få temperamenterne til at falde til 
ro. Folkekongressen fulgte den forud 
planlagte dagsorden til punkt og prikke 
til sidste minut ifølge et nøje forberedt 
manuskript. Der blev kun klappet som 
aftalt. Ulig premierminister Theresa 
Mays udfordringer i Storbritannien, 
var der ingen indikation af  opposition 

mod Xi Jinping eller hans regering. 

Udfordringerne er anerkendt
I sin årlige arbejdsrapport advarede 
premierminister Li Keqiang dog om, 
at Kina ikke er på sikker kurs. Han 
bemærkede at ”vi må… være klare 
omkring de problemer og udfordringer, 
vores land står over for i sin udvikling”, 
og at ”kun årvågenhed over for farer 
vil garantere sikkerhed”. Premiermini-
sterens primære diagnose af  Kinas ud-
fordringer fokuserede på den aftagende 
vækst i den globale økonomi og den 
relative opbremsning i den kinesiske 
økonomi. Han argumenterede også 
for, at Kinas kapacitet for innovation 
ikke er stærk nok, og at Kina sakker 
bagud teknologisk i forhold til avance-
rede kerneteknologier på globalt plan. 
Derudover krævede han bedre miljøbe-
skyttelse, hvilket han fortsat anså for en 
”vægtig opgave”. Han anerkendte også, 
at der er markant offentlig utilfredshed 
med forhold inden for uddannelse, 
sundhedssystemet, ældrepleje, boliger, 
fødevarer, sikkerhed med medicinske 
præparater samt indkomstfordeling, og 
at myndighederne ofte er ineffektiv og 

STOR ORDEN 
I XI JINPINGS 
PARLAMENT

AF JØRGEN DELMAN

“我国发展仍处
于重要战略机遇
期，拥有足够的
韧性、巨大的潜
力和不断迸发的
创新活力…”

unødigt bureaukratisk i udførslen af  
sine opgaver.

At se dette som en sviende kritik af  
nationens tilstand og regeringens 
arbejde ville dog ramme helt ved siden 
af. Li Keqiang forsøgte snarere at være 
realistisk omkring de udfordringer og 
risici, som Kina og dets regering står 
over for, og hans bundlinje var trods alt 
ret optimistisk: ”Kina befinder sig fortsat i 
en opportun periode for strategisk udvikling, og 
vi har rigelig robusthed, et enormt potentiale, og 
en stedse mere udfoldet kreativitet…” 

2019 i målsætninger
Li redegjorde som sædvanlig yderst 
detaljeret for regeringens planer de 
kommende år, og fremlagde de fastsatte 
nøglemål:

• årlig GDP-vækst på 6-6.5 procent
• over 11 millioner nye job i byerne
• arbejdsløshedsrater på under 4.5 

procent i byerne
• stigning i forbrugerprisindekset på 

omkring 3 procent
• en grundlæggende ligevægt i beta-

lingsbalancen, samt stabil og bedre 
struktureret import hhv. eksport

• en grundlæggende stabil og effektiv 
balance mellem indtægter, udgifter 
og gæld på nationalt niveau 

• reduktion af  fattigdommen på 
landet med 10 mio. personer 

• vækst i personindkomst stort set i 
takt med den økonomiske vækst

• yderligere miljøforbedringer, herun-
der fortsatte reduktioner i udlednin-
gen af  stærkt forurenende stoffer 

• et fald på omkring 3 procent i ener-
giforbrug per BNP-enhed.

Selvom Kinas økonomiske vækstrate 
nu har ramt det niveau, som Xi Jinping 
har benævnt ”den nye normal”, bliver 
konsekvenserne stadig debatteret 
heftigt internationalt såvel som i Kina. 
Først og fremmest er der tvivl om-
kring nøjagtigheden af  de økonomiske 
nøgletal og opgørelsen af  dem. I følge 
et studie citeret i South China Morning 
Post (7.3.2019) har Kina overvurderet 
sin nominelle og reelle vækstrate med 
omkring to procentpoints i gennemsnit 
mellem 2008 og 2016, og fejlberegnin-
gen fortsætter. For det andet afslørede 
professor i økonomi ved Renmin Uni-
versitet i Beijing, Xiang Songzuo, i et 
vidt publiceret foredrag fra december 
2018, at selvom Kinas Nationale Stati-
stiske Bureaus offentliggjorte tal for Ki-
nas økonomiske vækstrate i 2018 var på 
6.5 procent, så havde en forskergruppe 
under en ”vigtig institution” udgivet 
en intern rapport, der med to forskel-
lige målemetoder beregnede, at Kinas 
vækstrate var omkring 1.67 procent 
henholdsvis negativ i 2018. Foredra-
get blev senere slettet fra det kinesiske 
internet. Selv hvis de officielle tal er 
til at stole på, som de fleste eksperter 
mener, så har den kendte amerikanske 
økonomiprofessor og modtager af  
Nobelprisen i økonomi, Paul Krugman, 
i en blogpost dateret 28. januar 2019 
argumenteret for, at når man ser på 
Kinas fortsat høje investeringsniveau 
sammenlignet med forbruget, så må 
økonomien nødvendigvis opleve et 
dalende afkast. Han finder, at potentia-
let for fremtidig vækst i Kina er blevet 
reduceret af  to årsager: ”Teknologien 
nærmer sig andre avancerede landes, 
og befolkningen i den erhvervsaktive al-
der vokser ikke længere”. Men, noterer 
Krugman: ”Kinesiske politikere lader til at 
sætte hårdt ind på at støtte investeringer frem 
for at skabe fornyet balance i økonomien rettet 
mod et højere indenrigsforbrug, for eksempel 
ved at returnere overskuddet fra statsejede 
virksomheder til offentligheden og ved at styrke 
det sociale sikkerhedsnet”.

Mere erhvervsvenlig politik
Li Keqiang foreslog en ny vækstpakke 
med henblik på at håndtere den lavere 
vækst og nå de fastsatte mål. Han 
lovede omfattende skattenedsættelser 
for hovederhvervene, herunder frem-
stillingsvirksomheder samt for små og 
mellemstore virksomheder generelt. 
Derudover lovede han ændringer i 

momssatserne med en nedsættelse af  
den nuværende procentsats fra 16 til 13 
for fremstillingsvirksomheder og andre 
udvalgte erhverv. Inden for transport, 
byggeri og andre relaterede erhverv vil 
procentsatsen blive sænket fra 10 til 9 
procent. Bundgrænsen for momsfrita-
gelse for små virksomheder vil samtidig 
blive hævet fra 30.000 til 100.000 yuan 
i månedligt salg.

Desuden vil markedsreformerne i el-
forsyningssektoren fortsætte, og diverse 
afgifter på elpriserne blive skåret ned. 
Omkostningerne ved energiproduktion 
vil fortsat blive reduceret, hvilket alt 
sammen vil lede til et fald i elektrici-
tetspriserne med 10% for industri- og 
handelsvirksomheder. Derudover vil 
regeringen reducere virksomhedernes 
bidrag til sociale sikringsordninger 
gennem en væsentlig reduktion af  den 
del af  by-arbejdernes grundlæggende 
sociale forsikringer, som arbejdsgiverne 
financierer.

Li argumenterede for, at alle disse 
nedskæringer vil afhjælpe de vanskelig-
heder som for tiden bekymrer kinesiske 
virksomhsledere. Tilsammen ville ned-
skæringer i skatter og de sociale forsik-
ringsbidrag fra virksomhederne udgøre 
næsten 2 billioner yuan. Nedskærin-
gerne vil pålægge myndighederne nye 
omkostninger, og de vil være nødsaget 
til at øge indtægter og reducere udgifter 
for at imødegå disse ændringer. Den 
primære kilde til nye indtægter vil være 
et øget skatteprovenu fra statsejede fi-
nansielle institutioner og virksomheder 
direkte under centraladministrationen, 
sagde Li, netop som Paul Krugman 
havde foreslået tidligere i år.

