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TANG ZHIGANG: UDEN TITEL
Kunstneren Tang Zhigang er født i
Yunnans provinshovedstad Kunming i 1959. Efter afsluttet gymnasial uddannelse gik han ind i hæren og begyndte et forløb, der så
ud til at ville gøre ham til karriereofficer. Ikke overraskende i betragtning af, at han er ud af en slægt
med en lang militær tradition. Moderen var fængselsinspektør, så
sønnen fik en slags disciplineringsmentalitet med sig i opvæksten.
Tangs kunstneriske evner bragte
ham til hærens propagandadepartement. I 1989 afsluttede han et
uddannelsesforløb fra Folkets Befrielseshærs Kunstakademi i Kunming og rykkede videre til Yunnans
Kunstakademi i samme by.
Kunstanmelderen Chang Tsingzung skriver om ham: „Han blev
trænet i systemet, kender dets virkemåde og har øje for de menneskelige dimensioner bag ved reglementerne. Siden 1980’erne har
hans arbejder fokuseret på de absurditeter, som sætter tilværelsens
gnister ind i det regelbundne liv“.
I dag er han tematisk meget optaget af børn og underviser i kunst
for børn. „Hvis man insisterer på at
få svar fra mig på spørgsmålet om
meningen med børn, er mit standardsvar, at de er socialismens efterfølgere. Jeg ved, at så simpelt er
det ikke, men det er min bedste
forklaring“.
Uden for Kina har Tang Zhigang
udstillet i Chicago og Melbourne,
Frankrig og Italien, Karachi og Singapore, Schweiz og Indonesien.
Billedet på denne side er fra
2005 og er uden titel. Man fornemmer modsætningen mellem
den uskyldsrene barnesjæl og det
regimenterede militære liv, der
venter forude. Regimenteret også
uden for hæren, muligvis.
Billedet er stillet til rådighed for
Kinabladet af Fu Ruide Collection i
Holland.
fly
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ENDNU IKKE ET RETSSAMFUND
Kinas internationalt anerkendte kunstner Ai Weiwei blev anholdt 3. april og løsladt 22. juni
2011. De 81 dages forvaring rejser spørgsmålet, hvor langt Kina har igen, før det med rette kan
kaldes et retssamfund.
Af Gert Holmgaard Nielsen

nogen tids internationalt pres mod de
kinesiske myndigheder, at Ai Weiwei
var „begyndt at tilstå”, og at man
kunne åbne en skattesag mod ham.
Men Ai Weiwei, hans familie og offentligheden blev holdt hen uge ef
ter uge uden at få præsenteret noget
konkret.

Næsten syv uger skulle der gå efter
Ai Weiweis anholdelse i Beijing lufthavn, før der var en officiel sigtelse.
Den blev offentliggjort via det kinesiske nyhedsbureau Xinhua, som meddelte, at den verdenskendte avantgardekunstner blev sigtet for „massiv
skatteundragelse”.
Efter kinesisk lov skal en anholdt
præsenteres for en sigtelse efter senest tre dage. Sker det ikke, skal arrestanten løslades.
Ganske vist bedyrede Xinhua efter

Digital provokunstner

Ai Weiwei er en kunstner, der udtrykker sig via et væld af medier, også de
helt moderne. Nogle af hans hovedværktøjer som kunstner har været video, digitalkamera, mobiltelefon,
Twitter og internettet som sådan. I de
sidste cirka tre år op til sin anholdelse den 3. april 2011brugte han disse
værktøjer til at skabe ny provokunst,
hvor han gik helt til stregen hver
gang. Også når politiet chikanerede
ham blev det til kunst, dokumenteret
digitalt og offentliggjort.
I januar jævnede myndighederne i
Shanghai for eksempel hans nybyggede millionatelier med den begrundelse, at Ai Weiwei ikke havde indhentet de nødvendige tilladelser til
byggeriet. Ai Weiwei dukkede op, fotograferede nedrivningen, lagde billederne på nettet og kaldte ruinen for
sit hidtil største værk.
Han er kendt i Vesten for at have
været med til at designe „Fuglereden”, Kinas nationalstadion, som
blev opført til brug ved De Olympiske Lege i Beijing i 2008. Han var
dog ikke inviteret af de kinesiske
myndigheder, men af det schweiziske
arkitektfirma Herzog & de Meuron.
Men allerede inden legene åbnede,
tog han offentligt afstand fra legene
og kaldte dem for „en propagandaplatform for regeringen”.
Herhjemme er han kendt for at
være idémanden bag videoinstallationen på Langelinje, som overvågede
Den Lille Havfrue real time 24 timer
i døgnet, mens hun var udlånt til ver-

Få dage før han blev arresteret, havde
Ai Weiwei bebudet, at han ville åbne
et studio i Berlin, fordi han følte sig forfulgt af myndighederne i Beijing. I dagene efter arrestationen anbragte hans
venner plakater med billeder af den
forsvundne kunstner rundt om i Berlin.
(Ukendt fotograf via flickr).
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densudstillingen i Shanghai sidste år.
Men det var efter jordskælvet i
Wenchuan i Sichuan-provinsen i maj
2008, at Ai Weiwei for alvor kom på
kant med myndighederne. Han krævede, at man offentliggjorde navn, alder og andre detaljer på de mange
skolebørn, som døde, da skolebygningerne, som skulle have været
jordskælvssikrede, styrtede sammen
over dem. Da myndighederne ikke
reagerede, samlede han en række
hjælpere og satte navn på mere end
5.000 af disse skolebørn.

Harmoniserede hjemmesider

Det er uvist, hvor kendt Ai Weiwei er
i Kina. De, der forstår at omgå den
kinesiske censur, kender ham uden
tvivl, og hver gang myndighederne
censurerer eller „harmoniserer”
hjemmesider, der indeholder hans
navn („at harmonisere” er en eufemisme for „at lukke hjemmesider
ned”), finder de nye søgeord eller opretter nye hjemmesider. En overgang
søgte de for eksempel på Ai Weilai,
der lyder lidt som Ai Weiwei, men
som betyder „Elsk Fremtiden”. Der
har længe foregået et sådant spil mellem censurmyndighederne og de
censurerede, men det ser ud til, at
censurmyndighederne tager hårdere
fat denne gang.
Omend han er den mest kendte, så
er Ai Weiwei stadig blot en enkelt af
en lang række dissidenter, advokater,
journalister og internetskribenter,
som er blevet anholdt i kølvandet på
den kinesiske version af den mellemøstlige og nordafrikanske Jasminrevolution. Den kinesiske version blev aldrig til andet end en antydning, før
den visnede igen. Myndighederne
rykkede ud i overtal i tretten byer, da
sms-kæder opfordrede til, at man
samledes fredeligt på udvalgte steder
i de pågældende byer søndag den
20. februar.
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I Beijing var stedet Wangfujing, hovedstadens hovedstrøg, på stedet lige
ud for McDonald’s. Udover et stort
antal uniformerede betjente og en
sværm af udenlandske journalister og
fotografer dukkede et antal civilklædte frem, som næsten ikke var til at
kende fra hverken de almindelige
forbipasserende eller de, der mødte
op for at demonstrere. Det blev en
noget uvirkelig demonstration, hvor
ingen vidste, hvem demonstranterne
var. Politiet famlede i blinde foran
hele verdenspressen.
Men det generede tilsyneladende
ikke de kinesiske myndigheder, for
de opnåede det, som myndighederne
i for eksempel Egypten og Libyen
ikke opnåede: Oprøret blev kvalt, inden det overhovedet nåede i nærheden af at få momentum. Jasminen blev
ikke bare plukket. Rødderne blev revet med op, og der blev gravet dybt
for at få dem alle med.
Anholdelser fulgte på stribe i det,
som siden er blevet betegnet som
den største kampagne fra myndighedernes side siden kampagnen mod
Falun Gong i 1999. Anholdelsen af
Ai Weiwei den 3. april var det, som
skabte de største overskrifter i Vesten,
for her var han kendt.

Politiets mange muligheder

Kina er et retssamfund. Det hævdede
en talsmand for Kinas Udenrigsministerium for eksempel på et pressemøde så sent som fire dage efter Ai Weiweis anholdelse. Men realiteten er, at
det stadig er muligt for myndighederne at få den dom, som man ønsker.
Derfor har vi set, at Ai Weiwei
måtte sidde varetægtsfængslet i næsten to måneder, inden politiet kunne
præsentere en sag imod ham. Til det
formål har politiet flere muligheder
ifølge loven. En undtagelse heri gør,
at politiet kan få respit i op til syv
dage, inden en formel sigtelse skal
foreligge, og i meget sjældne tilfælde
kan fristen udskydes i yderligere 30
dage. Men selv efter 37 dage var Ai
Weiwei som bekendt fortsat under
arrest uden at være præsenteret for
en sigtelse.
Politiet tyede nemlig tilsyneladende
til det, der kaldes „overvågning i

hjemmet”, en slags husarrest. Det giver en yderligere respit til efterforskning på et halvt år.

fjernelse af kritikere. Den er et forsøg
på at redefinere grænserne for tilladte
ytringer og nedbryde de fremskridt,
der er gjort i det kinesiske civilsamfund i løbet af det seneste tiår”.
I modstrid med loven skulle der
også gå 42 dage, inden Ai Weiweis
hustru, Lu Qing, fik lov at besøge sin
mand første gang. Ægteparret havde
kun mulighed for at mødes i tyve minutter under overvågning. Indtil da
vidste Lu Qing ikke – som hun ellers
har krav på – hvem, der havde anholdt hendes mand, hvor og hvorfor.
for. Besøget gav svar på de to første
spørgsmål. Det sidste kom først en
lille uge senere.
Når politiet ikke giver en sådan
meddelelse til familien, som loven
ellers kræver det, kan det ifølge Jerome Cohen skyldes, at det gøres stort
set umuligt for familien at skaffe advokathjælp til den anholdte, for hvordan kan advokaten hjælpe, hvis han
ikke ved, hvor hans klient befinder
sig?
Og politiet har faktisk en smutvej i
loven, som åbner for, at familien ikke
behøver at blive informeret, hvis denne information „måtte lægge hindringer i vejen for efterforskningen”.
Men det er politiet selv, der foretager
den vurdering, ligesom det er politi-

En anden slags husarrest

„Da tidsfristen var ved at være nået,
overførte politiet Ai Weiwei til ’overvågning i hjemmet’,” siger Jerome
Cohen til Kinabladet. Cohen er
blandt andet vicedirektør for US-Asia
Law Institute på New York University
of Law.
„Eller også gjorde de måske som i
Liu Xiaobos tilfælde, hvor de gjorde
brug af ’overvågning i hjemmet’ fra
starten”, tilføjer han. „Faktisk tror jeg,
at de trak den et stykke tid, før de besluttede sig, men vi kan ikke vide
det, når systemet er så lukket”.
I Ai Weiweis tilfælde er der dog
tale om en særlig slags husarrest.
Husarrest plejer at være en tilbageholdelse i eget hjem, og Ai Weiwei er
da tilsyneladende også placeret i noget, der ligner et hjem. Det er bare
ikke hans eget.
De kinesiske myndigheder har vist
sig uimodtagelige for pres fra alle sider. Ai Weiwei er den mest prominente arrestant i en kampagne, der
ifølge Nicholas Bequelin, seniorforsker ved Human Rights Watch, er
„mere end bare den rutinemæssige

Ai Weiwei fotograferet i sit hjem i Beijing marts 2010.
(Foto: © Dan Chung/Guardian News & Media Ltd. 2010).
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et selv, der vurderer, om arrestantens
ejendom skal undersøges, og om der
skal beslaglægges materiale. Det vurderede politiet i Ai Weiweis tilfælde
at der skulle.

var bare én af dem. Han blev sendt i
arbejdslejr i Xinjiang-provinsen,
stemplet som højreradikal under en
af Mao Zedongs radikale kampagner.
Det var samme år, som Ai Weiwei
blev født, og hele familien måtte rejse til Shihezi i det nordvestligste hjørne af den nordvestlige provins Xinjiang. Længere væk kunne de ikke
komme. De vendte først hjem igen til
Beijing i 1975.

Fulgte sin far i arbejdslejr

Ai Weiwei havde egentlig tænkt sig
en karriere inden for filmkunsten. I
1978 begyndte han at studere på
Beijings Filmakademi sammen med
senere berømte instruktører som
Zhang Yimou og Chen Kaige. Men
allerede samme år involverede han
sig med avantgardekunsten, som var
begyndt at blomstre, da det politiske
klima tøede noget op efter Mao Zedongs død to år tidligere. Og avantgardekunsten blev det spor, han siden fulgte. Fra 1981 til 1993 boede
han i USA, hvor han udviklede sig
betydeligt på det felt. Han vendte
hjem, fordi hans far, den anerkendte
digter Ai Qing, var blevet syg.
Hundredtusinder af intellektuelle
med egne holdninger til, hvordan Kinas Kommunistparti håndterede arbejdet med at styre Det Nye Kina,
blev i 1957 sendt i internt eksil,
stemplet som højreafvigere. Ai Qing

Lige på og hårdt

Denne baggrund har været med til at
forme Ai Weiweis mistro til systemet.
Og af en kineser at være har han været usædvanligt åbenmundet og konfrontatorisk over for de kinesiske
myndigheder de seneste tre år. Det
kommer næppe heller bag på ham
selv, at han på et tidspunkt ville blive arresteret.
En af hans sidste udfoldelser, inden
han blev arresteret, var et nøgenbillede af sig selv. Han hopper, og billedet er taget, mens han hænger i luften kun dækket i „midten” af hovedet
fra en legetøjshest, som han holder
med venstre hånd. Den kinesiske
titel på billedet kan oversættes til
„Græs-mudder-hest dækker midten”.
På kinesisk lyder det næsten ligesom
„Fuck your mother, Partiets Centralkomité!”
Ikke særligt subtilt; det er heller
ikke rigtigt Ai Weiweis stil. Akkurat
som med myndighederne.

Da den kinesiske censur fjernede Ai
Weiweis navn fra internettet, fandt
kinesiske bloggere på i stedet at
skrive ai weilai, hvilket betyder Elsk
fremtiden. Det gav en blogger en
kunstnerisk udformning i kalligrafi.
Elsk WW, står der.