Lis liste over erhvervsvenlige politiske 
tiltag fortsatte: Antallet af  godken-
delser, som virksomhederne behøver, 
reduceres; den offentlige administrati-
ons services til investorer og start-ups 
forbedres; og private aktører opfordres 
til at starte højteknologiske virksomhe-
der. Til slut lovede Li reduktioner af  
de ekstremt upopulære trafikafgifter 
på motorveje og broer. Alle disse skridt 
føjes til de indsatser, som i de seneste år 
har flyttet Kina hurtigt op på Ver-
densbankens ”Ease of  Doing Business 
rankings”. I 2018 rykkede Kina således 
32 pladser op ad listen – fra nr. 78 til 
nr. 46.



14 KINABLADET 15 KINABLADET

Handelskrig med USA
Den kinesiske økonomi bliver uund-
gåeligt påvirket af  den igangværende 
handelskrig med USA, som skyldes 
amerikanske påstande om ubalanceret 
bilateral handel, forskelsbehandling 
af  udenlandske og kinesiske virksom-
heder, herunder lokalprotektionisme 
som gavner nationale virksomheder, 
eksklusion af  amerikanske firmaer fra 
specifikke strategiske sektorer, tvun-
gen teknologioverførsel samt kinesiske 
organisationers og virksomheders tyveri 
af  amerikansk intellektuel ejendomsret. 
USA har også slået ned på Kinas ny-
este politik for industriel opgradering, 
”Made in China 2025”, fordi den anses 
for at være uretfærdig over for uden-
landske virksomheder. Et fokuspunkt i 
Planen er understøttelse af  udvikling af  
nye internationalt konkurrencedygtige 
erhverv, desuden ønskes et øget indhold 
af  lokale kernekomponenter og mate-
rialer til 40% i 2020 og 70% i 2025 i 
indenlandsk produktion.

Mens Kina er gået skarpt i rette med 
disse påstande og beskylder USA for at 
bedrive ”handels-tyranni”, er det værd 
at bemærke, hvordan den kinesiske 
regering tacklede handelskrigen i 
forhold til Folkekongressen. Først og 
fremmest blev handelskrigen kun kort 
berørt i Lis rapport. Han nøjedes med 
at sige, at ”vi håndterede økonomiske 
og handelsmæssige friktioner med USA 
på passende vis”, og han advarede 
mod øget unilateralisme i international 
handel. For det andet undgik han at 
nævne ”Made in China 2025”, selvom 
der blev henvist til planen ikke mindre 
end to gange i hans rapport til Folke-
kongressens Samling i 2018. Udela-
delsen skal utvivlsomt fortolkes som 
en udstrakt hånd til USA. Lis rapport 
havde dog stadig et stærkt fokus på 
nødvendigheden af  at støtte forskning 
og udvikling samt innovation i livsvig-
tige sektorer.

Ny lovgivning for udenlandske 
investeringer
Folkekongressens samling godkendte 
endvidere en ny lov om udenlandske 
direkte investeringer. Lovudkastet blev 
tilsyneladende hastet igennem tredje-
behandling. Den nye lov har til hensigt 
at forbedre investeringsmiljøet og give 
bedre adgang for udenlandsk investe-
rede virksomheder til sektorer, hvor de 
indtil nu er blevet mødt af  et Adgang 
Forbudt-skilt. Udenlandske virksom-
heder vil endvidere fremover blive 
behandlet på lige fod med nationale 
virksomheder. Endelig stipulerer lov-
forslaget, at ”myndigheder og offentligt 
ansatte ikke må anvende administrative 
tiltag til at gennemtvinge overførsel af  
teknologi.”

fra udenlandske firmaer og opmuntrer 
til teknologisk samarbejde baseret på 
frivillighed og gældende internatio-
nale regler. Wendy Wu og Keegang 
Elmer bemærkede i en kommentar 
til det offentliggjorte udkast til den 
nye lov i South China Morning Post 
(27.12.2018), at disse tiltag skulle ses 
som et forsøg på at tackle nogle af  
hovedproblemerne i den igangværende 
handelskrig med USA. I skrivende 
stund ser de dog ikke ud til at have 
hjulpet på forhandlingerne mellem 
Kina og USA, hvor USA synes at 
kræve flere og mere grundlæggende 
indrømmelser fra Kina.

Uenighed om miljøet mellem Li 
og Xi?
I de seneste år har den stadige ned-
slidning af  Kinas miljø og klimaforan-
dringerne fået topprioritet på Kinas 
politiske dagsorden. I løbet af  denne 
proces er begrebet ”økologisk civilisa-
tion” blevet den kinesiske ledelses fore-
trukne politiske rammebetegnelse for 
grøn omstilling og udvikling. Rammen 
samler politiske tiltag, der skal sikre en 
bæredygtig økonomisk, social og miljø-
mæssig udvikling. Selvom der har været 
meget modstand mod den strenge mil-
jøpolitik på lokalt plan, insisterer den 
centrale ledelse under Xi Jinping mere 
og mere på behovet for grøn omstilling 
af  hensyn til bæredygtigheden i Kinas 
fremtidige udvikling.

Li Keqiang fastholdt behovet for at 
gennemføre de nødvendige politiske 
indsatser i relation til økologisk civilisa-

tion og lovede forbedringer på tværs af  
alle vigtige miljøindikatorer. Men han 
åbnede dog også en dør på klem for 
en mere eftergivende tilgang over for 
kinesiske virksomheder, som er bange 
for, at dyre miljøtiltag vil forringe deres 
konkurrenceevne. Nye tilgange til 
miljøstyring er nødvendige, pointerede 
han, men det bør også være muligt 
for regeringerne på lavere niveauer at 
lytte til virksomhedernes bekymringer 
og yde bedre bistand og vejledning til 
dem. Når virksomhederne skal over-
holde miljøregler og –standarder, skal 
de have en rimelig frist til det, argu-
menterede Li videre. Lokalregeringer-
ne bør afholde sig fra at håndtere deres 
opgaver på en forsimplet og grovkornet 
måde, eller fra bare at lukke firmaer 
ned for at forhindre dem i at fortsætte 
med at forurene.

Tilsyneladende var Lis holdning ikke 
helt i overensstemmelse med de hold-
ninger, som hans chef  stod for. I en 
paneldiskussion under Folkekongressen 
med delegationen fra Indre Mongoliet 
d. 6.3. sagde Xi Jinping ifølge citat i 
China Daily, at repræsentanterne ikke 
bør ofre miljøet til fordel for økono-
misk vækst, når de støder på ”et lille 
problem i den økonomiske udvikling”. 
Han opfordrede til fortsat at stå fast på 
regeringens strategiske beslutning om 
udviklingen af  en økologisk civilisation.

Det er velkendt, at kinesiske virksom-
heder ofte klager over de tiltagende 
skrappere miljøbestemmelser og straf-
fene for at overtræde dem, lyder det i et 
blogindlæg (7.12.2018) af  Christopher 
Marquis og Yanhua Bird fra London 
School of  Economics. Men regerin-
gen kan ikke kun nøjes med at lytte til 
virksomhederne, argumenterede forfat-
terne; den skal også være opmærksom 
på klager fra civilbefolkningen over 
virksomheder, der overtræder miljøbe-
stemmelserne. 

Traditionelt ville økonomien vinde 
over miljøet i en lokal kinesisk embeds-
mands kalkule, men Xi er altså uenig. 
På Ministeriet for Økologi og Miljøs 
pressekonference d. 11. marts i forbin-
delse med Folkekongressen vedrørte 
det allerførste spørgsmål fra en kinesisk 
journalist netop Xi Jinpings bemærk-
ninger til delegationen fra Indre Mon-
goliet. Miljøministeren svarede, at han 

”行政机关及其
工作人员不得利
用行政手段强制
转让技术。”

SUDOKU
 数独  
(UDTALES “SHÙDÚ” PÅ KINESISK)

KAN DU LØSE OPGAVEN? 
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var så heldig at have siddet ved siden af  
Xi Jinping under paneldebatten, og at 
han havde ”lært en masse, var virkelig 
inspireret, og følte sig glad og opstemt” 
af  Xis ord. Bemærkningerne kan tolkes 
som en subtil påmindelse til hans egen 
nærmeste chef, Li Keqiang, om at få 
sine prioriterer i orden.