–––
Andre artikler om Ai Weiwei:

Ai Weiweis nye kursuscenter i Shanghai jævnet med jorden – Kinabladet nr.
49 Forår 2011.
Interview med Ai Weiwei – Kinabladet nr. 43A Oktober 2009.
Ai Weiwei samler oplysninger om
skolebørn, der blev dræbt ved jordskælvet i 2008 – Kinabladet nr. 43 Efterår 2009.
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Elsk fremtiden

Efter at multikunstneren Ai Weiwei var blevet anholdt i Beijing
lufthavn og spærret inde et ukendt
sted, blev han hyldet af et stort antal kinesiske blog-skribenter. Internet-censorerne havde travlt med at
fjerne navnet Ai Weiwei fra bloggene. En af skribenterne oplyste, at
hun havde genindsat den berømte
kunstners navn 200 gange på sin
blog, men det blev hele tiden fjernet.
Men nogle bloggere fandt ud af,
hvordan de kunne snyde censorerne. I stedet for at skrive ai weiwei
med kinesiske skrifttegn, skrev de
ai weilai med kinesiske tegn. Det
betyder Elsk fremtiden. Nogle blogskribenter anbragte et billede af Ai
Weiwei sammen med Elsk fremtiden. Censorerne gik derefter i gang
med også at fjerne skrifttegnene for
Elsk fremtiden.
En blogger – t.63.com/zxiwill –
fik taget et billede af sig selv stående midt ude på gaden med et ret
synligt skilt med de forbudte ord
på og anbragte det på sin blog.
Mange bloggere benyttede hyldesten til Ai Weiwei til at skrive et
par ord om emnet fremtiden. Fx:
„Vi elsker fremtiden, men fremtiden er forsvundet, fremtiden sidder
i fængsel, fremtiden er borte”.
„Hvornår kan vi frit udtrykke
vore følelser uden at bruge kodeord?”
„Elsk livet, elsk dine drømme,
elsk friheden, elsk fremtiden. God
nat!“. Kilde: China Digital Times
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Kongfutse-statue

HER SKULLE DEN ALLIGEVEL IKKE STÅ
En kæmpestatue af Kongfutse, Kinas store filosof, forsvandt pludselig fra sin hædersplads ved
Tiananmen-pladsen i Beijing. Hvorfor? Der spekuleres på politiske motiver.
Af Flemming Poulsen
Bronzestatuen, der er 7,9 meter høj
og sammen med den 1,6 meter høje
marmorsokkel vejer 70 ton, blev anbragt foran den nordlige indgang til
Nationalmuseet den 11. januar 2011.
Fra denne plads er der fri udsigt over
Beijings hovedfærdselsåre, Changan
Avenue, og til indgangen til Den Forbudte By, hvor der hænger et portræt
af Mao. Det er seks meter højt og 4,6
meter bredt, så det kan godt måle sig
med statuens ansigtsdimensioner.
Fra den stærkt befærdede Changan
Avenue kunne (så længe det varede)
tusinder af trafikanter hver dag kaste
et blik på det nye monument over
den mand, der i 2500 år har præget
kinesisk kultur og samfundsforhold.
„Et nyt ansigt holder nu Formand
Mao med selskab på Tiananmenpladsen“, skrev Shanghai Daily.
Bronzestatuen af Kongfutse for hovedindgangen til Nationalmuseet i Beijing,
hvor den stod, indtil den pludselig forsvandt natten til den 21. april 2011.
(Foto: Sinopix)

statuens placering på pladsen foran
Nationalmuseet som det endelige bevis på, at den gamle filosofs lære var
blevet anerkendt som en del af kinesisk kultur og kinesiske samfundsværdier, selv om styret ikke officielt tog
afstand fra Mao-tidens forfølgelser af
ham og hans tilhængere.

Statuen står midt i Beijings myldrende liv, konstaterede avisen.
„For regeringen er der noget tiltrækkende ved en filosofi, der prædiker harmoni på et tidspunkt, hvor
kløften mellem rig og fattig bliver
bredere, og vrede over korruption
har givet næring til ustabilitet”.
Ved indvielsen sagde Nationalmuseets direktør, Lu Zhangshen, at
Kongfutse fortjener at stå på pladsen
foran museet, for han er en vigtig
kulturel skikkelse for Kina og hele
verden.
Mange bloggere satte spørgsmålstegn ved det rimelige i, at Kongfutse
skulle hædres med en statue på en
plads, der ellers var forbeholdt Mao.
Hongkong-avisen South China
Morning Post skrev, at „den store,
gamle vismand er nu anbragt på højde med Mao Zedong og andre ledende skikkelser i den kommunistiske
bevægelse.

Mystik om statuens
forsvinden

Men torsdag den 21. april 2011 var
statuen pludselig forsvundet. En af
museets vagter fortalte, at da han forlod museet onsdag eftermiddag var
statuen der, men da han mødte på arbejde torsdag morgen, var den væk.
Ansatte på Nationalmuseet forklarede, at det hele tiden – uanset hvad
der var blevet sagt ved indvielsen i
januar – havde været meningen, at
placeringen foran Nationalmuseet kun var midlertidig, indtil statuen kunne anbringes i en nyindrettet
skulpturpark inde i museets have.
Vestlige korrespondenter i Beijing
mener, at en fløj inden for det kommunistiske parti muligvis har protesteret mod, at Kongfutse blev sidestillet med Mao. En Kongfutse-ekspert
ved Qinghua Universitet i Beijing
mener, at folk i den indflydelsesrige
centrale partiskole, der er mod placeringen af statuen nær Tiananmenpladsen, måske i al ubemærkethed
har arbejdet på at få statuen fjernet.
En kreds af ortodokse kommunister
har på sin hjemmeside udtrykt begejstring over fjernelsen af statuen.
„Heksedoktoren og slaveejeren Confucius, der i tusinder af år har forgiftet folk med sin åndelige narkotika,
er blevet jaget bort fra Tiananmenpladsen”, stod der på hjemmesiden.

Fra fordømmelse til hæder

Mao lagde Kongfutse på is. Han betegnede den store filosofs lære som
udtryk for en bagstræberisk og feudalistisk tankegang. Under Kulturrevolutionen fra 1966 til 1976 blev kongfutsianismens tilhængere forfulgt.
Først i 90erne skiftede de kommunistiske ledere mening om vismandens
samfundsmæssige betydning.
I 2004 begyndte den kinesiske regering at oprette kulturelle institutioner rundt om i verden. De fik navnet
Confucius-institutter. Dem var der i
slutningen af 2010 320 af. I 2005
sagde præsident Hu Jintao, at Kongfutses lære om en harmonisk tilværelse, hvor de unge viser respekt for
de gamle, og alle underordner sig
myndighederne og kejseren, er værd
at lytte til. Få måneder senere proklamerede han, at det kommunistiske
partis mål netop var at opbygge Kina
som et harmonisk samfund.
Vestlige korrespondenter i Beijing
betegnede placeringen af Kongfutse-

Kilder:
South China Morning Post, Global Times,
Xinhua, New York Times, Reuters, AFP,
www.china.org.cn.
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DYNASTIETS SAMMENBRUD
10. oktober er Republikken Kinas nationaldag. Et historisk tilbageblik på de turbulente uger i
efteråret 1911, da Qing-dynastiet gik i opløsning.
rer fra de tilbageblevne hærenheder.
Disse officerer udgjorde blot en lille
del af de officerer og soldater, som i
hemmelighed støttede de revolutionæres sag, så da hovedparten af hæren var borte, besluttede man, at tiden var inde til at iværksætte oprøret.
Litteraturselskabets præsident, Jiang
Yiwu, blev udnævnt til øverstkommanderende, og lederen af Selskabet
for Fælles Fremskridt, Sun Wu, blev
udnævnt som stabschef.
Sammen med officererne udarbejdede de en plan for oprøret, og datoen blev fastsat til den 6. oktober. Det
blev dog hurtigt klart, at forberedelsestiden var for kort, hvorfor datoen
for oprøret blev udskudt til den 16.
oktober.
I mellemtiden arbejdede de revolutionære hektisk på at få alle detaljer
på plads, og selv stabschefen, Sun
Wu, var involveret i de praktiske forberedelser. Den 9. oktober om morgenen var Sun Wu og andre i gang
med at fremstille bomber i det russiske koncessionsområde i Hankou,

Af Bent Nielsen
I 1911 var det centrale Kina omkring
Yangtze-flodens midterste og nedre
løb skueplads for en massiv undergravende virksomhed, der havde til
formål at vælte det upopulære Qingdynasti (1644-–1911). De revolutionære havde organiseret sig i hemmelige selskaber med uskyldige navne
som Litteraturselskabet og Selskabet
for Fælles Fremskridt, og den 24. september holdt disse selskaber i hemmelighed et møde i Wuchang.
Anledningen var, at adskillige enheder af Qing-dynastiets moderniserede hær havde forladt det område,
som i dag udgør Wuhan (en samlet
betegnelse for de tre byer Wuchang,
Hankou og Hanyang, der ligger, hvor
Han-floden løber ud i Yangtze) for at
nedkæmpe lokale oprørsbevægelser i
Sichuan-provinsen længere oppe ad
Yangtze i forbindelse med Qing-regeringens forsøg på at nationalisere
jernbanerne i provinserne.
I mødet deltog omkring tres office-

Li Yuanhong (1864–1928) var uddannet officer under Qing-kejseren og gjorde tjeneste under den kinesisk-japanske krig (1894–95), hvor hans skib blev sænket. Han
blev præsident i korte perioder af Republikkens første leveår. (Fotograf ukendt).

hvor de følte sig relativt sikre, idet de
var uden for Qing-dynastiets jurisdiktion.

En bombe eksploderede

Pludselig eksploderede en bombe
ved et uheld, og flere revolutionære
kom til skade heriblandt Sun Wu.
Det lykkedes dog de fleste at slippe
væk, inden det russiske politi nåede
frem og beslaglagde alt det materiale,
som ikke var blevet skaffet af vejen.
Adskillige personer med eller uden
tilknytning til hændelsen blev endvidere arresteret.
De russiske myndigheder underrettede Qing-regeringens repræsentant i
Hankou, Duan Zheng, som spærrede
byen af og indførte udgangsforbud,
hvorefter jagten på oprørerne gik ind.
I de kaotiske begivenheder, som fulgte, forsvandt både Jiang Yiwu og Sun
Wu, men ordrer om straks at iværksætte et væbnet oprør nåede frem til
de fleste officerer, som i det skjulte
støttede de revolutionære.
Oprøret brød ud i lys lue den 10.
oktober om aftenen, og i løbet af kort
tid havde oprørerne, støttet af flere
hærenheder, indtaget adskillige nøglepositioner, og den 12. oktober var
Wuchang, Hankou og Hanyang under oprørernes kontrol. Duan Zheng
og generalguvernøren over provinserne Hunan og Hubei, Rui Cheng, flygtede over hals og hoved.
På et møde om morgenen den 11.
oktober vedtog en gruppe revolutionære at sammensætte en provisorisk
militærregering, og da de oprindelige
ledere af oprøret enten var forsvundet eller døde, besluttede man at
vælge Li Yuanhong (1864–1928), en
populær officer fra den moderniserede Qing-hær, som leder af revolutionskontoret.

Flere lokale oprør

I begyndelsen var Li skeptisk og havde ikke megen tillid til, at revolutio-
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nen ville lykkes. Dusinvis af lignende
lokale oprør havde fundet sted i det
tyvende århundredes første årti, og
uden undtagelse var de blevet nedkæmpet af Qing-regeringens tropper,
så der var ingen umiddelbar grund til
at tro, at det skulle være anderledes
denne gang.
I fem dage undskyldte Li Yuanhong
sig med, at han var syg og dårlig (et
årtusindgammelt kneb for at undgå et
officielt embede), indtil han med våbenmagt blev tvunget til at acceptere positionen. Herefter gik Li i gang
med at reorganisere revolutionskontoret og indsætte sig selv og sine venner i nøglepositioner i den provisoriske militærregering.
Li Yuanhongs politiske tæft og balancekunst betød, at han i den turbulente tid, som fulgte etableringen af
Republikken Kina, to gange blev udpeget som præsident om end i korte
perioder: 7. juni 1916 til 1. juli 1917
og 11. juni 1922 til 13. juni 1923.
Det skulle dog snart vise sig, at Lis
skepsis ikke var ubegrundet. Allerede
den 12. oktober marcherede de to
garnisoner af Qing-dynastiets nye
Beiyang-hær sydpå under ledelse af
den magtfulde minister Yin Chang
(1859-1928) og angreb revolutionshæren. Den 1. november faldt Hankou, og efter lange, hårde kampe,
hvor oprørerne fik forstærkninger fra
Shanghai, faldt også Hanyang den
27. november til Qing-hæren. Oprørerne og regeringshæren stod nu fastlåste på hver sin side af Yangtze-floden, men på dette tidspunkt var oprøret begyndt at brede sig til andre
områder.
Fra revolutionskontoret i Wuchang
proklamerede oprørerne „Den Provisoriske Forfatning for Ezhou (Hunanprovinsen) i Republikken Kina“, hvilket inspirerede andre lokale oprørsgrupper.
I løbet af de næste par måneder erklærede fjorten provinser sig uafhæn-

gige, og Qing-dynastiet havde mistet
kontrollen over landet. Den 29. december afholdtes i Nanjing en konference, hvor repræsentanter for sytten
provinser valgte Sun Zhongshan (Sun
Yat-sen, 1866-1925) som provisorisk
præsident, og nytårsdag 1912 grundlagde man i Nanjing Republikken

Kinas Provisoriske Regering. Den 12.
februar blev Qing-kejseren, den fem
år gamle Pu Yi (1906-1967), tvunget
til at annoncere sin abdikation, og efter 268 år havde manchuernes Qingdynasti mistet Himlens mandat.

Karikatur ca. 1912 viser det sammenbrudte kinesiske kejserdømme, hvor udenlandske imperialistiske magter har skåret riget op, så den unge republik har tabt vigtige
områder af sin suverænitet. Billedet er hentet fra hjemmesiden alternatehistory.com

–––
Litteratur: Gong Shuduo & Liu Delin.
Zhongguo lishi xilie. Changchun: Jilin
chuban jituan youxian zeren gongsi,
2007.
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REPUBLIKKENS UUNDGÅELIGE DEMOKRATI
Demokratiseringen i Taiwan foregik fredeligt og tog kun ti år. Den skyldtes en vekselvirkning
mellem top og bund i samfundet.
Af Peter Harmsen
Chen Chu var 29 år gammel og et ledende medlem af Taiwans demokratibevægelse, da hun sammen med
andre systemkritikere blev anholdt i
december 1979. Hun blev slæbt til
Ankang Arrestcentret i den nordlige
del af øen og udsat for langvarige forhør.
„De fortsatte uafbrudt i mindst tre
dage... de gav mig lussinger og overdængede mig ofte med skældsord’’,
fortalte hun siden. En af hendes medarrestanter beskrev senere, hvordan
han var blevet slået og sparket i bryst,
ryg og mave. En tredje sagde, at hans
afhørere truede med at anholde hans
datter.
Taiwan i slutningen af 70’erne var
et højrefløjsdiktatur af den slags, der
kunne holde sig i live, alene fordi
USA havde brug for dem som brikker
i supermagtsopgøret. Men netop på
det tidspunkt var det et arrangement i
hastig opløsning. Bare en snes år senere var Taiwan blevet et flerpartisystem med demokratiske valg uden de
store sværdslag.

Mirakel?

Et politisk mirakel, har mange kaldt
den forvandling, som Taiwan gennemgik. Mirakel? Måske.
I dag virker øens fredelige demokratisering som et nærmest nødvendigt resultat af de faktorer, der var i
spil i det 20. århundredes sidste fjerdedel – også selv om historien unægteligt har det med at forekomme
mere uundgåelig i bagklogskabens
knivskarpe lys.
„Vi ved, at en voksende middelklasse, bedre uddannelse og øget industrialisering hjælper på udviklingen af demokrati i de fleste lande. Alle
de faktorer var til stede og sandsynliggjorde, at Taiwans befolkning ville
have heldet med sig på det felt”, siger
Tsung Chi, en amerikansk-taiwansk
politolog, der er på forskningsophold

på det Nationale Politiske Universitet i Taipei.
Snævert defineret varede Taiwans
demokratisering et enkelt årti. I 1986
stiftede systemkritikere et oppositionsparti, der var illegalt, men fik lov
til at bestå. I 1987 gjorde det ledende
nationalistparti, Kuomintang eller
KMT, en ende på 38 års militær undtagelsestilstand og gav dermed en
undskyldning for undertrykkelse af
basale frihedsrettigheder. I 1992
fandt det første demokratiske valg
til den lovgivende forsamling sted,
og endelig i 1996 gik taiwanerne til
stemmeurnerne for at vælge deres
præsident direkte for første gang.

De gamle og de nye

Det er ’telegramversionen’, som ikke
rigtigt viser, hvad der adskiller Taiwan
fra andre samfund, der blev demokratiske i samme periode, som for eksempel Sydkorea. Den lange version
fokuserer på, at Taiwan var anderledes. Den mest basale skillelinie i det
taiwanske samfund var mellem dem,
der var indvandret fra Kina længe før
1949, og så dem, der var ankommet
efter nederlaget til kommunisterne på
fastlandet – „gammeltaiwanere” og
„nytaiwanere” kunne man kalde
dem.
Selv om nytaiwanerne udgjorde
mindre end 15 procent af øens befolkning, havde de monopol på den
politiske magt via den ressourcestærke og vidtforgrenede partiorganisation, som KMT havde bragt med sig fra
fastlandet. Gammeltaiwanerne koncentrerede sig i stedet om at tjene
penge og kom til at sidde på økonomien. Dét var i sidste instans afgørende, ifølge Tsung Chi.
„Den helt, helt fundamentale årsag
til Taiwans demokratisering var, at
gammeltaiwanerne var i en stærkere
position økonomisk, og at de var et
stort flertal. Det var årsagen til, at lederne af KMT besluttede sig for at
give sig. De var godt klar over, at det
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ville de alligevel blive nødt til på et
eller andet tidspunkt”, siger han.
„Hvis der ikke havde været så mange gammeltaiwanere, ville de have
været i samme situation som Malaysias kinesere, der kun udgør omkring
en fjerdedel. Hvis de ikke havde haft
kontrol med økonomien, ville det
have været ligesom med de sorte i
Sydafrika, der godt nok er i flertal,
men er svage økonomisk. I Taiwans
tilfælde fungerede de to faktorer i
samspil og gav gammeltaiwanerne
gode kort på hånden“.
På sin vis var det, der foregik på
Taiwan i 80’erne, ikke demokratisering for demokratiets egen skyld. Snarere end at være et mål i sig selv, var
det et middel til taiwanisering. Det
var den mest direkte måde for gammeltaiwanerne at tilvriste sig politisk
indflydelse på. Det ville nok være
sket før eller siden, men det kunne
være blevet voldsomt.
Så hvorfor foregik Taiwans demokratisering lige præcis, da den gjorde, og hvorfor var den så fredsommelig? Her spillede den internationale
baggrund ind. En dalende udenrigspolitisk stjerne var med til at overbevise KMT om, at det var på tide at
tænke i nye baner.
Beijings voksende indflydelse havde fået KMT’s påstand om at repræsentere hele Kina til at forekomme
mere og mere uvirkelig. I stedet var
KMT gået over til at fremstille sig selv
som det ’demokratiske’ Kina. Men
det var det netop kun af navn. Hykleriet begyndte at blive pinligt.

En byrde for USA

Oveni kom, at USA ikke længere var
en allieret, som KMT kunne regne
med. I det store globale spil med Moskva havde Washington rakt hånden
ud til Beijing, og Taipei var pludselig
blevet en byrde for amerikanerne.
Samtidig begyndte menneskerettigheder at fylde mere i USAs udenrigspolitik, fortæller Shelley Rigger, en Tai-
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wan-ekspert ved Davidson College i
North Carolina.
„Taiwan var i høj grad afhængig af
USA og af amerikanske politikeres
accept af autoritære regimer ud fra
anti-kommunistiske motiver. I bund
og grund var det sådan, at enhver national leder, der kunne kalde sig antikommunistisk, fandt nåde for amerikanerne, uanset hvor autoritært han
opførte sig hjemme. Det ændrede sig
for alvor i 80’erne” siger Rigger, der
har skrevet en bog om Taiwans politiske udvikling.
Tsung Chi mener, at en nøglefaktor
var den såkaldte Formosa-affære i
1979. Det var en demonstration efterfulgt af arrestationer af relativt
yderligtgående oppositionsfigurer
omkring tidsskriftet ’Formosa’. Blandt
dem var 29-årige Chen Chu. Det er
velkendt, at myndighedernes brutale
adfærd skabte harme og gav demokratibevægelsen medvind. Men affæren havde også en anden effekt. På
den ene side indebar den, at rabiate
oppositionsledere blev fængslet. På
den anden side førte den til, at KMT
marginaliserede sine egne strammere.
„Høgene på begge sider forsvandt
simpelt hen fra scenen efter Formosaepisoden. Begge parter modererede
deres standpunkter og åbnede døren
op for forhandlinger og kompromis.
Det er årsagen til, at demokratiseringen på Taiwan blev relativt fredelig
og begivenhedsløs. Begge sider havde lært en lektie. De havde ikke råd
til en direkte konfrontation, fordi det
kostede samfundet for dyrt. Så fra
1979 til 1987 så vi et vidunderligt
eksempel på politisk forhandling”,
siger Tsung Chi.

Top og bund

Taiwans demokratisering fandt sted i
en vekselvirkning mellem top og
bund i samfundet. Øens befolkning
havde allerede fået træning i demokrati gennem lokalvalg, som KMT
havde tilladt lige fra 40’erne. Den var
desuden opmuntret af den forfatning,
som KMT havde bragt med sig i sit
eksil, og som sort på hvidt lovede, at
de en dag ville få lov til at opleve demokrati.

Derfor sad oppositionens medlemmer konstant på spring til at gribe
chancen, hver gang Taiwans magthavere gav sig en lille smule mere.
Nogle gange misforstod de signalerne. Allerede i 1960 havde de forsøgt
at oprette et nyt parti, men KMT havde kvalt initiativet, inden det overhovedet kom i gang.
Ingenting skete altså, medmindre
KMT var parat til at dele magten, og
den beslutning var overladt til en lille
gruppe personer i toppen af partiet.
Specielt to personer har fået æren
for at muliggøre Taiwans demokratisering. De var præsidenter efter tur:
Først Chiang Kai-sheks søn Chiang
Ching-kuo, og derefter en indtil da
ret ukendt gammeltaiwaner ved navn
Lee Teng-hui.
„Efter Chiang Ching-kuos død i
1988 var der bekymring for, om hans
efterfølger ville have den samme vilje
til at demokratisere og åbne systemet. Lee Teng-hui blev ikke opfattet
som en nøglefigur. Det kom først
bagefter. Folk var ikke helt sikre på,
om han nu også havde den karisma,
der skulle til for at fremme politisk liberalisering på samme måde som
Chiang Ching-kuo”, siger Fiona Yap,
en ekspert i Taiwans demokratiske historie ved University of Kansas.

blive ved magten længere. Det gælder for eksempel respekt for autoriteter, frygt for åben konflikt og så videre. Men så er der andre sider af kinesisk kultur, som jeg vil sige faktisk
fremmer demokratisering, inklusive
ideen om at være sin egen boss. Man
vil hellere være chef for noget småt
end et lille hjul i en kæmpe maskine.
Det er en meget kinesisk ide og fantastisk gavnlig for demokratisering”,
siger hun.
„Masser af taiwanere sagde, at, ja,
jeg kan selvfølgelig forsøge at gøre
karriere i en stor organisation, men
jeg kunne også prøve at blive valgt til
en position i mit eget lokalområde,
og måske siger mit lille lokalområde
her i det sydlige Taiwan ikke dig særligt meget, men det er min verden, og
jeg har det fint med at være en stor
kanon i min lille verden. Og det var
alle de her store mænd i deres små
verdener, som tilsammen kom til at
udgøre demokratibevægelsen“.
Eller alle de store mænd og kvinder. En af dem er Chen Chu, der i
1979 blev afhørt med lussinger og
skældsord. Hun blev løsladt efter
seks år og to måneder og gjorde senere politisk karriere. I dag er hun
borgmster for Taiwans næststørste by,
Kaohsiung.

Mr. Democracy

Måske voksede han med opgaven.
Måske var karisma i virkeligheden en
egenskab ved præsidentembedet.
Men i dag bliver Lee Teng-hui set
som Taiwans Mr. Democracy par excellence som følge af hans bidrag til
den politiske udvikling op gennem
90’erne med en strategi, hvor han
ofte allierede sig med demokratitilhængere uden for KMT, så han kunne
sende sit eget partis reformmodstandere ud på et sidespor.
Taiwan bliver fremhævet som det
hidtil eneste eksempel på et kinesisk
demokrati. Det er vigtigt, fordi en af
de længstvarende uafgjorte diskussioner i Østasien er, om der er en logisk
modsætning mellem folkestyre og kinesisk kultur. Ifølge Shelley Rigger er
svaret både ja og nej, men mest nej.
„Nogle aspekter af kinesisk kultur
gav sikkert KMT mulighed for at for-

–––
Peter Harmsen er journalist og korrespondent for det franske nyhedsbureau AFP og Weekendavisen i Danmark. Han har base i Taipei og har
tidligere været stationeret i Beijing.
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TÆT PÅ DRAGEN
Kina og Taiwan nærmer sig hinanden økonomisk. En politisk tilnærmelse er mere usikker, men
den globale magtbalance er i Kinas favør.
Af Peter Harmsen
Kinas hastigt voksende magt og prestige er den vigtigste udvikling i international politik i det tidlige 21. århundrede. Alle bliver berørt, men ingen bliver mere berørt end Taiwan.
Det er en situation, øen har haft rig
lejlighed til at øve sig på. Kina har
været Taiwans primære strategiske
udfordring lige siden 1949, og i de
seneste mange år har Taipei haft held
med en politik beregnet på at opretholde status quo. Spørgsmålet er
bare, om status quo forbliver en mulighed, når modspilleren ikke længere er et fattigt udviklingsland, men en
supermagt i svøb.
I 1998, i hvad der i dag virker som
en helt anden tid, advarede USAs
præsident Bill Clinton om, at Kina
med sine brud på menneskerettighederne risikerede at ende „on the
wrong side of history”.
Tretten år senere synes Kina at have
begge ben placeret solidt på den rigtige side af historien, i alt lige fra
sport og teknologi til, selvfølgelig,
økonomi. Men hvor er Taiwan? Med
hovedet i busken. Det mener Zhang
Baohui, en ekspert i det kinesisk-taiwanske forhold ved Hong Kongs Lingnan Universitet.

Mulighed for aftale

„Taiwanerne er fuldstændigt ude af
trit med virkeligheden. Alle andre taler om Kina. Men folk på Taiwan
nægter at se tingene i øjnene. De er
ofre for ønsketænkning. Jeg tror, det
er farligt, for lige nu har taiwanerne
endnu nogle få gode kort tilbage,
som de kan forhandle med. Hvis de
satser på en politisk løsning med fastlandet nu, så kan de stadig gøre sig
håb om en rimelig god aftale. Men
hvis de venter 15 år mere, kan det
blive en helt anden historie” siger kinesisk-fødte Zhang.

„Verden forandrer sig meget hurtigt, og uheldigvis er Taiwan, dets ledelse og dets befolkning, ikke helt
opmærksomme på de konsekvenser,
et styrket Kina vil få for forholdet
henover Taiwan-strædet. Med Kinas
forvandling til en førsterangsmagt kan
dets krav om genforening med Taiwan ikke andet end tage til i styrke.
Så der er et fundamentalt misforhold
mellem de to parters hensigter. Kina
vil have politisk tilnærmelse, mens
Taiwan ønsker at opretholde sin politiske autonomi. Det bliver en kilde til
konflikt på langt sigt”, siger Zhang.
Umiddelbart kan det synes vanskeligt at angribe argumenter, der tager
udgangspunkt i Kinas stigende indflydelse, for stort set al tilgængelig statistik peger i den retning. Men det er
ikke den eneste mulige synsvinkel.
Nogle taiwanske iagttagere anlægger
det modsatte perspektiv og hævder,
at Kina i virkeligheden er en kolos på
lerfødder.

Mindre konfliktfyldt

Det ville trods alt ikke være første
gang, at akademikere, journalister og
andre meningsdannere kom til at udnævne verdens næste supermagt lidt
for tidligt. Konsensus i 80’erne gik ud
på, at Japan langsomt ville gøre USA
rangen stridig. Og hvor er Japan i
dag? Hvor er Sovjet? Tai Chun-kuo,
der er fra Taiwan og forsker ved Stanford Universitet i Californien, er
blandt Kina-skeptikerne.
„Jeg tvivler på, at tiden er på Kinas
side. Der er mange faktorer, som bestemmer Kinas fremtidige udvikling,
men det er især de negative, der falder i øjnene. Vi ser ulige fordeling af
goderne, uretfærdighed, privilegier
og korruption overalt. Når man rejser
i Kina, støder man konstant på utilfredshed i alle samfundsgrupper”, siger hun.
Siden 2008, hvor den Kina-venlige
politiker Ma Ying-jeou fra partiet Kuomintang eller KMT blev præsident
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på Taiwan, er forholdet blevet mindre
konfliktfyldt. Tonen har ændret sig i
sammenligning med otte spændte år
under Ma Ying-jeous forgænger,
Chen Shui-bian fra det Demokratiske
Progressive Parti, eller DPP, der åbent
erklærede sit ønske om et formelt
uafhængigt Taiwan.
„Den seneste tids forbedrede atmosfære i Taiwanstrædet skal i høj grad
tilskrives præsident Mas åbne og
pragmatiske politik over for Beijing.
Ma sagde under sin kampagne i
2008 ligeud, at nøglen til Taiwans
fremtidige succes var forholdet til
fastlandet. Taiwansk indenrigspolitik,
dets diplomati og dets økonomi afhænger alt sammen af fred og ro omkring Taiwanstrædet”, siger Tai Chunkuo.
Taiwan og Kina har satset på det
økonomiske felt, hvor der er flest
sammenfaldende interesser og færrest potentielle stridspunkter. Det har
ført til en række aftaler om øget handel, trafik og turisme, og på overfladen ser forholdet ud til at være i bedre forfatning end nogen sinde før.
Men er det alt sammen Ma Yingjeous skyld? Ikke nødvendigvis, siger
iagttagere.
De peger på, at de to parter har styret imod øget samarbejde, lige siden
de forsigtigt åbnede op for rejser og
økonomisk udveksling i slutningen af
80’erne. Det har været det helt overordnede mønster, trods kriser undervejs. Og de henviser til, at det var under Chen Shui-bian, at Taiwan tog de
første skridt til for eksempel at tillade
direkte flyforbindelser.
„Teknisk set er det Ma Ying-jeous
fortjeneste, at Kina og Taiwan har
nærmet sig hinanden siden 2008.
Men det er en udvikling, der har
strakt sig over en lang periode. Begge
parter har indset, at de ikke har råd
til et forværret forhold. Tendensen
over det lange løb har været i retning
af afspænding”, siger Kevin Cai, der
forsker i det kinesisk-taiwanske for-
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hold ved det canadiske University of
Waterloo.
„Selv Chen Shui-bian signalerede
hen imod slutningen af sin embedsperiode, at han ønskede et bedre forhold til Beijing, fordi han havde indset, at det var håbløst for Taiwan
åbent at stræbe efter uafhængighed.
Men Beijing stolede simpelt hen ikke
på ham længere og ignorerede ham“.