Xi Jinpings status
Der har været mange spekulationer 
over Xi Jinpings status og den kinesiske 
elites holdning til ham, især efter forfat-
ningsændringen ved sidste års samling i 
Folkekongressen, hvor han fik mulighed 
for at blive siddende som præsident på 
livstid. Set med meget formalistiske 
briller har intet dog ændret sig siden 
sidste år. Xi Jinpings navn blev nævnt 
15 gange i premierminister Li Keqi-
angs rapport til Folkekongressen i 2018, 
og det samme var tilfældet i år. Der 
blev kun opfanget få, formummede 
kritikpunkter under Folkekongres-
sens samlinger, og der blev kun afgivet 
enkelte oppositionelle stemmer under 
afstemningerne. Der hersker stadig 
stor orden i Xi Jinpings parlament, og 
han synes ikke at have en artikuleret 
opposition overfor sig på nuværende 
tidspunkt.

Denne artikel er en lettere bearbejdet oversæt-
telse af: ”Order in Xi Jinping’s Parliament”. 
InsightPerspectives.EU. March 2019, pp. 
17-23. 

https://www.thinkchina.ku.dk/publications/
thinkchina-analysis/order-in-xi-jinpings-
parliament/

Tak til Tabita Rosendal Ebbesen for hjælp og 
bistand til oversættelsen.

Jørgen Delman er professor I Kinastudier, 
Københavns Universitet. 
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Præsidenten er i denne henseende 
stærkt påvirket af  sine oplevelser 
under kulturrevolutionen som 

udsendt, uddannet ung i seks år til en 
fattig landsby i Shaanxi provinsen.  

De nuværende fattigdomsprogrammer 
skal ses som slutspurt i en række af  fat-
tigdomsstrategier siden 1985. Der kan 
skelnes mellem fire forudgående faser, 
hvoraf  de nuværende programmer er 
en del af  den fjerde fase. 

Femårsplanen for fattigdommens 
udryddelse 2016-2020
Målsætning og strategi for den nuvæ-
rende fattigdomsindsats fremgår af  13. 
femårsplan 2016-2020: Kampen mod 
fattigdom.

STRATEGIER FOR FATTIG- 
DOMMENS UDRYDDELSE I  
KINAS LANDDISTRIKTER 
I ÅR 2020
AF KJELD ALLAN LARSEN

FORMAND FOR DANSK-KINESISK FORENING

FATTIGDOMMENS UDRYDDELSE I KINAS LANDDI-

STRIKTER ER EN HØJT PRIORITERET MÅLSÆTNING. 

PRÆSIDENT XI JINPING HAR PROKLAMERET FATTIG-

DOMSBEKÆMPELSE SOM EN AF TRE CENTRALE KAMPE 

FOR PERIODEN 2017-2020, SAMMEN MED KONTROL AF 

FINANSIELLE RISICI OG FORURENINGSBEKÆMPELSE. 

Foranstaltningerne mod udryddelse af  
fattigdom skal målrettes den enkelte 
fattige familie. Målet er, at alle familier 
får adgang til tilstrækkelig føde og klæ-
der samt til basal medicinsk behandling 
og en sikker bolig, og at alle børn får 
mulighed for 9 års skolegang. 

Som udgangspunkt for strategien skal 
alle fattige identificeres i et nationalt 
registreringssystem, og der skal ske 
en løbende registrering af  alle fattige 
landsbyer og fattige xian (regioner). Re-
gistreringsarbejdet varetages af  Statsrå-
dets ledende gruppe for bekæmpelse af  
fattigdom og udvikling, som i en første 
runde i 2014 sendte 800.000 personer 
ud for at registrere fattige landsbyer og 
familier. 

Plandokumentet skitserer tre hoved-
programmer for at løfte ca. 56 mio. 
bønder ud af  fattigdom. 

For det første skal der skabes levedyg-
tige erhverv lokalt for mere end 30 mio. 
bønder med programmet én landsby, ét 
ledende erhverv, og der skal gennem-
føres en strategi for udvikling af  e-net 
baseret handel og udvikling af  turisme i 
landdistrikterne. 

For det andet skal eksport af  arbejds-
kraft løfte 10 mio. bønder ud fattigdom.

For det tredje skal ca. 10 mio. fattige 
flyttes fra ekstremt belastede områder 
til nye småbyer, hvor boliger, infrastruk-
tur og offentlig service skal udvikles.

Bøndernes indkomst skal bl.a. øges 
med økonomiske subsidier til de fami-
lier, som planter skov på marginaljorde 
og omdanner agerjord af  ringe kvalitet 
til græsgang. Uddannelse og sundhed 
skal øges med gennemførelse af  den 
obligatoriske skolegang også i fattige 
xian og ved at reducere antallet af  
familier med tilbagefald til fattigdom 
på grund af  sygdom. Tilbagefald til 
fattigdom som resultat af  store udgifter 
til sundhedssystemet i form af  høje ho-
spitalsudgifter og dyr medicin har været 
en væsentlig hindring i bestræbelserne 
på at komme fattigdommen til livs. 

De formidable genhusningsprogram-
mer har ofte problematiske konsekven-
ser for Kinas bønder, idet lokalregerin-
ger deltager i den stigende konkurrence 
om at omdanne den kollektivt ejede, 
men privat administrerede landbrugs-
jord til attraktive byarealer med henblik 

på industriel og kommerciel anven-
delse. Det kan føre til tab af  landbrugs-
jord, som er været bøndernes mest 
værdifulde aktiv og sikkerhedsnet. 

Fattigdomsgrænse og fattigdoms-
situationen ved slutningen af  
2018
Fastlæggelse af  fattigdomsgrænsen er 
afgørende for fattigdommens omfang. 
Kinas definition af  fattigdomsgrænse 
ligger højere end den globale standard 
for ekstrem fattigdom.

Jo nærmere Kina kommer sit mål på 
0 fattige på landet, desto vanskeligere 
bliver det at nå målsætningen. De 
tilbageblevne fattige er spredt ud over 
fjerne og isolerede områder, hvor ud-
viklingsmulighederne er begrænset af  
manglen på naturressourcer og mangel 
på infrastruktur. De resterende fattige 
udgøres tillige af  de ældste, de kronisk 
syge og de handicappede. Tilbagefald 
til fattigdom på grund af  sygdom vil 
også fortsat være et stort problem. 
Alle kronisk fattige, som har mistet ar-
bejdsevnen helt eller delvist, skal støttes 
via udbygning af  det sociale sikrings-
system, det såkaldte minimum levestan-
dards garantisystem, dibao systemet. 
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Fattigdommens regionale 
spredning
Opgaven går bl.a. ud på at fjerne de 
128.000 fattige landsbyer og de 832 
fattige xian fra fattigdomslisten. I 2018 
var over 3 % af  landbefolkningen fattig 
i 7 provinser, der alle liggende i Vest-
kina, nemlig Xinjiang, Tibet, Guangxi, 
Gansu, Yunnan, Guizhou og Shaanxi. 
Den sandsynligvis mest systematiske og 
massive indsats mod fattigdom, bl.a. 
med støtte fra Verdensbanken, har 
fundet sted i Guizhou provinsen under 
ledelse af  første partisekretær Chen 
Min’er, en tæt allieret til Xi Jinping.

De anvendte midler til fattigdom-
mens udryddelse
Først og fremmest satses på en massiv 
mandsopdækning, idet i alt 775.000 
kadrer i 2016 blev udsendt som 
arbejdshold til de 128.000 fattige 
landsbyer.  
De lokale regeringer i fattige områder 
har af  centralregeringen fået dikte-
ret mål for, hvor mange fattige amtet 
skal hjælpe ud af  fattigdom i hvert af  
årene fra 2016-2020. Som noget nyt er 
målopfyldelse for fattigdomsudryddelse 
blevet indført som et vigtigt evalu-
eringskriterium.