Forsonlighed

Mens situationen omkring Taiwanstrædet har været stabil i de seneste
tre år, truer usikkerhedsmomenterne
nu med at hobe sig op på begge sider. I 2012 skal Taiwan igen vælge
præsident, og samme år begynder i
Beijing en kompliceret overdragelse
af magten til en ny generation af ledere, som næsten med sikkerhed vil
forblive ved roret ti år ud i fremtiden.
I yderste konsekvens kunne det indebære, at det komplekse forhold om
kort tid vil blive forvaltet af uprøvede
kræfter i både Taipei og Beijing.
Men måske er situationen fra 2012
og frem alligevel mere forudsigelig,
end det umiddelbart lader til. Hver
ny generation af ledere i Kina vil
nødvendigvis forsøge at sætte sit individuelle præg på den førte politik.
Men alt tyder på en konsensus i Beijing om, at forsonlighed er den bedste kurs over for Taiwan. Trusler er
prøvet før, og det har altid virket mod
hensigten. Dét kan ingen enkeltperson i den kinesiske ledelse lave om
på. Kina regeres nu af et kollektiv.
Den stærke mands tid er forbi.
Ma Ying-jeou virker som den mest
sandsynlige vinder af præsidentvalget
på Taiwan i 2012, alene fordi oppositionspartiet DPP har haft svært ved at
finde en kandidat med tilstrækkelig
karisma og gennemslagskraft. Hvis
han får en sidste fireårig periode i
embedet, vil Kina begynde at lægge
større pres på ham. Det var godt nok
at holde sig til sikre økonomiske
spørgsmål i første periode, men nu
skal der politiske emner på bordet.
Måske vil Beijing kræve en fredsaftale, der formelt skal afslutte den borgerkrig, KMT førte med kommunisterne frem til slutningen af 40’erne.

En lokal Nixon

Kina, der aldrig har givet afkald på
magt for at gennemføre en politisk
union med Taiwan og har over 1000
missiler, der peger i retning af øen,
vil stille en eventuelt DPP-præsident
over for lignende krav. Men det behøver ikke at indebære større konfliktpoten-tiale, fordi det er DPP. En
leder fra DPP vil med stor sandsynlighed vælge en politik, der lægger
sig tæt op ad Ma Ying-jeous, og han
eller hun kunne teoretisk set endda gå et skridt videre. Det ville gøre
vedkommende til en lokal udgave af
Richard Nixon, der i kraft af sin antikommunisme som den eneste kunne
gennemføre en åbning over for Kina,
siger Kevin Cai.
„Hvis en taiwansk Nixon skulle
vise sig, ville det gøre et politisk gennembrud med Beijing meget lettere.
Det ville være vanskeligt for KMT at
modsætte sig, hvis en præsident fra
DDP besluttede sig for en politisk aftale med Beijing. Hvis det omvendt
var Ma Ying-jeou, der lavede aftalen,
ville det være let for DPP at sætte sig
imod det. Det er grunden til, at der
endda er nogle kinesiske iagttagere,
som siger, at selv hvis en kandidat fra
DPP vinder i 2012, er det måske ikke
så katastrofalt igen”.
Uanset partifarve må Taiwans præsident i årene efter 2012 vænne sig
til, at USA ikke er den samme dominerende faktor som før. Det betyder,
at Taiwan snart – måske snarere end
de fleste forventer – bliver nødsaget
til at revidere en strategi, der siden
forrige århundredes midte har været
baseret på forventningen om støtte
fra et USA, der stod uden alvorlige rivaler i Stillehavsområdet.
„Problemet for Taiwan er, at magtbalancen mellem Kina og USA er
ved at ændre sig, og det sætter grænser for amerikansk Taiwan-politik. Allerede nu afstår USA fra at sælge visse våben til Taiwan af nervøsitet over
Kinas mulige reaktion, og magtbalancen i fremtiden vil gøre det endnu
vanskeligere for USA”, siger Zhang
Baohui fra Hong Kongs Lingnan Universitet.

Beijing insisterer

Der er en anden årsag til, at den taiwanske præsidents partimedlemskab
måske ikke betyder så meget: Øens
leder er bundet på hænder og fødder,
begrænset af både eksterne og interne faktorer. Eksternt af et Kina, som
aldrig vil kunne opgive sit krav på
genforening efter i 60 år at have indoktrineret sin egen befolkning om,
hvor vigtigt det er at få Taiwan tilbage.
Her spiller juridiske og historiske
argumenter om Taiwans status i forhold til Kina kun en mindre rolle.
Den objektive sandhed om Taiwans
rette tilhørsforhold, hvis den findes,
er irrelevant. Den eneste objektive
sandhed af nogen praktisk betydning
er, at Beijing betragter Taiwan som en
del af Kina og insisterer på, hvad det
opfatter som genforening.
Det gør i sig selv jobbet som taiwansk præsident vanskeligt. Hvad
der gør det dobbelt så svært er den
interne begrænsning. Et flertal af den
taiwanske befolknings ønsker at holde fast i status quo og udelukker alt
for dramatisk politiske tilnærmelse til
Kina.
Den offentlige opinion på Taiwan
er blandt de mest afgørende faktorer
for det fremtidige forhold til Kina.
Det ved kineserne, og de har satset
stort på at gøre taiwanerne mere
modtagelige for tanken om genforening. Men deres forsøg på at erobre
Taiwans „hearts and minds” med alt
lige fra handelsaftaler til pandaer i
Taipeis Zoologiske Have har indtil videre ikke båret frugt.
„Jeg tror, det bliver svært, medmindre vi ser en regulær forvandling af
taiwanernes selvopfattelse. Rundspørger viser, at selv hvis Kina bliver
et demokrati, vil næsten 70 pct. stadig sige nej til genforening. Så det afgørende er ikke længere, om Kina
bliver et demokrati. Det afgørende er
identitet. Flere og flere taiwanere synes, at Kina og Taiwan er to forskellige ting, og det er den vigtigste hindring for et tættere politisk forhold”,
siger Zhang Baohui.
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TAIWAN OG DE TRE NEJ’ER
I 2008 genvandt Nationalistpartiet Kuomintang (KMT) magten i Taiwan efter otte år i opposition.
Præsident Ma Ying-jeou har styrket forbindelserne til den gamle ’broderfjende’ på fastlandet.
Af Flemming Ytzen

Taiwans præsident, Ma Ying-jeou, født i Hongkong i 1950. Forældrene var fra Hunan-provinsen, og han voksede op med fire søstre.
(Foto: Office of President, Taipeh).

Ingen anden stat på kloden har de
vilkår, som historien har påtvunget
Republikken Kina, i daglig tale kaldet
Taiwan. Årtiers tilstand som militær
bastion for det kinesiske Nationalistparti, KMT, og ambitionen om at repræsentere hele Kina (som Republikken gjorde i FN frem til 1971), samt
Beijings krav på en genforening med
fastlandet, gør, at Taiwans skæbne i
al overskuelig fremtid vil være knyttet
til Folkerepublikken Kina og betinget
af, hvad der besluttes i Mainland China, som i mange år var betegnelsen
for ’broderfjenden’ på den anden
side af Strædet.
Taiwan indledte i slutningen af
1980’erne en enestående demokratisering, som i 2000 fik som konsekvens, at oppositionspartiet DPP
kom til magten. Otte år senere vendte KMT tilbage til magten, hvilket betød, at Ma Ying-jeou blev præsident.
Under Ma har Taiwan åbnet op for
tættere økonomisk samkvem med
Folkerepublikken, og der er derfor
spekuleret i, om Taiwan før eller siden bliver så afhængig af udviklingen
på fastlandet, at en genforening bliver uafvendelig.
Det respekterede tyske ugemagasin
Der Spiegel interviewede i april 2011
Ma Ying-jeou og kom ind på stort set
alle de følsomme emner for enhver
politisk leder i Taiwan.

En slags værdipolitik

Om tilnærmelserne til Mainland China siger Ma Ying-jeou i interviewet:
„Vi må fortsætte udvekslingerne
med Kina for at have nogen som
helst indflydelse på dem. På den
måde kan vi viderebringe vores værdier til dem: frihed, demokrati, menneskerettigheder og lighed for loven
– alt det vi har i Taiwan. Fra og med
dette efterår åbner vi op for, at studerende fra fastlandet kan komme til
Taiwan, og de vil ikke blive betragtet
som udvekslingsstuderende, men
være her på lige fod med vore egne“.
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Om mulighederne for at tilnærmelsen før eller siden fører til fuld genforening, siger præsidenten:
„Inden for rammerne af Republikken Kinas forfatning vil vi fastholde
status quo, som er ensbetydende
med nej til genforening, nej til uafhængighed og nej til magtanvendelse. Med nej til genforening menes, at
mens jeg har embedet som præsident, vil vi ikke engagere os i forhandlinger om en genforening. Tilsvarende betyder nej til uafhængighed, at vi ikke vil fremme uafhængighed for Taiwan, mens jeg er præsident. Og det samme med magtanvendelsen. I stedet har vi fulgt en
praksis, der bygger på den forståelse,
som vi nåede frem til med FastlandsKina i 1992, som betyder, at der kun
er ét Kina, men at dette fortolkes forskelligt på hver sin side“.
Spiegel-journalisterne nævner, at
Taiwan er nødt til at kunne forsvare
sig, fordi Beijing har rettet 1.500 missiler mod øen. Og betyder det ikke
noget, at Kinas militære budget senest er steget med 12,7 pct. på et år?
Hvordan passer en sådan militær
ekspansion med påstanden om venskabelige relationer hen over Taiwan
Strædet?
Præsidenten svarer: „Taiwan kan
ikke gå ind i et våbenkapløb med
fastlandet. Alligevel er vi fortrøstningsfulde og har troen på, at vi er i
stand til at forsvare os selv, eftersom
vi i hele vor holdning ikke alene forlader os på militær styrke. Vi lægger
også vægten på handel, investeringer
og udvekslinger. Alt sammen skal det
bidrage til forståelsen af, at Taiwans
fortsatte eksistens er til gavn for begge sider“.

Amerikansk beskyttelse

Der Spiegel spørger til USAs forpligtelse til at forsvare Taiwan i tilfældet
af konflikt. Er præsidenten ikke bange for at blive afskåret fra sin amerikanske beskytter?
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Han svarer: „I 1982 udstedte USA
de såkaldte seks garantier til os. De
omfatter, at der ikke er nogen deadline for, hvornår USA vil indstille salget af våben til Taiwan, og at USA
ikke vil konsultere hos Beijing vedrørende dette våbensalg. Selv efter den
kinesiske præsidents besøg i USA har
præsident Barack Obama understreget, at USA vil forsætte med at opretholde de uofficielle relationer til Taiwan helt i overensstemmelse med
Taiwan Relations Act“.
(Præsident Ma Ying-jeou forklarer
ikke i interviewet, hvori de øvrige garantier består. De blev formuleret i
1982 af den daværende regering i
Taiwan, mens USA og Kina forhandlede om en fælleserklæring, der bl.a.
omfattede amerikanske våbensalg til
Taiwan. De resterende fire garantier
er følgende: at USA ikke vil spille en
mæglerrolle mellem Kina og Taiwan;
at USA ikke vil ændre på Taiwan Relations Act, der garanterer amerikansk militær beskyttelse af Taiwan;
at USA ikke vil ændre på opfattelsen
af, at Taiwan er en del af Kina; og endelig at USA ikke vil presse Taiwan til
at indlede forhandlinger med Kina).
Der Spiegel spørger også til, om
ikke præsidenten er bekymret over,
at Beijing vil slå ind på en mere aggressiv kurs over for Taiwan, eventuelt i en situation, hvor Kina er presset
både indefra og udefra:
Ma Ying-jeou svarer: „Vi anser ikke
sandsynligheden for en sådan udvikling for at være særlig stor. I løbet af
mere end seks årtier har vi bevæget
os fra en tilstand af borgerkrig over
fjendtlig stilstand til et stadig fredeligere samarbejde. Vi har arbejdet
hårdt for at nå så langt, og jeg er sikker på, at det er noget, som begge
parter værdsætter“.

„Selvfølgelig vil der være mange
vanskeligheder i bestræbelserne på at
indføre demokrati i Kina. Men når et
samfund nyder både et bredt uddannelsesniveau og en høj grad af velstand, og når der er opstået en middelklasse, vil flere og flere udtrykke
deres mening om det politiske offentligt. Dette er en udvikling, der er
kommet til Taiwan, til lande i Sydøstasien og til Latinamerika. FastlandsKina har gennemgået en enestående
udvikling gennem de seneste årtier.
Og brugen af internet har gjort det
muligt for flere og flere at udtrykke
deres meninger om politik. Vi taler
om fænomener, der er umulige at
standse, og min fornemmelse siger
mig, at før eller siden bevæger Kina
sig mod mere frihed og demokrati“.

Biografi

Ma Ying-jeou er født 13. juli 1950 i
Hongkong. Hans forældre var fra Hunan-provinsen. Ma Ying-jeou vokse-

de op med fire søstre. Han er jurist
af uddannelse, først på National University i Taiwan, siden New York University Law School og siden fra Harvard Law School. I 1970erne arbejdede han bl.a. på et advokatkontor i
New York.
I 1981 vendte han hjem til Taiwan
for at arbejde direkte under daværende præsident Chiang Ching-kuo. Han
er gift med Christine Chow, som han
har to døtre med. Det vides, at han
blev døbt i den katolske tro, men det
er en udbredt opfattelse, at han er en
slags frafalden.
Politisk karriere:
1993-96 justitsminister
1998-2006 borgmester i Taipei
Formand for KMT 2005-2007.
Valgt til præsident for Republikken
Kina i marts 2008 med 58 pct. af
stemmerne og taget i ed 20. maj
2008. Atter formand for KMT fra oktober 2009.

Der er langt imellem, at Taiwans præsident og Nationalistpartiet KMTs leder, Ma Ying-jeou,
går i detaljer med ø-statens helt særlige internationale vilkår. For nylig skete det i et interview med det tyske ugemagasin Der Spiegel. Præsident Ma konkluderer i interviewet, at
Fastlandskina bevæger sig mod øget demokrati og frihed. Samtidig udelukker han, at en genforening kommer på tale i hans regeringstid. Taiwan har præsidentvalg i 2012.
(Foto: Office of President i Taipei).

Demokrati i Kina?

Det afsluttende spørgsmål fra Spiegel-journalisterne Hans Hoyng og
Wieland Wagner lyder: Taiwans eksempel har vist, at en demokratisk
udvikling er mulig i den kinesisk-talende verden. Kommer der nogen
sinde et virkeligt demokrati i Kina, eller nærer vi i Vesten falske forhåbninger?
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MIRAKEL MED AMERIKANSK STØTTE
Hvad amerikanerne ønskede, var at gøre Taiwan til et økonomisk mønsterland, især fordi KMT
ikke havde haft succes i Kina.
Af Peter Harmsen
„Det er et godt varsel”, sagde Chiang
Kai-shek, efter at han havde hevet en
kæmpefisk op af vandet. Han havde
hårdt brug for det. Året 1949 lakkede
mod enden, og han var taget til en
bjergsø i midten af Taiwan for at hvile ud efter en uafbrudt række tilbageslag og ulykker.
Chiang lignede en færdig mand. Efter at have tabt Kina til kommunisterne havde han søgt tilflugt på den lille
ø 150 kilometer sydøst for fastlandet,
og nu ventede han og resten af verden bare på invasionen og derefter –
nådestødet. Selv amerikanerne havde afskrevet lederen af Republikken
Kina.
Det skulle gå helt anderledes. Invasionen kom aldrig. I stedet oplevede
Taiwan i de følgende fire årtier under
Chiang og hans familie en økonomisk udvikling, der med sin hast og
dybde er noget nær enestående i verdenshistorien. Bare et enkelt eksempel: Da Chiang kom til øen ved århundredets midte, havde Taiwan færre end to radioer per 1000 indbyggere. Da hans søn, Chiang Ching-kuo,
afgik ved døden i januar 1988, kunne hver eneste taiwaner følge nyhederne via et tv-apparat i sin dagligstue.

En model for andre

„Vi skal gøre mere for at udvikle provinsen og forvandle den til en model
for andre”, skrev Chiang i sin dagbog, da han besøgte Taiwan første
gang i 1946. Den vision kom til at
holde stik. Fra begyndelsen af 50’erne til slutningen af 80’erne blev den
taiwanske økonomi 50-doblet, og
udenrigshandlen voksede 600 gange.
Taiwan blev med årene et eksempel
til efterfølgelse for alverdens udviklingsøkonomer på jagt efter en formel
mod fattigdom.
Det er ikke sikkert, at alle brød sig
om den opskrift på fattigdomsbe-

kæmpelse, de fandt på Taiwan. Det
samfund, Chiang-dynastiet regerede
over, kombinerede økonomisk fremsynethed med politisk konservatisme.
Filosofien og dens praktiske konsekvenser var tydelige lige fra begyndelsen. Allerede i 1949 påbegyndte
Chiangs regime en ambitiøs jordreform, der sikrede små lodder til fattige landmænd. Samtidig indledte
det en klapjagt på reelle og formodede fjender, som førte til anholdelse af
10.000 taiwanere og henrettelse af
mere end tusinde. Selv om det efterhånden var langt færre, der måtte
lade livet, holdt grundmønstret sig i
cirka 40 år.
Trods deres barske stil var Chiang
og hans støtter i partiet Kuomintang,
eller KMT, drevet af et desperat ønske
om at undgå fejltagelserne fra fastlandet. Kampagner mod korruption inden for KMTs egne rækker var en del
af deres forsøg på at erobre taiwanernes hearts and minds. Men uanset
hvilken politik de havde ført, ville
Taiwans udvikling aldrig have taget
den samme fart, medmindre en række helt specifikke betingelser havde
været til stede. Det er det heldige
sammenfald af de betingelser, som
måske er det virkelige mirakel.
„Taiwans økonomiske udvikling er
et mirakel i den forstand, at den var
et resultat af en gunstig historisk udvikling, der skabte særligt fordelagtige omstændigheder, både internt og
eksternt”, siger Lutao Sophia Wang,
en taiwansk historiker tilknyttet Fairbank Center for Chinese Studies ved
Harvard Universitet.
Japanerne havde for eksempel efterladt Taiwan i langt bedre stand,
end de havde fundet øen. De havde
bygget veje og jernbaner, broer og
havne. Og lige så vigtig som den fysiske infrastruktur var deres investering i uddannelse og sundhedsvæsen. Her var der en solid basis, som
Chiang og KMT ikke skulle bygge op
fra bunden. De skulle bare trykke på
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en kontakt, og så gik det hele i gang
igen som en fabrik, der havde været
lukket i nogle måneder.

Nødvendig brik

Men intet af det ville have været noget som helst værd, hvis Taiwan var
blevet overladt til sig selv, prisgivet
truslen fra den massive kommunistiske overmagt på den anden side af
det smalle stræde. Taiwan havde brug
for USA, og USA havde pludselig
igen brug for Taiwan efter Koreakrigens udbrud i 1950 og Kinas engagement på det nordkoreanske regimes
side. USA så nu øen som en uundværlig brik i et regionalt strategisk
spil beregnet på at inddæmme den
kommunistiske trussel, fortæller Peter
Wang, en historiker ved det Nationale Centrale Universitet i den nordtaiwanske by Taoyuan.
„Under den kolde krig havde den
amerikanske regerings bekymringer
basis i domino-teorien. Antagelsen
var, at hvis den taiwanske dominobrik faldt, så ville andre lande i Østasien følge efter. Sydkorea ville for
eksempel komme under betydeligt
pres fra kommunisterne”, siger han.
„Hvad amerikanerne ønskede, var
at gøre Taiwan til et mønsterland,
især fordi KMT mildest talt ikke havde haft succes i Kina. Hvis KMT nu
kunne gøre det bedre på Taiwan, så
ville det være et godt eksempel for
andre, specielt i Asien. Det ville vise,
at det var muligt at forbedre sig, under det rette system”.
Da KMT kom til Taiwan i 1945,
havde det opført sig som en brovtende besættelsesmagt, der skulle rense
lokalbefolkningen for japansk indflydelse og gøre dem til „rigtige” kinesere igen. I en enkelt bølge af drab i
1947 mistede tusinder af taiwanere
livet. Men i løbet af 50erne blev det
klart for partiet, at dets skæbne var
bundet sammen med Taiwan. Det
forandrede indstillingen radikalt, siger Murray Rubinstein, en ekspert i
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taiwansk historie ved Columbia Universitet.
„Før KMT havde indset, at Taiwan
var det eneste område, det nogen
sinde ville komme i besiddelse af, lavede det et værre rod på øen. Men
USA ville simpelt hen ikke yde hjælp
til de fantasifulde planer om at vende
tilbage til fastlandet. Og da KMT havde erkendt det, tog det sig sammen
og vendte skuden rundt, specielt efter
at amerikanerne begyndte at skubbe
på efter 1950”, siger Rubinstein.
Et eksempel er jordreformen. KMT
havde forsøgt sig med lignende reformer på fastlandet, men de var kørt
fast, fordi partiet havde alt for tætte
forbindelser til de store jordejere. På
Taiwan var partiet derimod ikke
hæmmet af loyalitetsbånd til de lokale eliter. Reformen var en succes med
konsekvenser årtier fremover. Den
gjorde en stor gruppe besiddelsesløse til grundejere og var dermed med
til at lægge fundamentet for Taiwans
ligelige indkomstfordeling. Samtidig
kompenserede den de store jordejere
og gav dem kapital, som de i mange
tilfælde investerede i små virksomheder som første skridt hen imod skabelsen af et industrisamfund.
Udviklingen blev hjulpet af en politik, som i 1950erne gik ud på at begrænse import af tekstiler, plastic og
andre vigtige varegrupper, så Taiwan
kunne udvikle sine egne industrier.
Årtiet var også kendetegnet ved omfattende amerikansk bistand. Tre fjerdedele af al investering i infrastruktur
foregik med amerikanske penge.
Samtidig sendte USA eksperthold til
Taiwan i et forsøg på nation building,
der kunne minde om, hvad amerikanerne foretog sig i Japan kort forinden og forsøgte igen mange år efter
i Irak.

Bedste og værste

„Amerikanerne sagde, at de ville
have A, B og C, og derefter tog taiwanerne sig af detaljerne, både når det
gjaldt planlægning og implementering. Taiwanerne var repræsenteret
ved en meget talentfuld gruppe bureaukrater, der samarbejdede med
deres amerikanske modparter. Det
fungerede perfekt. Det var et best

case scenario for, hvordan den slags
kunne foregå”, siger Rubinstein og
tilføjer: „Værstefaldsscenariet er
Irak”.
Fra omkring 1960 tog Taiwan en
strategisk beslutning om at satse på
eksport. Nok engang var USA afgørende, fordi det ønskede at gøre Taiwan til en del af sine globale produktionskæder. Øen skulle være et center for montering, hvor amerikanerne
selv bidrog med visse halvfabrikata
og købte resten fra lokale netværk af
leverandører. De kunne regne med
en veluddannet arbejdsstyrke og med
gavmilde skatteincitamenter, og til
gengæld bragte de deres egen teknologi til øen som et supplement til den
hjælp, USAs regering ydede i form af
videnskabelig og teknisk træning.
„Det var første led i udflytningen af
amerikansk industri til udlandet, dengang beregnet på at udvikle en økonomi, der kunne virke som amerikanernes loyale allierede. Senere blev
det en model for, hvad der skete, da
amerikanerne og taiwanerne flyttede
til Kina”, siger Rubinstein.
I 1950 udgjorde landbrugsvarer
over 90 pct. af øens samlede eksport,
mens industriprodukter stod for resten. I 1980 havde de to varegrupper
byttet plads. Arbejdskraftsintensive
taiwanske produkter dukkede op i
butikker kloden rundt med et ry for
lav pris og tvivlsom kvalitet. „Made
in Taiwan?” spørger skuespillerinden
Glenn Close, da Michael Douglas’
paraply går i stykker i thrilleren Fatal
Attraction fra 1987.
Taiwan ville mere, og fra 1980erne
begyndte øen at gøre sig gældende
som højteknologisk nøglespiller. Det
skete som regel på privat initiativ,
men lige så ofte var statsmagten involveret. Den sørgede for, at virksomhederne blev opmærksomme på teknologiske nybrud og udpegede samtidig muligheder, efterhånden som de
dukkede op i det globale marked.
Små virkelystne entreprenører var
og er en betydelig del af forklaringen
på det taiwanske boom. Men statsmagten var også en magtfuld aktør
gennem alle årene. Det kunne ikke
være anderledes. Mange af de første
bureaukrater, som ankom på Taiwan

bekendte sig til et niveau for statsindblanding, der ikke i væsentlig grad
adskilte dem fra deres kommunistiske
dødsfjender.

Den stærke stat

K. Y. Yin, en ledende embedsmand
med en stor del af æren for Taiwans
udvikling i efterkrigstiden, brød sig
hverken om at blive kaldt frihandelsapostel eller protektionist. Han ville
støtte frihandel, når frihandel var en
fordel, og protektionisme, når det var
det, der virkede.
„Vi har en tendens til at undervurdere den betydelige rolle, som staten
spillede for Taiwans økonomiske udvikling. I den taiwanske blandingsøkonomi havde virksomhederne mulighed for selv at sætte deres priser
og konkurrere, men det var ikke laissez-faire. Statsmagten beholdt kontrollen med vigtige virksomheder og
ressourcer, som for eksempel banklån”, siger Lutao Sophia Wang.
Hun peger på lighederne mellem
Kinas udvikling siden slutningen af
’70erne og Taiwans siden slutningen
af ’50erne. For det første gennemførte de begge succesfulde jordreformer
før de egentlige økonomiske reformer, og derfor var fordeling af jord
ikke så stort et spørgsmål som i andre udviklingslande, for eksempel i
Latinamerika. For det andet valgte
de begge en politik beregnet på eksportdrevet vækst. For det tredje byggede deres økonomiske modeller på
både privatejede og statsejede virksomheder.
„Desuden havde de begge etpartistyre. Men mens Taiwan begyndte at
demokratisere i 1987, cirka 30 år efter at de reformerede deres udenrigshandel, er der i Kina, over 30 år efter
starten på de økonomiske reformer,
ingen tegn på liberalisering af etpartistyret”, siger hun.
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MERE END REPUBLIKKEN KINA
Udviklingen i Taiwan går i retning af en flerstrenget identitet
Af Michael Danielsen,
formand for Taiwan Corner
Taiwan er langt mere end Republikken Kina. Taiwan er nemlig blevet
formet af en række forskellige lande,
kulturer og politiske ideer. Taiwan er
en lang historie om emigranter og en
oprindelig befolkning, der har oplevet flere mislykkede forsøg på at kolonisere øen af Holland, Spanien,
Qing-dynastiet og Japan. Efter Anden
Verdenskrig har Taiwan været stærkt
påvirket af Vesten og især USA. Derfor risikerer et snævert fokus på Republikken Kina at overskygge og fordreje forsøg på at give et særskilt portræt af Taiwans identitet, og hvordan
taiwanerne ser deres daglige liv og
erindringer.

Hvad former Taiwans
identitet?

Taiwans identitet beskriver den taiwanske livsstil og afslører karakteren
af taiwanerne. Kultur, sprog og etnicitet bidrager til sammensætningen
af en identitet, men en identitet kan
omfavne flere forskellige kulturer,
sprog og etniske grupper. Identitet er
langt mere kompleks og tager hensyn
til påvirkningen fra det bredere samfund. Taiwan og Singapore har fælles
sprog, kultur og etnicitet, men at Tai-

wan og Singapore dermed deler samme identitet vil være en alvorlig ignorering af den enorme indflydelse fra
det bredere samfund på deres identiteter.
På det personlige plan formes identiteten af familie, venner, sociale klasse og religion. Den er yderligere defineret ved Taiwans frie presse, demokrati og uddannelse. Hertil kommer den sociale identitet, der
involverer relationer, roller i organisationer, politiske fællesskaber og
samfund og dermed, hvor taiwanerne møder andre mennesker. De personlige og sociale identiteter blandes
uundgåeligt med Taiwans nationale identitet, som giver folk medlemskab af et politisk fællesskab. Den
nationale identitet giver taiwanerne
et hjem med pas og statsborgerskab,
militært forsvar, nationalt sundhedsvæsen, undervisning, høj levestandard, generelle velfærd, nationale offentlige institutioner, fri presse og demokrati.
Fordi Taiwan og Kina har været politisk og økonomisk adskilt siden
1895, har de personlige, sociale og
nationale identiteter udviklede sig
væsentligt forskelligt. Konkret har Taiwans korte forbindelse med Kinas
politiske samfund for eksempel ikke
tilladt en kinesisk provinsmentalitet

Udviklingen i Taiwans identitet fra 1994 til december 2010. (Kilde: Election Study
Center, National Chengchi University, 2010).
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at udvikle sig i Taiwan. Taiwan var
kun en provins i ti år – fra 1885 til
1895 –, og tidligere dominerede en
selvstændig emigrantkultur, der blev
styrket af kinesernes manglende interesse for øen – de overlod meget af
styringen til godsejerne. Kina afviste
i 1800-tallet at have jurisdiktion og
gjorde først Taiwan til en provins, efter at vestlige magter som fx Frankrig
ønskede at overtage øen. Japansk
kultur har efterfølgende påvirket Taiwan under 50 års kolonisering.

Historisk indflydelse

Fælles historiske kampe er en del af
den nationale identitet. Taiwan er historien om frie emigranter, der søger
til Taiwan for at skabe et nyt hjem,
møder det oprindelige folk og efterfølgende kæmper i mange opstande,
før Taiwan blev en japansk koloni fra
1895 til 1945. Efter Anden Verdenskrig kom de flygtende kinesere til Taiwan med en kinesisk kultur og påtvang taiwanerne Republikken Kina.
Taiwanerne var imod begge regimer,
men med en generel positiv erindring
om den japanske kolonisering. Kampen mod det kinesiske Nationalistpartis (KMT) regime afspejles tydeligt
i 2-28-hændelsen, den såkaldte ’hvide terror’, og oppositionens politiske kampe.
Republikken Kina og KMT forsøgte
i årtier at legitimere sig selv ved at
fremme kinesisk kultur og undertrykke den taiwanske igennem sit autoritære styre. På hjemmefronten har det
bidraget til en øget splittelse og vrede blandt taiwanerne. I dagligdagen
følte mange taiwanere sig adskilt fra
fastlandskineserne i erhvervslivet, politisk og selv ægteskaber på tværs var
sjældne indtil 1960erne.
Det politiske miljø blev ændret
fundamentalt med introduktionen af
demokrati i starten af 1990erne. Taiwanerne fik endelig lov til frit at diskutere deres nationale identitet. Som
en reaktion på den voksende taiwanske identitet, udtalte Taiwans første
direkte valgte KMT-præsident, Lee
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Ting-Hui, at „vi må opmuntre til en
forestilling om en ny taiwaner“. Dette var det første skridt i en ny retning
mod officielt at skabe en national
identitet, der omfatter alle taiwanere
uanset deres etniske baggrund.