Centralregeringen har via statsbudget-
tet betragteligt forøget den finansielle 
støtte til fattigdomsbekæmpelse. Pro-
vinserne er forpligtet til at yde finansiel 
støtte på 30-40 % af  støtten fra stats-
budgettet. Derudover ydes der kredit 
via det rurale banksystem. Markedsdre-
ven udvikling via private projekter har 
dermed fået en høj prioritet.

Samtidig sættes der stærkt ind på at 
bekæmpe korruption. Alene i 2018 
rapporterede Kinas øverste antikor-
ruptionsmyndighed, at man havde 
genvundet uretmæssigt tilegnede fattig-
domsmidler på i alt 730 mio. yuan.

Velstillede provinser og byer i Østkina 
parres med fattige provinser og xian i 
det tilbagestående Vestkina, hvorved de 
mest udviklede dele af  Kina forpligtes 
til at yde personalemæssig, teknologisk 
og finansiel assistance. De store statseje-
de virksomheder er ligeledes forpligtet 
til at yde fattigdomsstøtte til udvalgte 
xian og landsbyer.

De store privatejede virksomheder på-
bydes tillige at bidrage til at løse fattig-
domsproblemet. Eksempelvis har den 
kinesiske internetgigant Alibaba støttet 

dannelsen af  rurale e-handelscentre, 
benævnt som Taobao landsbyer, som 
opmuntrer til online salg af  landbrugs-
produkter og lokale specialprodukter. 
I 2015 var der oprettet 780 Taobao 
landsbyer, og i 2017 udnævnte Alibaba 
yderligere 2.100 Taobao landsbyer i 
programmet. 

Byernes fattigdom
En meget anvendt fattigdomsgrænse 
er den leveomkostningstærskel, som 
kan udløse understøttelse via dibao 
systemet.  Arbejderklassen var den mest 
privilegerede klasse under det planøko-
nomiske system. Med de dramatiske 
strukturændringer fra midt 1990erne 
ændredes de statslige virksomheders 
privilegerede position, og arbejderklas-
sens privilegier blev fjernet. Udviklin-
gen fik alvorlige konsekvenser: faldende 
beskæftigelsesrate, specielt for kvinder, 
voksende arbejdsløshed, større vægt 
på uformel beskæftigelse, også i den 
statslige sektor, manglende løn- og 
pensionsudbetalinger. Alt i alt mang-
lende sikkerhed i ansættelsen, forringet 
arbejdsmiljø og endelig stigende kon-
kurrence på arbejdsmarkedet fra den 
stærkt voksende migrantarbejdsstyrke. 
Udviklingen afspejler sig i sammensæt-

ningen af  dibao modtagerne, som især 
består af  arbejdsløse, midlertidigt af-
skedigede med fortsat tilknytning til en 
arbejdsplads og et stigende antal unge 
færdiguddannede fra universiteterne.    

Siden midt-1990erne er der indført en 
række forsikringsprogrammer for byens 
lønarbejdere, fx pensions-, sundheds-, 
arbejdsløsheds-, arbejdsskades- og 
barselsforsikring.

Fattigdom blandt migrantarbej-
dere 
Hovedparten af  migrantarbejderne 
registreres fortsat som landbefolkning. 
De udgør en inkluderet bestanddel 
af  byernes arbejdsmarked, men er i 
øvrigt socialt ekskluderet, dvs. har indtil 
videre kun i begrænset omfang adgang 
til samme velfærdsprogrammer urbane 
lokale arbejdere registreret i byerne. 

Migrantarbejdere tælles endnu ikke 
med i de officielle statistikker over land-
distrikternes fattige. Dette kan skyldes 
to forhold: dels deres ringe repræsenta-
tion i de årlige statistiske undersøgelser, 
dels den lave fattigdomsgrænse. 

Migrantarbejdernes lønninger er gene-
relt højere end indkomsten på landet, 
men lavere end de lokale arbejderes 
lønninger, i 2018 skønsmæssigt 60 % 
lavere. I det seneste tiår er påbegyndt 
en inklusion af  migrantarbejderen i 
bybefolkningens sociale forsikringspro-
grammer.  

Siden finanskrisen 2008-2009 observe-
res tillige en tilbagevandring fra byer 
på østkysten til byer eller landsbyer i 
hjemprovinsen, fristet af  bl.a. mangel 
på arbejdskraft i byerne i Centralkina 
eller regeringens subsidiepolitik rettet 
mod landdistrikterne. 

Konklusion
Det er ikke særlig logisk, at migrantar-
bejdere fra landet stadig regnes som en 
del af  landbefolkningen. 

Ved en sammenlægning af  omkring 
10 mio. fattige migrantarbejdere med 
byernes 10 mio. dibao fattige i 2018 er 
den situation gradvist opstået, at antal-
let af  fattige er større i byerne end på 
landet. Fattigdommen holder flyttedag 
fra land til by. Og dermed skal fremti-
dens fattigdomsstrategi ændre fokus. 

RIDS AF DE FIRE FASER FOR FATTIGDOMSBEKÆMPELSE:

1986-1993: Nationale programmer for fattigdomsreduktion 
og udvikling
Som øverste ansvarlige myndighed oprettedes i 1986 ”Statsrådets Ledende 
gruppe for økonomisk udvikling i fattige områder”, tilsvarende grupper blev 
oprettet på provinsniveau og i alle fattige amter (xian), nationale programmer for 
fattigdomsreduktion og udvikling blev vedtaget, en national fattigdomsgrænse 
blev fastsat for første gang til 206 yuan for 1985, og i alt 332 xian blev udpeget 
som nationale fattige xian, hovedsagelig beliggende i bjergrige grænseområder 
mellem provinser, i minoritetsområder og tidligere revolutionære baseområder 
med ugunstige naturforhold: bjergområder, højsletter i vest, løsslandskaber i 
nord, karstlandskaber i sydvest, aride områder i nord og nordvest. Den økono-
miske støtte omfattede tre programmer: finansiel allokering via statsbudgettet 
med hovedvægt på udbygning af  fysisk og social infrastruktur, subsidierede lån 
via banksektoren og et ”føde for arbejde” program.

Fattigdommen blev reduceret fra 125 mio. i 1985 til 80 mio. i 1993 – fra 14,8 % 
til 8,7 % af  landbefolkningen.

1994-2000: 8-7 fattigdomsreduktionsplanen 1993-2000
8-7 refererede til, at den fastlagte opgave var at udrydde fattigdommen for de 
resterende 80 mio. fattige i løbet af  7 år, dvs. i 2000, med udgangspunkt i en 
national fattigdomsgrænse på 400 yuan om året i 1993. Antallet af  nationale 
fattige xian blev udvidet til 592. Ministerier, provinser, større byer, nationale og 
internationale organisationer blev inddraget i arbejdet.

Fattigdommen blev reduceret fra 80 mio. i 1993 til 32 mio. i 2000, svarende til 
3,5 % af  landbefolkningen ved en fattigdomsgrænse på 625 yuan.

2001-2010: Det rurale fattigdomsreduktions- og udviklingsprogram
Den vigtigste ændring var målet for støttearbejdet: fra fattige xian til fattige 
landsbyer. Listen over de 592 fattige xian blev opdateret og suppleret med 
udpegning af  150.000 fattige landsbyer, som også lå uden for de nationalt 
udpegede fattige xian. Der blev lagt vægt på tre fokusområder: udarbejdelse af  
integrerede udviklingsplaner på landsbyniveau via inddragelse af  lokalbefolk-
ningen, vægt på uddannelse af  arbejdskraft med henblik på migration til byer og 
styrkelse af  den lokale erhvervsudvikling. 

Fattigdomsgrænsen blev i 2008 løftet til 1.067 yuan om året i 2007 faste priser. 
Med udgangspunkt i den ny og højere fattigdomsgrænse faldt antallet af  fattige 
på landet fra 94,2 mio. i 2000 til 26,9 mio. i 2010 ved en nominel fattigdoms-
grænse på 1.274 yuan, dvs. fra 10,2 % til 2,8 % af  landbefolkningen.

2011-2020: Individmålrettet fattigdomsudryddelsesstrategi 
Da Fattigdomsgrænsen i 2011 forøgedes til 2.300 yuan om året i 2010 faste 
priser øgedes antallet af  fattige på landet fra 26,9 mio. med den tidligere fat-
tigdomsgrænse til 165,7 mio. med den ny fattigdomsgrænse, dvs. fra 2,8 % til 
17,2 % af  landbefolkningen. Regeringen udpegede 14 sammenhængende fattige 
regioner med specielle vanskeligheder, som omfattede i alt 832 fattige xian og 
128.000 fattige landsbyer. 
Strategien ”præcisions fattigdomsudryddelse”, dvs. en målrettet strategi mod den 
enkelte fattige familie, blev introduceret af  Xi Jinping i november 2013. Vedta-
gelsen af  to centrale dokumenter: den 13. femårsplan for økonomisk og social 
udvikling 2016-2020 på den 12. nationale folkekongres’ fjerde møde i marts 
2016 tillige med den 13. femårsplan for fattigdommens udryddelse med storm 
fra november 2016 opridser de centrale scenarier i en forventet slutspurt mod 
fattigdommens udryddelse i Kinas landdistrikter.
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HONGKONG 
HANDLER 
OGSÅ OM 
TAIWAN
URO I DEN TIDLIGERE BRITISKE KOLONI 

STYRKER UAFHÆNGIGHEDSKRÆFTERNE  

I REPUBLIKKEN KINA. 

AF FLEMMING YTZEN.

Anledningen til sommerens 
uroligheder i Hongkong er et 
lovforslag, som skal gøre det 

muligt at udvise mistænkte forbrydere 
til lande, som ikke allerede har udleve-
ringsaftaler med Hongkong. 

Aktivisterne mener, at selvstyreregio-
nens Kina-venlige regering vil gøre det 
lettere at udlevere ikke bare alminde-
lige mistænkte, men også Kina-kritiske 
aktivister, altså systemkritikere. Efter-
hånden som protesterne er trukket i 
langdrag, ses de også som en bredere 
funderet modstand mod centralrege-
ringens overherredømme, som blev 
genetableret, da den daværende britiske 
koloni blev tilbageleveret i juni 1997.
På den lange bane har lokalregeringens 
håndtering af  demonstrationer også 
konsekvenser for, om Kina vil kunne 
lykkes med at opnå en genforening 
med Taiwan.
Det kontroversielle lovforslag er blevet 
suspenderet, men lokalregeringen 
under Carrie Lam har ikke villet stille i 
udsigt, at det helt opgives. Spørgsmålet 
er nu, om hendes administration kan 
formulere et alternativ, der er spiseligt 
for både centralregeringen i Beijing 
og Hongkongs prodemokratiske og 
frihedsorienterede aktivistmiljø.
Aktivisterne har grund til at være 
bekymrede. I 2015 forsvandt fem 
medarbejdere i Hongkongboghandlen 
Causeway Bay Books, der var kendt 
for salg af  Kina-kritisk litteratur. Et par 
af  dem dukkede senere op i kinesisk 
varetægt. Derfor ser aktivisterne det nu 
suspenderede forslag som et forsøg på 
at lovliggøre bortførelse af  systemkri-
tikere.

I takt med at Kinas økonomiske 
tilstedeværelse er blevet global, men 
først og fremmest er blevet markant i 
Kinas randområder og nabolande er 
også landets efterretningstjeneste blevet 
mere udfarende, hvilket især rammer 
etniske kinesere, der stiller sig i vejen 
for Beijings forsøg på at kontrollere sine 
nærområder. I Taiwan er det velkendt, 
at Kina med penge forsøger at påvirke 
det politiske miljø, hvilket kan få betyd-
ning, når Taiwan i starten af  2020 skal 
afholde præsident- og parlamentsvalg. 

Tilstanden i Hongkong her i 2019 
vil utvivlsomt påvirke valgkampen i 
Taiwan – til fordel for de kræfter, der 

støtter større taiwansk uafhængighed og 
tilsvarende svækker de kandidater, der 
søger en mere formaliseret forståelse 
med Beijing. 

Tidligere protester
Siden overdragelsen af  Hongkong til 
Kina i 1997 har der to gange tidligere 
været protester af  en lignende karak-
ter. I 2003 forsøgte lokalregeringen at 
indføre en sikkerhedslov, som ville have 
indskrænket de politiske rettigheder. 
Den lov blev skrinlagt.

En ny protestbølge udviklede sig med 
den såkaldte paraplybevægelse i 2014, 
hvor temaet var valgmetoderne. Men 
her gav lokalregeringen ingen indrøm-
melser, hvilket er med til at forklare 
styrken og bredden i den aktuelle 
protestbevægelse. 

Fundamentalt handler det om, hvor-
vidt Kina kan leve op til sit eget slogan 
’en nation, to systemer’, som var den 
politiske formel, der blev brugt, da 
Kina og Storbritannien helt tilbage i 
1984 enedes om en aftale om tilbagele-
vering. En anerkendt klummeskribent 
i Hongkong, Frank Ching, har udtrykt 
det således:

’Omfanget af  rettigheder og friheder 
vil blive stadig mere indskrænket. Hvis 
Hongkongs ledere ikke går i brechen 
for befolkningen, så vil den kinesiske re-
gering gøre, præcis som den vil. Det er 
derfor, Kina ikke vil have, at Hongkong 
vælger sine egne ledere’.

Tre forskellige territorier
I anden halvdel af  det 20. århundrede 
stod tre territorier uden for det kinesi-
ske kommunistpartis kontrol: Taiwan, 
Hongkong og Macau. Få år efter den 
britisk-kinesiske aftale i 1984 (Portu-
gal accepterede hurtigt, at logikken i 
aftalen også skulle gælde naboterritoriet 
Macau) om tilbagelevering, indledte 
Taiwan en demokratisering, der forløb 
stort set uden voldsanvendelse og som 
har gjort ’Republikken Kina’ til et af  
Østasiens mest velfungerende demo-
kratiske samfund.

Længe før denne udvikling erklærede 
den kinesiske ledelse, at den vil sikre 
Taiwans genforening, om nødvendigt 
med brugen af  magt. Beskeden til 
Taiwan var, at øen vil kunne bevare 

sit kapitalistiske system og tilmed sine 
væbnede styrker, hvis man ellers aner-
kender Beijings overhøjhed.

Men det er højst tvivlsomt, om den 24 
millioner store befolkning i Taiwan vil 
acceptere den logik, som gælder for 
Hongkong. Jo længere konfrontationen 
i Hongkong fortsætter, jo mere umulig 
tager en frivillig og fredelig genforening 
med Taiwan sig ud. Seneste melding 
fra Beijing er, at ’Taiwan-spørgsmålet’ 
skal være ’løst’ senest i 2049, når Fol-
kerepublikken fejrer sine første 100 år. 
Det falder nogenlunde sammen med 
udløbet af  den ordning, Hongkong fik 
ved overdragelsen i 1997. 

Selve øen Hongkong blev overtaget af  
den britiske kolonimagt som en del af  
opiumskrigene i midten af  1800-tallet. 
De såkaldte New Territories, der er be-
liggende nord for øen, blev britiske som 
en del af  en 99-årig lejeaftale indgået 
i 1898.