Chen Shui-bian

Valget af præsident Chen Shui-bian
fra det uafhængigheds-orienterede
politiske parti DPP i 2000 sikrede en
stigende selvbevidst tilgang mod Taiwans nationale identitet. Præsident
Chen Shui-bian startede i sin første
åbningstale med at referere til sig
selv som udelukkende huaren i modsætning til Lee Ting-hui, der sagde,
at han var taiwaner såvel som kineser. Huaren er et formildende udtryk,
der omfatter alle mennesker i Taiwan,
der har kinesiske etnicitet, og dermed
alle taiwanere.
Chens politik var tydeligvis i harmoni med de inderste ønsker hos det
store flertal af taiwanerne. Den taiwanske identitet er nemlig steget støt
i løbet af de sidste 16 år. I december
2010 betragtede 52,6 pct. sig som
taiwanere, en tendens, der har været
stigende siden 1992, hvor kun 17,3
pct. svarede, at de er taiwanere.
Identifikation med en kinesisk
identitet er faldet ned til 3,9 pct. i december 2010, et fald fra 25,5 pct. i
1992. En relativ stabil gruppe på 40
pct. erklærer, at de har en dobbelt
identitet bestående af både taiwansk
og kinesisk identitet. Denne dobbelte identitet er ikke så overraskende,
som den lyder, da det ikke er usædvanligt at tage flere identiteter, som
man ikke kan undgå at blive identificeret med i samfundet.
Når det gælder princippet om ’ét
land, to systemer’ – Folkerepublikkens forslag til en løsning på Taiwanspørgsmålet – afviser mere end 81,7
pct. denne løsning.
At 86,7 pct. af taiwanerne foretrækker at holde status quo, er en
ofte citeret statistik, der bruges til at
argumentere for, at taiwanere ikke
foretrækker ændringer i forholdet til
Kina. Men den samme undersøgelse
viser, at kun 23 pct. foretrækker status quo for evigt. 54 pct. støtter status
quo nu, men ønsker en anden løs-

ning senere eller uafhængighed senere. Kun 10 pct. ønsker status quo nu
og forening senere.
Som konklusion er støtte til taiwansk identitet ikke det samme som
øjeblikkelig støtte til uafhængighed.
Men hvis vi ignorerer truslen fra
Kina, og tillader et frit valg, vil 72
pct. af befolkningen støtte uafhængighed.

KMT tilbage i 2008MT

Valget af KMT-præsident Ma i 2008
startede en national identitet med
vægt på kinesisk identitet i skarp
kontrast til de to foregående to præsidenter.
Ændringen i identitetspolitikken viste sig kort efter præsidentvalget i
2008 og opstod efter en meget protaiwansk kampagne. I præsident Ma’s
tiltrædelsestale benyttede han det etniske ladet udtryk zhonghwa minzu
(etnisk kinesisk) i stedet det mere formildende begreb huaren om taiwanerne. Senere fortsatte præsident Ma
med at understrege, at han er præsident for Kina og Taiwan ved at henvise til Republikken Kina og reducerede dermed Taiwan til en region i
Kina.
Desuden omgjorde han mange af
præsident Chens konkrete resultater
ved at ændre navnet på postvæsenet
til China Post og ved at omdøbe Taiwans nationale demokratiske mindesmærke tilbage til Chiang Kai-shek
mindesmærket.
På uddannelsesområdet fremhævede de forrige to præsidenter Taiwans historie i de offentlige skoler. I
modsætning hertil har KMT foreslået
et øget fokus på Kina ved at fordoble
undervisningstiden i kinesisk historie.
Den nationale politik er også blevet mere kinesisk. KMT-regeringen
har stoppet de årlige ansøgninger til
FN om fuldt medlemskab og har reduceret ambitionerne til ansøgninger
om at blive medlem af FN’s underorganisationer, der ikke kræver status
som stat. Denne politik har resulteret
i en observatørstatus i Verdenssundhedsorganisationen WHOs særlige
forsamling World Health Assembly,
som er afhængig af et kinesisk veto
hvert år. Dette observatørstatus har

ikke givet Taiwan mere indflydelse
men faktisk reduceret antallet af udvalg, hvor Taiwan deltager, og WHO
har registreret Taiwan som en provins
i Kina.

Fælles identitet		

Uanset præsident Mas politik er støtten til Taiwans identitet stigende. Den
nuværende udvikling viser, at Taiwan
går i retning af en fælles Taiwan identitet, som har Taiwan som sit hjem
med en flerstrenget identitet.
Den fælles identitet indeholder
identiteten fra de taiwanere, der har
boet i Taiwan i generationer. Denne
gruppe ser Taiwan gennem flere hundrede års historie og minderne fra
undertrykkelsen siden 1949. Den
anden gruppe er den kinesiske, der
kom omkring 1949 og dets efterfølgere.
Efter demokratiets indførelse har
denne gruppe i stigende grad afkoblet kinesisk nationalisme og den kinesiske identitet og dermed undergået en betydelig ændring. Denne
gruppe ser et fremtidigt Taiwan gennem en dobbelt identitet med både
taiwansk og kinesisk identitet.
Selv om gruppen fortsat har en
stærk tilknytning til kinesisk kultur og
henviser til denne kulturarv som en
stærk del af deres identitet, ser de i
stigende grad Taiwan som deres
hjem. På trods af deres forskelle deler
de to grupper det synspunkt, at fremtiden skal afgøres af taiwanerne, og
begge betragter Taiwan med dets nuværende geografiske grænser som
deres hjemland og ikke Republikken
Kinas større areal (dvs. det historiske
republikanske Kina fra 1912-49).
Taiwanerne bevæger sig således
mod en fælles taiwansk identitet. I
december 2010 havde 92,5 pct. af
taiwanerne potentiale til at dele denne fælles taiwanske identitet. Politiske udmeldinger og tiltag hos den
nuværende taiwanske regering og andre, som ikke respekterer og inkorporerer disse tendenser, løber en stor risiko for at støde ind i betydelige problemer og bidrager til en usikker
fremtid.
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ELSE GLAHN 1921–2011
Et livslangt engagement i forskning af kinesisk arkitektur, sprog og litteratur
Arkitekten og sinologen Else Glahn
døde den 3. juni 2011. Hun blev 90
år.
Else Glahn begyndte som ung at
studere på arkitektskolen i København og gik i 1944, da hun arbejdede på en tegnestue i Stockholm, over
til klassiske kinesiske studier. 1949
var hendes første eksamen en realitet

Else Glahn har beskæftiget sig med
kinesisk spog og kultur i det meste af
sit voksne liv. På denne og de følgende sider bringes nekrolog og mindeord om denne danske sinolog, der
har haft en afgørende betydning for
Kina-forskningen herhjemme, i Kina
og Storbritannien og i andre lande.
(Foto: Flemming Poulsen)

og grunden lagt til livslange studier af
kinesisk sprog og kultur.
Tilbage i Danmark blev hun bibliotekar på Det Kgl. Bibliotek i København med ansvar for litteratur på østasiatiske sprog. Hun kombinerede
dette med kunsthistorie og blev fil.
kand. på Lunds Universitet 1956 og
året efter fil. lic. i klassisk kinesisk
sprog.
1959-1968 underviste hun på Østasien Instituttet på Københavns Universitet og opbyggede derefter et tilsvarende institut på Aarhus Universitet, hvor hun var leder 1968-1986.
Fra 1985 berigede hun tilværelsen
med en tilknytning til det britiske forskermiljø (Cambridge University og
University of London) inden for både
klassisk kinesisk sprog og traditionel
kinesisk arkitektur. Hendes livslange
venskaber med kinesiske arkitekter,
forskere og forfattere beskrives som
enestående. I 2008 blev hun gjort til
æresmedlem af Dansk-Kinesisk Forening.
I privatlivet blev det til to ægteskaber, begge forholdsvis kortvarige.
Første ægtemand var arkitekt Børge
Glahn, som hun efter skilsmissen bevarede et livslangt venskab med. Selv
om en stor del af Else Glahns liv var
fyldt med rejser og udlandsophold,
manglede der aldrig nærvær og engagement hos datteren Nina og de
tre børnebørn Signe, Johan og Emil.
De sidste par år boede Else Glahn på
plejehjem i Svendborg og var dermed geografisk tættere på dem alle
fire.
			
Flemming Ytzen

Sinologen og arkitekten

Jeg lærte Else Glahn at kende, da jeg
i sommeren 2007 fik til opgave at
lave et interview med hende til Kinabladet. Jeg vidste, hvem hun var, havde mødt hende flere gange i forbindelse med Kina-arrangementer og var
fascineret af den lille fine skrøbelige
dame med det kloge blik.
Nu blev vi venner, mens hun for-
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talte mig brudstykker af sit lange og
interessante liv. Det der gjorde mest
indtryk på mig, var hendes livslange
engagement i den ældgamle Store kinesiske Byggebog fra 1103. Hun udtrykte det sådan:
„Jeg hader somme tider bogen,
men jeg er forankret i den, har givet
den min sjæl”. Hun havde håbet at
nå frem til at kunne lave en helt igen
nem rekonstruktion af bogens tekst
og tegninger, og hun drømte om at
lave et seminar på Lousiana om den
gamle kinesiske byggestil beskrevet
i bogen. Deltagerne skulle være forskere fra hele verden og hun selv,
Jørn Utzon og Tobias Faber. De to
døde, før hun selv døde.
Hun nåede det ikke, men der er så
meget værdifuldt arbejde efterladt, at
det vil være en gave til hendes efterkommere at arbejde videre på det.
Hendes interesse for Kina var af
gammel dato. Den begyndte i gymnasiet med læsning af Lin Yutangs romantiske bøger. Senere fandt hun i
Åge Marcus’ „Den Blå Drage” malerier fra Song-tiden, 960-1278. Songtiden blev Elses mest elskede periode, og her hører bemærkningen fra
hendes svenske lærer i kinesisk – det
var under Anden Verdenskrig hvor
hun var flygtning i Sverige – professor Karlgren hjemme: „Hvis du gerne vil læse moderne kinesisk, så for
mig gerne. Et fruentimmer kan jo aldrig blive til noget større”. Han selv
studerede de kongfutsianske klassikere fra før vor tidsregning.
Hendes interesse for kinesisk arkitektur slog ud i lys lue, da hun på
akademiets bibliotek så to ’flotte
fyre’, Jørn Utzon og Tobias Faber, stå
med en gammel kinesisk bog om kinesisk arkitektur, „Den store kinesiske Byggebog”, Yingzao Fashi, hvilket betyder regler for offentligt byggeri. Hun blev så betaget af den, at
hun blev nødt til at lære kinesisk.
Bogen var en rekonstruktion fra
1920erne af den oprindelige udgave
fra 1103 – med alle de fejl og mang-
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ler en rekonstruktion måtte have.
Det bliver fra da af Else Glahns livsværk at studere, rekonstruere og
oversætte bogen til engelsk. Arbejdet
med dette nøgleværk i klassisk kinesisk arkitekturhistorie medfører, at
hun i 1997 bliver udnævnt til æresmedlem af Det Internationale Forbund for Kinesisk Arkitekturhistorie
i Kina.
Else Glahn var arkitekt og sinolog. I
1968 etableredes Østasiatisk Institut i
Århus med Else Glahn som leder.
Hun frigjorde sinologien fra den rene
lingvistik til et bredt studie af Kinas
historie, kultur og litteratur med sproget som værktøj, som hendes første
student, Hans Jørgen Hinrup, udtrykker det.
Else Glahn havde hele sit liv haft
kontakt rundt om i verden med mennesker, som var optaget af de samme
slags studier som hun selv, særligt
med kinesiske forskere. Også en række kinesiske intellektuelle blev hendes venner, blandt dem Lin Hua og
Ma Jisen, som begge i 1950erne arbejdede på den kinesiske ambassade i Danmark. Hendes livslange venskab med Lin Hua og hans kone,
Yuan Qingxia, nyder eftertidens kinesere godt af. Uden Else Glahns kyndige sprogøre ville Lin Hua ikke have
klaret sine oversættelser til kinesisk
af særprægede danskere som HC Andersen og Karen Blixen.
Else Glahn, Gotfred Appel og Christian Herman Jensen blev trekløveret,
der i 1952 dannede „Selskabet for
Kulturel Forbindelse med Kina”.
Jette Mechlenburg
formand for Dansk-Kinesisk Forening

We are deeply saddened by the
loss of such a respected scholar who
has made important contributions to
the mutual understanding and
friendship between China and Denmark and the world as a whole.
On behalf of the Embassy and in
my own name, I wish to express our
deepest condolence and, through
you, to the bereaved family.
Han Xiaodong
Chargé d’Affaires ad interim

Else Glahn og Østasiatisk
Institut i Aarhus

Den 3. juni 2011 døde en af det 20.
århundredes vigtigste danske kinaforskere, Else Glahn. Hun blev 90 år.
I 1900-tallets første tre fjerdedele var
der kun få danske kinaforskere.

De mange flere, der kom til i århundredets sidste fjerdedel, startede
næsten alle sammen på det Østasiatiske Institut, som Else Glahn opbyggede på Aarhus Universitet fra 1968.
Else Glahn blev student i 1940 og
læste på Arkitektskolen i København
frem til 1944, hvor hun som 23-årig
flyttede til Stockholm og blev student
hos en af datidens internationalt mest
anerkendte sinologer, svenskeren
Bernhard Karlgren. Efter sin kandidateksamen i kinesisk sprog i 1949 var
Else Glahn frem til 1968 ansat på Det
Kongelige Bibliotek med ansvar for
afdelingen for østasiatiske sprog samtidig med, at hun underviste på Københavns Universitet i kinesisk litteratur.
Else Glahn etablerede tidligt et net-

Else Glahn fotograferet i sit hjem i Lyngby i Nordsjælland – som altid optaget af kinesiske studier. Else Glahn flyttede i 2009 på plejehjem. (Foto: Flemming Poulsen).