Verden blev nok overrasket af  den grad 
af  frivillighed, hvormed den britiske 
konservative regering under Margaret 
Thatcher i 1984 gik med på en for-
handlet tilbagelevering af  Hongkong. 
Thatcher havde jo i 1982 ført krig mod 
Argentina om det britiske territorium 
Falklands Øerne i Sydatlanten – og 
vundet! Så hvorfor ligefrem forære det 
velstående og velfungerende Hongkong 
til Kinas Deng Xiaoping?
Interessant nok var der stort ingen 
protester, da aftalen blev indgået i 
1984. Forklaringen er utvivlsomt det 
lange tidsperspektiv. Hongkongs særlige 
status skulle opretholdes i 50 år, altså 
frem til 2047. Så langt kunne ingen se 
frem dengang, men der eksisterede en 
udbredt opfattelse af, at de reformer 
Kina, havde sat i værk i 1980’erne, ville 
skabe et mere rummeligt og tolerant 
Kina. En illusion, der led skibbrud med 
den militære nedkæmpelse af  demon-
strationerne i Beijing i juni 1989.

Hongkong er ikke demokratisk som i 
vestlige samfund. Regionens såkaldte 
Basic Law er en miniforfatning, der 
bygger på, at regeringschefen udpeges 
af  et 1200 personer stort valgmand-
skollegium. Disse er håndplukket 
blandt kandidater, som skal forhånds-
godkendes af  Beijing. Derudover har 
Hongkong udstrakt frihed for medier 
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og private organisationer – til forskel fra 
tilstanden i det øvrige Kina. 

I sin tid stillede Kina i udsigt, at Hong-
kongs valgsystem ville blive ændret, 
således at fremtidige regeringsledere og 
senest i 2047 ville blive udpeget i et sy-
stem, hvor alle med valgret i Hongkong 
kunne afgive stemme. Altså en model, 
der ligner den vestlige demokratiform.

Overlevelseskraft
Så længe Xi Jinping er ved roret i Beij-
ing, er sådan en udvikling usandsynlig. 
Om der kan udvikles en mere repræ-
sentativ model, hvor den del af  Hong-
kongs befolkning, der ikke har politisk 
indflydelse, kan få det, er usikkert. Kina 
har ved forskellige indgreb strammet 
kontrollen med regeringsførelsen, f.eks. 
ved at nægte godkendelse af  parlaments-
medlemmer, der ikke vil deltage i den 
ceremonielle edsaflæggelse og sværge 
troskab til Kina.
Med fem års forsinkelse har en demo-
kratibevægelse i Hongkong vist sig at 
have overlevelseskraft. Udfordringen 
for bevægelsen er indlysende nok, at 
den er aktivistisk og domineres af  yngre 
indbyggere. Mange var ikke født, da 
overdragelsen blev aftalt af  Thatcher og 
Deng i 1984. Om deres synspunkter har 
opbakning i bredrede og ældre dele af  
Hongkongs befolkningen er uklart.

Men den demografiske faktor kan på 
sigt afgøre den politiske tilstand i Hong-
kong. Regionen har et særligt system 
kaldet One-Way Permit, som Kina 
bruger til at lade op til 150 af  sine bor-
gere bosætte sig i Hongkong om dagen, 
svarende til 50.000 om året.

Kinas synspunkt er, at man modsætter 
sig enhver udvikling, som undermine-
rer Hongkongs velstand og stabilitet. 
Spørgsmålet er, om ikke den økonomi-
ske integration kommer til at gøre en 
forskel. Forud for overdragelsen i 1997 
svarede Hongkongs økonomi til omtrent 
en femtedel af  den kinesiske. 

I dag udgør den tre procent. En femte-
del er ensbetydende med uundværlig, 
mens tre procent betyder, at det ville 
gøre ondt at klare sig uden, men det ville 
ikke være umuligt, som Steve Tsang, 
forsker og forfatter til en bog om Hong-
kongs historie, har udtrykt det.

Fortsat fristed?
Hongkong er stadig et fristed for orga-
nisationer, der ville blive forbudt, hvis 
de forsøgte sig andre steder i Kina. Et 
eksempel er China Labour Bulletin, 
der ledes af  fagforeningsaktivisten Han 
Dongfang og som driver et vigtigt oplys-
ningsarbejde om kinesiske industriarbej-
deres manglende rettigheder. 

Amnesty International og meditations-
bevægelsen Falun Gong har også husly i 
regionen, som er det eneste sted i Kina, 
hvor der hvert år kan demonstreres til 
minde om de aktivister, der blev dræbt 
af  militæret i Beijings centrum i juni 
1989.

Faldet i Hongkongs økonomiske betyd-
ning skyldes først og fremmest, at regio-
nens erhvervsliv har udflyttet en stor del 
af  sin produktionsbase til naboregionen 
Guangdong, først og fremmet tvillinge-
byen Shenzhen. Sandsynligvis beskæfti-
ger Hongkong-virksomheder mellem tre 
og fem millioner arbejdere i Shenzhen 
og det øvrige Perleflods Delta. 
Spørgsmålet er naturligvis, om Hong-
kong kan bevare sin økonomiske 
dynamik, hvis Beijing opgiver de særlige 
rettigheder og love, som gør regionen 
forskellig fra resten af  riget. Svaret må 
blive bekræftende, fordi den kapitalisti-
ske dynamik er blevet ’eksporteret’ ud 
af  Hongkong. Nogen vestlig model har 
der aldrig været tale om, og den tegner 
sig heller ikke i horisonten. Allerhøjst 
en kuriøs hybridmodel mellem Vesten 
og Østasien, hvilket Hongkong altid har 
været. 

Flemming Ytzen er journalist og har besøgt Kina og 
Taiwan regelmæssigt siden 1978. Han var redaktør 
for Kinabladet 2009-14. 

Hjemlængsel
Jeg siger ofte til barnet
vandet er Yangtzes sødme, bjergene er hjemstavnens skønhed, 
maden er barndomshjemmets velduft
Barnet siger
far, du har atter hjemve
du savner atter Kina
Jeg nikker
øjenkrogene
bliver fugtige
Barnet siger
far, hvorfor tager vi ikke tilbage?
Jeg siger
søn, kender du
himlens højde, havets vidde, hjemvejens længde?
Barnet siger
om himlen er nok så høj
ejer den ikke sindets ophøjethed 
om havet er nok så vidt
ejer det ikke sindets vidtløftighed
om hjemvejen er nok så lang
ejer den ikke sindets langmodighed
Jeg siger
søn, når du siger det på den måde
så lad os komme hjem
Derfor drak vi sorgløst af  Yangtzes sødmefulde vande 
fra Rhinens bredder 
vi plukkede af  Emei bjergets Kameliaer
ved foden af  Alperne
og nød i bjergene barndomshjemmets natteudsigt
fra Eiffeltårnet 
oh, hjem og land
verden er lille!

Peng Tao
10-04-2012 

Oversat af  Charlotte Kehlet

游子归心
我常对孩子说
水是长江的甜，山是故乡的美，饭是老家的香
孩子说
爸爸，你又想家了
你又想中国了
我点点头
眼眶
开始湿润
孩子说
爸爸，咱们为什么不回去呢？
我说
儿呀，你知道
天有多高，海有多宽，回家乡的路有多远么？
孩子说
天再高
也没有咱的心高
海再宽
也没有咱的心宽
路再远
也没有咱的心远啊
我说
儿呀，照你这样说
那咱们就到家了
于是，我们就
在莱茵河畔
畅饮长江的甘水
在阿尔卑斯山麓
采集峨眉山的茶花
在埃菲尔铁塔上
观赏故乡山城的夜景
哦，家国哟
天涯咫尺！

彭涛
2012/04/10

HJEMLÆNGSEL

AF PENG TAO
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Kina har dog været gennem 
en læreproces på en række 
områder, konkret er man 

fra kinesisk side nu opmærksom på 
at undgå at medvirke til for tunge 
nationale gældsbyrder, finansiering af  
forfængeligheds-projekter, sjofling af  
kvalitetskrav. 
Desuden er man opmærksom på kor-
ruption, på nødvendigheden af  større 
transparens omkring långivning og 
kontraktforhold, vanskeligheden ved 
at store infrastrukturprojekter sjældent 
umiddelbart bliver rentable, beskyttelse 
af  truede dyrearter medvidere. 