Venskabet med Kina

Den kinesiske ambassade i København har i et brev til Dansk-Kinesisk
Forening, stilet til formanden Jette
Mechlenburg, udtrykt sorg over Else
Glahns bortgang:
It was a profound chock and sorrow for me to learn of the untimely
passing away of Dr. Else Glahn, an
honorary member of the Danish-Chinese Association, the founder of East
Asian Institute in Aarhus and the author of the Chinese Building Standards in the 12th Century.
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Else Glahns liv var fyldt med Kina og kinesisk. Mindeordene over hende kan udtrykkes
i to kinesiske skriftegn: ai si – sorg tanker.
For mig var Else Glahn en Sopran – hun
„sang“ sit livsværk i sin tilbagetrukne verden.
Hun var stolt, stædig, indsigtsfuld og vidende.
Maleriet Sopran er en hyldest til Else Glahn.
Hun har betydet meget for mig.
Lan Wang Valeur

værk til internationale kinaforskere.
Det skete på mange studierejser og
studieophold i Kina, USA, Storbritannien og Japan. Else Glahn skrev væsentlige værker på dansk om Kinas
litteratur og poesi. Men det var inden
for forskningen af��������������������
ældre kinesisk arktiektur, at Else Glahn blev internationalt kendt.
Lige som Den Kolde Krig efter Anden Verdenskrig delte verden i øst og
vest, blev den internationale kinaforskning ved afslutningen af den kinesiske borgerkrig i 1949 også delt
mellem Folkerepublikken Kina og
Chiang Kai-sheks styre på Taiwan.
Else Glahn valgte som den danske regering at samarbejde med Folkerepublikken Kina og var i 1952 en af
stifterne bag „Selskabet for Kulturel
Forbindelse med Folkerepublikken
Kina”.
Det kan undre, at det blev en kinaforsker uddannet i klassisk kinesisk
sprog og med forskning i Kinas ældre
historie, der fra 1968 på Aarhus Universitet forestod opbygningen af et af
de første østasiatiske institutter i Europa med vægt på studiet af det moderne Kina og moderne kinesisk
sprog. Men ikke når man kendte Else
Glahn. Hun havde en brændende interesse for det nye Kina. Da den store bølge af interesse for Kina i begyndelsen af 1970’erne slog ind over
Europa og også Danmark, var Else
Glahns østasiatiske institut på plads.
Interessen for det nye Kina sås ikke
kun hos unge studerende og deres
optagenhed af blandt andet den kinesiske kulturrevolution, men også internationalt politisk. I 1971 blev Kina
medlem af FN, præsident Nixons nu
historiske Kinabesøg fandt sted i
1972, og i 1974 aflagde statsminister
Poul Hartling officielt besøg i Kina
som den første vestlige regeringschef
siden 1949. Årgangene af nye studerende på Østasiatisk Institut svulmede fra 1972 og fremefter.
Else Glahn brugte sit store internationale netværk til gavn for det nye
institut og udvirkede, at den kinesiske regering fra 1973 og årene frem
sendte en række højtkvalificerede lærere til Aarhus. Lærerne fra Folkerepublikken Kina underviste i kinesisk
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og deltog i instituttets forskning og
debat. Det realitetscheck på udviklingen i Kina, som de kinesiske lærerne
bidrog med, havde vedvarende betydning for både studenter og lærere
på instituttet.
Uden de rammer, som Else Glahn
fra 1968 og de efterfølgende år skabte på Aarhus Unversitet i tæt samarbejde med kolleger og studerende,
var studiet af det moderne Kina og
moderne kinesisk sprog ikke kommet
i gang i Danmark med den bredde og
i det omfang, som tilfældet blev.
Æret være hendes minde.
Jørgen Delman, professor
Carsten Boyer Thøgersen,
generalkonsul
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Boganmeldelse

ROMAN OM UTROVÆRDIG HELTINDE

Lisa See: Pigerne fra Shanghai
På dansk ved Lene Gulløv
414 sider, pris 299,95 kr
Lindhardt og Ringhof
Af Rikke Agenete Olsen
Endnu en historisk roman fra Lisa
Sees hånd har set dagens lys på
dansk. Tidligere er „Sneblomst og
den hemmelige vifte“ og „Pæonpavillonen“ anmeldt her i bladet, og ligesom disse to er „Pigerne fra Shanghai“ en historisk roman om kvinder,
deres skæbne og univers, denne gang
i nyere tid.
Handlingen begynder i de gode
gamle dages Shanghai, hvor de to søstre i slutningen af 1930erne morer
sig med og tjener lidt ved at stå model for en maler, der laver illustrationer til kalendere. Det er efter tidens
forhold avancerede billeder, og i betragtning af, at de to piger er henholdsvis enogtyve og atten år gamle,
fører de sandelig også et avanceret
liv med masser af champagne under
sene restaurantsbesøg og skabe fulde
af vestligt modetøj. De er sågar permanentede. Da de angiveligt er af
god familie, der hylder gamle dyder,
er det faktisk mærkeligt, at de får lov.

Det går heller ikke i længden, faderen har spillet sig fallit, og så skal de
begge brat giftes med sønner af en
udlandskineser, der har gjort det godt
i Los Angeles. I virkeligheden er de
led i en grim handel mellem faderen,
den amerikanske kineser og en farlig
bande, men da det bliver klart, er japanerne kommet, krigen er begyndt,
bomber falder, og folk dør omkring
dem, mens søstrene flygter sammen
med deres mor. Faderen er blevet
væk, og ham hører man aldrig mere
noget til.
Det gør man til gengæld om meget
andet. Faktisk er der ingen ende på
de trængsler, søstrene udsættes for på
vejen til Amerika og i deres liv der.
Moderen dør i en hytte efter massevoldtægt af japanske soldater. Den
ældste søster, Pearl, overlever samme
behandling, og hun er den, vi oplever det hele gennem. Hun er høj og
slank og begavet og vidende, har
gået på universitetet og er forresten
dybt jaloux på sin lillesøster, som
hun tror, alle elsker mest.
Man skal ikke langt ind i den tykke
bog, før man er klar over, at det vil
vælte ind med ulykker over navnlig
Pearl, men dermed også over hele familien, som søstrene kommer til at
leve sammen med i de næste tyve år
i Los Angeles. Der er sandt at sige intet af tidens ondskab og uheld, som
ikke rammer vor heltinde, og det er
umuligt her ar gøre rede for det hele.
Modellen er velkendt i kioskbaskere
som middel til at holde læserens interesse fangen, men her er det ganske
enkelt for meget, det sløver mere,
end det fænger.
Desuden er hele bogens konstruktion i den grad lig de to andre bøger
af Lisa See, der er kommet på dansk,
og vor heltinde Pearl kunne være enægget tvilling med heltinderne i „Pæonpavillonen“ og „Sneblomst og den
hemmelige vifte“, hun tænker og reagerer helt som de. Det gør ikke den
store forskel, at hendes prøvelser er
andre.
Mens man læser og altså genoplever, kan man ikke lade være med

at føle, at her går mange gode temaer til spilde. Forholdet mellem søstrene kunne behandles og udfoldes, så
de blev levende. Så ville miljøet omkring dem nok også blive det, nu er
både de og alle andre helt udvendigt
skildrede. Mange af bipersonerne optræder en enkelt gang eller tre, men
åbenbart kun for at bringe handlingen videre. Ikke at deres skæbne skulle behandles omfattende her, bogen
er bestemt lang nok, men i afsnittet
TAK til sidst kan man se, hvor mange
menneskers oplevelser og ulykker
Lisa See har bygget ind i sin hovedperson.
Det bliver hun ikke just troværdig
af, og det gør hun heller ikke af også
at fungere som en slags opslagsværk
for den eventuelt uvidende læser.
F.eks. skildrer hun Shanghai i sine
tanker, som var hun en veluddannet
historisk rejseleder, og samtidig skal
hun forestille at være en letsindig og
overfladisk ung pige. Sådan er det
hele vejen igennem, og sådan var det
også med heltinderne i de to foregående bøger.
Det hævdes af forlaget, at der ligger omfattende research bag bogens
handling, og det er givetvis rigtigt. Japanerne opførte sig med rystende gru
under krigen i Kina, og kommunistforskrækkelsen i USA i 1950erne var
på en måde lige så rystende og havde uhyggelige menneskelige følger.
Meget af, hvad der sker i bogen, er
eller kunne sagtens være overgået
mennesker i de år, bogens handling
udspiller sig, men det er ikke særlig
sandsynligt, at det hele skulle have
ramt én person. Det har i hvert fald
overvældet denne læser.
Heldigvis er bogen trods sin tykkelse let og hurtigt læst. Man bliver nok
bragt videre af de dramatiske begivenheder, men man gribes ikke, og
den danske oversættelse er fin, så
sproget hjælper også læseren hastigt
gennem trængslerne.
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Kinesisk poesi

DIGTERNE BLANDER SIG IKKE I POLITIK
„Kinesisk poesi – og poesiens vilkår” var titlen på et foredrag, som digteren Niels Hav holdt i
Dansk-Kinesisk Forening den 13. april 2011. Han præsenterede tolv særligt udvalgte, nulevende digtere og fortalte undervejs noget om, hvordan det er at være digter i dagens Kina. Her er et
referat af foredraget samt fire af de digte, der blev læst op.
Referat ved Flemming Poulsen
Det er svært at få et overblik over,
hvordan det står til med kinesisk poesi i dag, fordi der er så mange kinesiske digtere, sagde Niels Hav. Hvis
vi antager, at der er 100 danske i kategorien „gode digtere”, vil der i Kina
være 26.000, når man tager befolkningens størrelse i betragtning.
For at få et mere overskueligt billede af den kinesiske digterverden har
Niels Hav i et par år fået kinesiske
kolleger til at sende sig lister over ti
eller tyve kinesiske digtere, der af kinesere betegnes som de bedste. Niels
Hav har så udvalgt tolv af de digtere,
der går igen på flere af listerne. At
det er blevet til tolv, er inspireret af

Digteren Niels Hav har i Kina og andre
steder mødt mange kinesiske digtere.
Han har holdt kontakt med dem og har
fået et indblik i deres tilværelse som
digtere i og uden for Kina. (Foto: Jens
Rost).

en antologi med 12 europæiske og
amerikanske digteres værker. Antologien er blevet udgivet på kinesisk
i Kina, og Niels Hav er en af de tolv
digtere, der er repræsenteret i antologien.
Niels Hav og Dansk-Kinesisk Forenings formand, Jette Mechlenburg,
læste digte op på dansk, og digteren
Jun Feng, der bor i Danmark, læste et
par digte op på originalsproget.
Ét navn findes på alle de lister,
Niels Hav har modtaget, Wang Jiaxin. Han er født i 1955 og tilhører en
generation af digtere, der kaldes „De
dunkle digtere”. De trådte frem i
1980erne med kritik af Kulturrevolutionen. Myndighederne svarede igen
med at betegne deres digte som en
gang tågesnak.
Modsat nogle af de andre digtere
har Wang Jiaxin aldrig levet i landflygtighed, han har boet i USA et par
år, har undervist i Tyskland, men han
er altid vendt tilbage til Kina. Så han
har aldrig opponeret mod styret på
en måde, der ville have gjort det
umuligt for ham at rejse ud og vende
hjem, konkluderer Niels Hav.

Digteren og etpartistaten

I et interview, der vil blive trykt i et
amerikansk tidsskrift, siger Wang Jiaxin som svar på et spørgsmål om,
hvad begivenhederne på Den Himmelske Freds Plads i 1989 har betydet for ham:
„Jeg er på ingen måde særlig aktiv.
Jeg ønsker bare at leve et stille og fredeligt liv i min egen verden, læse,
skrive, fortsætte den indre dialog
med nogle, som måske i virkeligheden ikke eksisterer”.
Svaret vil i Kina blive fortolket som
udtryk for, at han ikke er særlig optaget af politik, han blander sig ikke i
regeringens anliggender, sagde Niels
Hav.
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„Det er min fornemmelse, at det at
vende ryggen eller siden til det politiske er typisk for mange anerkendte
digtere. Politik er en afdeling for sig,
det er ikke umagen værd at blande
sig, de diskuterer ikke politik offentligt. Selvfølgelig kan de se, at der er
fejl og mangler i Kina, men det er der
i alle lande. Det opfatter de ikke som
deres problem, det er noget, regeringen tager sig af”.
Niels Hav uddybede spørgsmålet
om kinesiske digteres forhold til etparti-staten:
„Kina er et kapitalistisk diktatur,
klædt i kommunistisk tøj. Er det ikke,
hvad vi skal kalde det? Det er let for
os at spørge kinesiske kolleger om
det, som kun de kan svare på, nemlig
hvordan det er at være forfatter i
Kina, hvordan de forholder sig til den
politiske situation, undertrykkelsen,
manglende demokratiske rettigheder.
Det er meget let for os at formulere
disse spørgsmål, men måske er det
en lidt skæv måde at spørge på“.
Niels Hav illustrerede problemet
ved at fortælle om sit besøg i Istanbul
under konflikten om muhammed-tegningerne i Jyllands-Posten.
„De forfattere, jeg mødte, ville kun
tale med mig om tegningerne, og det
blev jeg lidt træt af, for det var jo ikke
det, der optog mig. Det fyldte ikke
hele min horisont. Jeg havde en mening om den sag, men jeg opfattede
den kun som en biting ved min person. På samme måde kan vi sige, at
når vi møder kinesiske forfattere, kan
vi være tilbøjelige til kun at trykke på
den knap, der hedder deres forhold
til den politiske situation og til regimet. Hvis vi gør det, får vi nok en
lidt skæv opfattelse af, hvad de t���
ænker, og hvordan de har det, og hvad
god poesi er. Den politiske situation
fylder ikke hele deres horisont. De
kinesiske forfattere er stolte af deres
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land. De oplever langt hen ad vejen
regimet som en urokkelig magtfaktor,
som det er bedst at holde sig på god
afstand af og vise respekt”.

En dunkel kvinde

Blandt de tolv udvalgte digtere er en
kvinde, som mange kinesere betegner som den største nulevende kinesiske digter. Hun hedder Shu Ting, er
født i 1952. Hun opnåede hurtigt anerkendelse, allerede i 1989 kom en
samling af hendes digte på dansk,
oversat af Susanne Porsborg.
Hun har to gange fået den højeste kinesiske litterære pris, men blev
i en periode anklaget for samfundsskadelig virksomhed. Under Kulturrevolutionen blev hun sendt ud på landet, og da hun kom tilbage sin hjemby i 1973, blev hun henvist til at arbejde på cement- og tekstilfabrikker.
I begyndelsen af 1980erne blev hun
ramt af myndighedernes kampagne
mod intellektuelle, der blev beskyldt
for gennem deres virke at være årsag
til „åndelig forurening“ af samfundet.
Hun var en af de få kvinder i kredsen omkring „De dunkle digtere” i
80erne.
Under de skiftende strømninger er
hun forblevet i Kina. Det har, med
Niels Havs ord, været med til at skabe en særlig respekt om hende, og
det samme er tilfældet med hendes
arbejde på fabrikker – det gør millioner af kinesere jo selv hver dag.

Digtere og landflygtigheden

Det med at leve i landflygtighed som
digter er en vigtig del af det poetiske
landskab i Kina, for det har mange
kinesiske digtere oplevet gennem
årene, fastslog Niels Hav. De digtere,
der foretrækker at blive i Kina, nærer
en vis foragt for de forfattere, der har
slået sig ned i udlandet og nyder de
privilegier, der følger med landflygtigheden.
Da Niels Hav per e-mail forelagde
en kinesisk kollega navnene på nogle af dem, han ville tale om i sit foredrag i Dansk-Kinesisk Forening, kunne han som svar „mærke en bølge af
kold luft komme tordnende gennem
e-mails“ fra kollegaen i Kina.
En af de kinesiske digtere, der flyg-

tede fra Kina, er velkendt i Danmark,
nemlig Bei Dao. Han kom til Danmark i begyndelsen af 1990erne.
Han spillede en rolle i regeringsfjendtlige demonstrationer og i andre
aktiviteter, der bragte ham på kant
med myndighederne.
Han var i Berlin under demonstrationerne på Den Himmelske Freds
Plads i 1989 og fik ikke lov af de kinesiske myndigheder til at vende tilbage til Kina. Han har siden boet i
Europa og USA, men er nu vendt tilbage til Kina. I dag bor han i Hongkong.
„Jeg er ret sikker på, at Bei Dao er
glad for at være tilbage i Kina”, sagde
Niels Hav. „Han var grundigt træt af
rollen som eksildigter. Han fik i vestlige medier igen og igen stillet de
samme spørgsmål, som han dybest
set ikke havde lyst til at svare på, fordi ingen forstod meningen med det,
han sagde”.
Poesiaftenens oplæser af kinesiske
digte, Jun Feng, også kendt som Jimbut, er født i Shanghai i 1965. Han
flygtede i 1989 til Laos, hvor han levede som buddhistmunk. Han kom
til Danmark i 1992 og har siden boet
i Odense. Han har en dansk magistergrad i filosofi, skriver digte på
dansk og har oversat værker af Søren
Kierkegaard.