Kina og Afrika – industrialiserin-
gen af  det næste kontinent
I løbet af  de næste 30 år vil befolknin-
gen i Afrika være vokset med en mil-
liard mennesker. Den gode nyhed er, 
at der vil være mange unge, så arbejds-
styrken vokser. Der er også rigelige re-
surser, selvom de er meget ulige fordelt 
over kontinentet. Den dårlige nyhed er, 
at der mangler kapital til at bygge den 
industri, som kan beskæftige den store 
arbejdsstyrke. De manglende investe-
ringer i Afrika skyldes en skrigende 
mangel på infrastruktur.

Infrastruktur er et brændende problem 
for hele Afrika. De høje transportom-
kostninger i Afrika syd for Sahara, 
ikke mindst for de mange lande uden 
adgang til havet, forklarer meget af  
regionens dårligdom. Eksisterende veje 
og jernbaner er nedslidte, kun 25% 
af  vejene er asfalterede. Der mangler 
broer, lufthavne og bredbåndsnet. 
Den Asiatiske Udviklingsbank skønner, 
at Afrika årligt mangler $150-170 mia. 
til finansiering af  dette. Verdensbanken 
mener, at det koster regionen næsten 
2% af  den årlige økonomiske vækst.
 
En mulighed er at Afrika på længere 
sigt kunne få den samme udvikling som 
Kina har haft. Afrikanske lande med en 
ung befolkning og en industrialisering 
i form af  lavtlønnet vareproduktion 
vil kunne udgøre et udviklingsmæssigt 
afsæt, som det har gjort i Kina.  
Det kræver bedre infrastruktur, men 
det kræver også udenlandske investerin-
ger og handelsvillighed - ikke protektio-
nisme - fra rigere afsætningsmarkeder. 
Afrikanske ledere er ikke uvidende om 
dette, men de har ikke haft penge til 
virkeliggørelse af  samlende planer om 
uddannelse og transnational infrastruk-

tur, herunder elnet. Der er stadig 600 
mio. afrikanere som ikke har adgang til 
elektricitet.

Kina har tilstrækkeligt dybe lommer, 
en langsigtet strategi, god erfaring 
med infrastruktur og dens økonomi-
ske betydning, samt på sigt behov for 
at placere industriproduktion i andre 
lande. Kina er da også allerede Afrikas 
største leverandør af  investering i infra-
struktur. Kontinentet modtager 60% af  
Kinas udviklingsbistand. Kina er det 
fjerdestørste donorland i verden, og for 
Afrika det største. 

Bælte og Vej Initiativet (BRI) vil tackle 
de langvarige begrænsninger som 
økonomi og geografi har lagt på Afrika, 
og give kontinentet adgang til verdens-
markedet. BRIs vigtige maritime del 
går bl.a. til Østafrikas dominerende 
økonomi, Kenya. Den store havneud-
bygning i Mombasa har gjort havnen 
til den vigtigste i regionen. En kinesisk-
bygget jernbane mellem Mombasa 
og hovedstaden Nairobi nedsætter 
transportomkostningerne med 60%, 
og transporttiden fra 36 til 8 timer. 
Fem ’landlåste’ lande, bl.a. Uganda, 

KINA, B.R.I. 
OG AFRIKA

•  er en ny kolonimagt, men Kina støtter tværtimod industrialiseringen af  Afrika; 

• er ude efter råvarer, energi og mineraler, men det er kun den femte-vigtigste investerings-sektor for Kina, vareproduktion, ser-
viceydelser, byggeri, telekommunikation og transportudstyr trækker mere, og importen fra Afrika er også mere alsidig. Kinas 
bilaterale handel med Afrika 21-dobledes mellem 2000 og 2014.; 

• skaber ’gældsfælder’ for afrikanske lande, men kun 20% af  Afrikas gæld er til Kina, Lånene har lav rente og går til fornuftige 
ting som kraftværker, elnet og infrastruktur; 

• øger korruption, hvilket sikkert rigtigt, for kommer der flere penge er der mere at få sugerøret i; 

• udkonkurrerer de lokale ved at oversvømme markedet med billige produkter, hvilket måske var rigtigt for ti år siden. Men 
Kina er netop på vej ud af  de brancher, hvor det især var et problem, fx tekstil og tøj-produktion, og har længe flyttet disse 
kinesiske fabrikker til afrikanske lande;

• kun bruger kinesisk arbejdskraft i projekter, men en større ny McKinsey- undersøgelse viser at i gennemsnit 89% er afrikansk 
arbejdskraft. Den kinesiske er simpelthen for dyr. Kina er nu det fjerde mest jobskabende land for Afrika; 

• tager jord-områder, det såkaldte landgrabbing, men en større amerikansk undersøgelse viser, at det mest er ’fake news’, for 
arealer erhvervet af  kinesiske virksomheder kun udgør 4% af  det påståede totale omfang; 

• kun investerer i infrastruktur, men Kina er aktiv i mange dele af  produktions- og services-sektorerne, i omfattende folk-til-folk 
kontakt samt i uddannelse, herunder af  videnskabsmænd. Ydermere er der 50.000 afrikanske studerende på kinesiske univer-
siteter;

• er ligeglade med god regeringsførelse, hvilket er korrekt, men en DIIS-undersøgelse har vist, at der ingen sammenhæng er 
mellem god regeringsførelse og udvikling; 

• er upopulære i Afrika, men flertallet af  afrikanske respondenter i Pew og Gallup opinionsundersøgelser har et positivt syn på 
Kina; 

• styrer al Belt and Road (BRI)-aktivitet (det nye Silkevejsprojekt) fra Beijing, men der er ingen mikrostyring af  statsejede eller 
private virksomheder, og ikke engang nogen central informationsdatabase over lån knyttet til BRI.

Noget af  den bedste forskning omkring Kina i Afrika kommer fra professor Deborah Brautigam og hendes forskerhold på Johns Hopkins School of  Advanced Interna-
tional Studies, Washington. https://www.sais-cari.org/   

AF: CLEMENS STUBBE ØSTERGAARD, SENIOR RESEARCH FELLOW, NIAS

DER FINDES MANGE FORESTILLINGER OM KINAS ROLLE I AFRIKA, 

MANGE AF DEM FORKERTE, FOR EKSEMPEL AT KINA:
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Rwanda og Sydsudan skal på sigt have 
toglinjer til Nairobi, så de kan udskibe 
varer fra Mombasa. 

I en af  Afrikas økonomiske succeser, 
Etiopien er der bygget 650 km elektri-
ficeret jernbane fra hovedstaden Addis 
Abeba til en havneby ved Djibouti. 
Også Tanzania har kunnet låne til 
en jernbanekorridor, som forbinder 
Congo, Burundi, Rwanda og 14 
andre lande med havnen i Bagamoyo. 
Havnen kan potentielt blive den største 
containerhavn i Afrika med 20 mio. 
containere årligt, men havneprojektet 
ligger af  kenyanske indenrigspolitiske 
årsager stille for indeværende. 

Landene i Østafrika er ikke resurserige 
og kan derfor ikke stille sikkerhed for 
lån ad den vej, men netop fordi de ikke 
har adgang til lette penge, er de orien-
terede i retning af  industrialisering. Det 
kræver kontakt til de små resurserige, 
ofte landlåste stater på kontinentets 
modsatte side, men der er meget lidt in-
frastruktur på tværs af  Afrika. Floderne 

er uegnede til transport, og tropeskoven 
er en hindring. BRI søger at forbinde 
Afrika på tværs vha. veje og jernbaner 
for derved at bringe befolkningsrige 
lande i kontakt med resurserige. 
Kina er lige så aktivt i Vestafrika, fx 
i Angola med veje, jernbaner, skoler, 
hospitaler, fiberkabling til bredbånds-
net, samt en ny lufthavn. I Nigeria er 
der også investeret kinesiske milliarder 
i infrastruktur som jernbaner, bred-
båndsnet og kraftværker, det samme 
gælder Gabon, Ghana, Elfenbenskys-
ten, Liberia og Ækvatorial Guinea. 
Der er naturligvis andre nødvendige 
forudsætninger for vækst end infra-
struktur, især uddannelsesniveau og 
sundhedstilstand, økonomiske reformer 
og institutionelle forbedringer. Der er 
dog vækst i Afrika som helhed det se-
neste årti, selvom beskæftigelsen halter 
efter.”.

En anden positiv kinesisk erfaring 
anvendes også, at starte med særlige 
økonomiske zoner, hvor udenlandske 
investeringer kan lande i et område 

med anden industri og fungerende el, 
transport og andre serviceydelser. De 
findes nu fra Ægypten over Senegal 
eller Rwanda til Zambia, undertiden 
støttet af  Kina., og de er meget frem-
mende for beskæftigelsen. I Etiopien 
fx med firmaer ejede af  kinesiske 
investorer, som producerer amerikan-
ske mærkevarer, til salg på europæiske 
markeder. Også den farmaceutiske 
industri er vigtig. USA’s kumulerede 
direkte investeringer i Afrika var i 2016 
$57 mia. og Kinas $40 mia. Men den 
årlige vækst for Kinas FDI var 24%, 
mens den for USA var 10%, så det bil-
lede ændrer sig hastigt.

Ved slutningen af  dette århundrede er 
en tredjedel af  verdens befolkning afri-
kansk. Kina ser et stort potentiale i at 
investere i Afrika, og har også en stærk 
lyst til ikke fortsat at investere sine over-
skydende midler i USA’s stadig flere 
én-procent-forrentede statsgældsbeviser 
(Treasury Bonds). Det er ikke en ny ud-
vikling, allerede i 2004 havde omtrent 
700 statsejede kinesiske virksomheder, 

foruden masser af  private, aktiviteter 
i en række sektorer i Afrika: teksti-
ler, tømmer, infrastruktur, landbrug, 
telekommunikation, etc. I dag er det 
11.000, overvejende private virksomhe-
der, som har interesser i produktion og 
serviceydelser.

Det giver alt sammen Kina en lang-
sigtet interesse i et stabilt Afrika. Kina 
deltager i alle 13 fredsbevarende FN-
aktioner i Afrika og har et omfattende 
diplomatisk samarbejde med over 50 
afrikanske stater. I det seneste årti har 
der været 80 kinesiske toplederbesøg i 
Afrika, og hvert tredje år samler Kina 
Afrikas statsoverhoveder i FOCAC-
mødet (Forum on China-Africa Coop-
eration), senest i september 2018 med 
deltagelse af  51 statsledere. 

I 2015 var der 226 mio. unge mel-
lem 15 og 24 år på det afrikanske 
kontinent. I 2030 forventes det tal at 
være steget med 42%, så de udgør 321 
millioner. Hvis de ikke skal være nødt 
til at ’udvandre’ fra Afrika, fordi de 

ingen livsmuligheder har der, så er det 
afgørende nødvendigt at hæve beskæfti-
gelsen gennem industrialisering. De er 
fattige lande med en ung befolkning, vi 
er rige lande med en aldrende befolk-
ning. Kina topper arbejdsstyrkemæssigt 
om 5-10 år, derefter vokser ældrebyr-
den. 

Kinas indsats i Afrika, med BRI, med 
bistand og rentebegunstigede lån, 
med omfattende kreditter, med fonde 
til støtte for sundhed, uddannelse og 
landbrugsvidenskab, og med en fond til 
særlig finansiering af  import fra Afrika, 
øges år for år. Den suppleres af  over 
ti tusinde private kinesiske virksom-
heders investeringer. Nogle af  disse 
bestræbelser burde ske i samarbejde 
med europæiske lande med erfaring og 
ekspertise på Afrika, dette ikke mindst 
fordi fremgang i Afrika vil reducere 
presset på europæiske demokratier fra 
populister. 

Er der risici ved Kinas engagement i 
Afrika? Nogle af  de langsigtede pro-

jekter kan vise sig at mislykkes, fx pga. 
fremtidige klimaforandringer. Afrika 
importerer for ca. $25 mia. fødevarer 
om året, og ved klimakatastrofer som 
tørke og oversvømmelse kan fødevare-
mangel eksplodere. Det kan udnyttes 
af  oppositionspartier og kan føre til 
xenofobi. 

I Kina er der, akkurat som i Danmark, 
stemmer på de sociale medier, som 
siger ”Hvorfor bruge så mange penge 
på folk i andre lande, når vi stadig har 
fattigdomsproblemer her i landet?” 
Men med et projekt som Bælte og Vej 
Initiativet tænkes 30-50 år fremad, 
klodens befolkning skal også til den tid 
have føde og jobs, ellers bliver Verden 
endnu mere usikker og ustabil at leve i. 
Afrikas landbrugspotentiale er stort, og 
kontinentets voksende arbejdsdygtige 
befolkning savner især investeringer og 
infrastruktur, som altså i første omgang 
må komme fra rigere og fremadsku-
ende nationer som Kina og OECD-
landene. USA er under Trump-admini-
strationen uinteresseret i Afrika.
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Tirsdag den 3. september besøg 
på Nationalmuseets særudstil-
ling ”På Djengis Khans step-

per” med udstillingsarrangør Christel 
Braae som guide

Medlemmer af  dansk-Kinesisk For-
ening mødes kl. 14,30 i Nationalmuse-
ets forhal, hvor Christel Braae møder 
os for at føre os til et foredragslokale for 
at give en indledning om lederen af  de 
centralasiatiske ekspeditioner Henning 
Haslund Christensen, hvorefter vi får 
en rundvisning på udstillingen fra kl. 
15. 
Christel inviterer foreningens med-
lemmer gratis til arrangementet som 
hendes gæster.

Onsdag den 23. oktober 
Foredrag ved Lian Chen Tving om 
”Akupunktur - en bro mellem Vesten 
og Østen”. Den Lian Chen Tving, læge 
fortælle om akupunkturs udviklings-
historie, den teorier bag akupunktur, 
samt om de sygdomme og lidelser, 
akupunktur kan afhjælpe.

Lian Chen Tving fik sin første lægeud-
dannelse i Kina på Chengdu University 
of  Traditionel Chinese Medicine med 
speciale i akupunktur, og virkede en 
årrække som læge i det kinesiske hospi-

talsvæsen. Efter hun kom til Danmark 
har hun gennemført lægeuddannel-
sen på Københavns Universitet og er 
således trænet i både kinesisk og vestlig 
medicinsk forståelse. I dag driver hun 
en akupunkturklinik i Lyngby.

Tirsdag den 12. november 
Foredrag ved tidligere vicegeneralse-
kretær i Danmission Jørgen Nørgaard 
Pedersen, om ”Kina fremtidens land – 
også for dets kristne kirke”
Med baggrund i de asiatiske kirkes 
vækst og de vestlige missionsselskabers 
ændrede rolle i kirkens mission sættes 
der fokus på Kina. Hør om mennesker, 
for hvem mødet med evangeliet fik 
afgørende betydning. Om kristendom-
men, der breder sig med historisk fart i 
Kina, hvor 2 millioner kinesere døbes 
hvert år i den stærkest voksende kirke i 

verden i dag. Om kirkevækst og men-
neskerettigheder, fængslinger af  kristne 
og nedrivninger af  kirker samt frihed 
for menigheder og om bygning af  nye 
og store kirker. JNP har besøgt kirken i 
Kina 10 gange i de forløbne 11 år. 

Der arbejdes på at arrangere et møde 
i starten af  december med Asien-
korrespondent for Weekendavisen Peter 
Harmsen, som netop har fået udgivet 
en bog om danske Bernhard Sindberg, 
der reddede tusindvis af  kinesiske flygt-
ninge under Nanjing-massakren.

ARRANGEMENTER 
EFTERÅR 2019

For kommende foredrag og arrangementer se venligst  
https://www.facebook.com/DanskKinesiskForening/ 
eller http://www.kinabladet.dk/