Inspirationen

Digteren Duo Duo er en af de kinesiske digtere, der levede i landflygtighed i mange år, hvorefter han vendte
tilbage til Kina. Han er født i Beijing
i 1951. I 1989 befandt han sig i London, hvor han skulle læse op på British Museum. Han blev i Vesten og
boede i mange år i Storbritannien og
Holland.
I 2004 rejste han på et hollandsk
pas tilbage til Kina. Her blev han
hædret af den yngre generation af
digtere og af det litterære establishment. I dag underviser han på Hainan Universitet.
I 2010 modtog han Neustadt-Prisen, som uddeles i Oklahoma og anses for at være den fornemste litterære pris efter Nobelprisen.
Han har i et interview sagt noget
om det at blive inspireret. Landflyg-

En drink med min søn
Hvad har en mand over halvtreds tilbage
af store ambitioner?
Han drømmer bare om at få en drink med
sin voksne søn,
som han ikke har set i årevis.
To glas klinker –
det er sådan de omfavner hinanden,
det er deres forsoning.
Derefter, tavshed.
Da sønnen rejser sig for at hente en ny drink,
stirrer faderen fraværende på skummet,
der samler sig i bunden af glasset.
© Wang Jiaxin - Oversat fra engelsk af Niels
Hav

Samlebånd
Ved tidens samlebånd
følger nat i hælene på nat;
vi forlader samlebåndet på fabrikken,
og marcherer hjem på samlebånd.
Over vore hoveder
står stjernerne på samlebånd hen over
himlen,
ved siden af os
står små forhutlede træer på samlebånd.
Stjernerne må være trætte,
tusindvis af år er gået,
deres ruter ændrer sig aldrig.
De små træer er alle sammen syge,
plaget af røg og monotoni,
de har mistet deres kontur og farve;
det er ikke svært at føle for dem,
vi lever i den samme rytme.
Også jeg er følelsesløs
ligesom træerne og stjernerne
– måske bare en vane
– måske bare en sorg
Jeg er ude af stand til at vise bekymring
For min selvskabte skæbne.
© Shu Ting - Oversat fra engelsk af Niels Hav
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tigheden og det at vende tilbage til
Kina har givet ham ny inspiration:
„I dag føler jeg ro, jeg er ikke vred
på verden, jeg er ikke ked af det.
Men jeg tror, at sorg indeholder en
vældig energi, og når du henter din
inspiration fra den energi, vil du opdage tusindvis af ord, som du ønsker
at kommunikere med nogen. Og når
ingen kan tale til dig, er du nødt til
at skrive. Jeg tror, det er de triste øjeblikke der renser skorstenen”.
Nu er han vendt tilbage til Kina og
taler sit modersmål. Det er meget lettere. „Jeg har fået ny inspiration”.

Digternes festivaler

Digtere kan man møde på digter-festivaler. Niels Hav har deltaget i et
par festivaler i Kina og tilsvarende arrangementer i andre lande.
Poesi-festivaler i Kina er meget forskellige fra festivaler i Europa og USA
eller Canada. I Vancouver, Canada,
kom 500 eller 1000 poesiinteresserede for at høre forfatterne læse op. I
Kina er det anderledes. En digter-festival er et mødested for digtere, publikum er ikke så vigtigt. Det vigtige
er, at digtere fra hele Kina én gang
om året mødes for at udveksle ideer.
De sidder rundt ved bordene, bytter
bøger, diskuterer og spiser og drikker. Der bliver hele tiden båret nye
retter og nye flasker ind. Hvert andet
øjeblik springer digterne op og skåler med hinanden, man går fra bord
til bord, stemningen er høj. Måske
forstår man først en lille smule af kinesisk poesi, når man har set digterne med et glas i hånden. Kineserne
er festmennesker, bemærkede Niels
Hav. Han har dog også været til en
digter-festival i Guangzhou, hvor der
blot blev drukket te.
Arrangøren af en festival lader
myndighederne afgøre, hvem der
skal læse op på festivalen. Andre får
ikke lov. De unge digtere bliver ikke
inviteret med til de store digter-festivaler, men de får lov til at sidde i udkanten af festivalen.

I en verden hvor du findes
At leve i en verden hvor du findes er vidunderligt
At ånde på en jord der spreder din skarpe duft er vidunderligt
Du forstår mig. Solskinnet strømmer fra din mund
Når jeg rækker hånden ud for at tage mit tøj
Pludselig kommer en mystisk vind. Du har brug for mig
Jeg ser dig smile, når jeg sidder foran spejlet
Om aftenen, mellem den åbne bog og menneskevrimlen
glider en skygge forbi. Jeg løfter hovedet
At leve i en verden hvor du findes er vidunderligt
i sne-skumringen stirrer jeg tavs ind i den rødglødende ild.
© Lan Lan. Oversat fra svensk af Niels Hav.

Monolog
Skandaløst er mit begær, fyldt med charme,
tilfældigvis født af dig. Jord og himmel,
forenet i mig, du kaldte mig kvinde.
Min krop voksede sig stærk, og så mere end stærk.
Jeg er en hvid fjer blød som vand,
du vugger mig i dine hænder, jeg rummer hele verden
klædt i dødeligt kød under den brændende sol
Jeg er så glødende, at det er helt utroligt.
Jeg er den sødeste, den kærligste af alle kvinder.
Gennemskuer alt, ønsker bare at bære alles byrder.
Længes efter vinter og den vældige nat,
hjerteland, hvor jeg kan gribe din hånd.
Men i dine øjne er min gestus allerede et nederlag.
Da du gik, kastede jeg næsten
hjertet op af sorg –
at dræbe dig med kærlighed: er det forbudt?
Solen står op for hele verden, jeg kun for dig.
Med den mest hadefulde ømhed slikker jeg din krop
fra top til tå, og gør det som kun jeg kan gøre det.
Alt sammen et råb om hjælp – kan sjælen række hænderne ud?
Hvis havet var mit blod, kunne det løfte mig op til den dalende sol,
Er der nogen, der husker mig?
Min hukommelse rummer klart mere end ét liv.
© Zhai Yongming. Oversat fra engelsk af Niels Hav.

Læs også på bagsiden:
Et ældre digt om et nutidigt fænomen

26

Kinabladet nr. 50 Sommer 2011
Migrantarbejderes store drøm

EN BY-HUKOU – VEJEN TIL ET BEDRE LIV
Kinas over 1,3 mia. borgere er fra gammel tid delt i to skarpt adskilte grupper: byboer og landboer. Det er svært for en landbo at blive anerkendt som bybo. Det betyder, at landboen ikke
uden videre kan få del i de velfærdsgoder, som en bybo har adgang til. I nogle af Kinas provinser forsøger myndighederne at reformere systemet, fx ved at indføre et pointsystem, der skal
afgøre, om en landbo er kvalificeret til at blive en bybo.
Af Flemming Poulsen
Pointsystemet er opfundet af regeringen i Guangdong-provinsen i det
sydøstlige Kina og taget i brug i juni
2010 som led i en reform af provinsens hukou-system.
En hukou er et husstands-registreringsbevis, som enhver kineser har. I
det oplyses blandt andet, om indehaveren officielt er en landbo eller en
bybo.
Pointsystemet skal gøre det lettere
for en landmand at flytte til en by og
blive anerkendt som en fuldgyldig
bybo i Guangdong-provinsen. Samtidig skal pointsystemet sikre, at kun
velkvalificerede tilflyttere får adgang
til de velfærdsgoder og andre fordele,
som byen tilbyder sine borgere.

Kvalifikationskrav

Når landmanden har samlet 60
points sammen, kan han ansøge om
at få sin land-hukou byttet til en byhukou. Hvordan han kan nå frem
til de nødvendige points, er der bestemte regler for. Det afhænger
blandt andet af hans uddannelse og
arbejdserfaring, om han har betalt,
hvad han skal, til en sygesikring og

Et husstandsregistreringsbevis, også kaldet en hukou, indeholder mange oplysninger om familiens medlemmer. Vigtigst af alt, om familien er registreret
som bybo eller landbo.

andre offentlige forsikringer, og om
han er en god samfundsborger, der fx
er bloddonor eller deltager i velgørende arrangementer.
En mellemskoleeksamen giver 5
points, en studentereksamen 20. En
migrantarbejder med en universitetsgrad kan putte hele 80 points i lommen og straks anmode om en by-hukou (med mindre han bor i provinshovedstaden Guangzhou, hvor kravet
er 85 points – millionbyen vil ikke risikere at blive overvømmet med migrantarbejdere). En migrantarbejder
med en universitetsudannelse findes
dog vist slet ikke, konstaterer en debatdeltager på internettet.
Pointsystemet gælder kun for Guangdong-provinsen. Andre provinser
har andre regler for at lade en person
skifte fra land til by, men nogle med
indsigt i hukou-problemerne siger, at
pointsystemet måske er vejen frem i
andre dele af Kina.
Som reglerne er nu i de fleste kinesiske provinser, skal en landbo gennem en langvarig og besværlig proces for at blive anerkendt som bybo.
Trods hårdt arbejde har mange landmænd svært ved at tjene nok til at
sikre familien en rimelig levestandard
og – ikke mindst – at få råd til at give
børnene en god uddannelse. Derfor
flytter de til byen i håb om at finde et
bedre lønnet arbejde.
I følge folketællingen, der blev
holdt i 2010, er der langt over 200
millioner landmænd, der bor og
arbejder i byerne. Nogle har en midlertidig opholdstilladelse, andre opholder sig ulovligt i byen. Men de
fleste er afskåret fra at få del i de økonomiske og andre fordele, som en
by-hukou giver adgang til.

Vejen til 60 points
I Guangdong-provinsen skal point-

systemet gøre det lettere for migrantarbejdere at få en by-hukou, men at
samle 60 points kræver god opførsel
og tålmodighed. Det har en medarbejder ved tidsskriftet Beijing Review
givet et eksempel på:
En studentereksamen giver migrantarbejderen 20 points. Er han ufaglært, må han nøjes med 10 points for
arbejdserfaring. Så mangler han 30
points. Hans eneste mulighed er at
arbejde videre og selv betale præmien for pensionsforsikring, ulykkesforsikring og arbejdsløshedsforsikring.
Det giver 5 points om året, så det tager ham seks år at hale de resterende
30 points hjem, hvis han ellers er i
stand til at betale forsikringspræmierne.
Migrantarbejdere kan også tjene
points ved give penge til vedgørenhed, men en donation på 1000 yuan
– to ugers gennemsnitsløn – er kun 2
points værd.
Har en migrantarbejder gjort sig
skyldig i kriminalitet, trækker det fra i
point-regnskabet, og det samme gør
samfundsskadelig virksomhed, fx
overtrædelse af etbarnspolitikken.
Provinsstyret sætter en grænse for,
hvor mange nye migrantarbejdere en
by kan få lov til at tage imod. Det afhænger af byens økonomi, infrastruktur, boligsituation, udviklingstrin osv.
Så 60 points er ikke en garanti for, at
migrantarbejderen kan rykke ind i en
by som bybo.
Guangdong-provinsens regering
regner med, at pointsystemet vil have
tiltrukket 1,8 mio. nye migrantarbejdere ved udgangen af 2012.

Chefredaktør med en
forkert hukou

Det er ikke blot landmænd, der bliver ramt af det strenge hukou-system.
En bybo, der bosætter sig i en by i en
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anden provins, kan ikke uden videre
få permanent opholdstilladelse i sin
nye by.
Det kan chefredaktør Wang Aijun i
Beijing tale med om.
Han er 42 år, ægteparret har et
barn i den skolepligtige alder. Familien flyttede til Beijing fra byen
Zhengzhou i Henan-provinsen for
syv år siden, da Wang Aijun blev ansat som chefredaktør for et af Beijings
indflydelsesrige, private dagblade,
Beijing Nyheder. Men selv om han
har boet og arbejdet i Beijing i
mange år, er familien ikke Beijingborgere i myndighedernes øjne. Den
er fortsat hjemmehørende i Zhengzhou i Henan-provinsen.
Det betyder, har redaktøren fortalt
Washington Post, at han føler sig som
en andenrangs borger, bl.a. fordi han
ikke omfattes af den offentlige sygesikring og ikke kan få en af kommunens billige lejligheder. Men værst er
det, at sønnen ikke kunne blive optaget i et offentligt gymnasium. Han
går i en international skole, og det er
meget dyrt, fortæller faderen.

Usikker videreuddannelse

Chefredaktøren har ikke kunnet få en
Beijing-hukou gennem sin avis (måske fordi den er privatejet? Red.).
Han har opgivet at få det eftertragtede dokument og har klaret sig uden,
men det bekymrer ham meget, at
sønnen ikke kan være sikker på at
kunne videreuddanne sig i Beijing.
For at blive optaget på et universitet skal en gymnasieelev gå op til den
adgangsprøve, der holdes over hele
Kina en gang om året. Men det skal
ske i den by, hvor elevens familie hører hjemme. En elev kan risikere at
skulle bestå prøven i en by med et
andet undervisningssystem og andre
lærebøger, end han eller hun har
brugt i sin gymnasietid. Men selv om
chefredaktørens søn består adgangseksamen i Zhengzhou i Henan-provinsen med et fint resultat, kan han
ikke være sikker på, at der er plads til
ham på et af Beijings foretrukne universiteter, for studerende, hvis familier har en Beijing-hukou, har fortrinsret.
Af de goder, som en by-hukou fører

Migrant-pointsamlere på vej mod målet: Med 60 points kan de blive officielt anerkendt som
byboer og dermed få del i alle en bybos fordele. (Illustration: Li Shigong/Beijing Review).

med sig, tæller børnenes skolegang
mest, fremgår det af den debat, som
forsøgene i en halv snes provinser på
at ændre hukou-systemet har udløst i
kinesiske medier. Et barn fra en migrantfamilie, der har en land-hukou,
får kun fri undervisning i grundskolen. Resten af barnets skolegang skal
forældrene betale for.

Lokkemidler

Guangdong-provinsen forudser, at
der bliver mangel på arbejdskraft i
de kommende år. Derfor gælder det
om at holde på de migrantarbejdere,
man har, og tiltrække nye. Ud over
bedre arbejdsforhold og højere løn er
løfte om lettere adgang til at få en byhukou et godt lokkemiddel. Men byerne vil ikke have flere tilflyttere, end
at der er boliger og arbejde og råd til
offentlige ydelser til dem alle. Så lige
siden Maos dage har regeringen i
Beijing holdt øje med, at landboerne
blev ude på landet.
Men det er ikke muligt i dag, hvor
over 200 millioner landmænd har
slået sig ned i byerne. Det kan give
anledning til spændinger mellem befolkningsgrupperne, når mange migranter klager over, at myndigherne
behandler dem som andenrangs borgere, og byboerne betragter dem som
fremmede, der ikke har noget at gøre
i deres by, selv om de har boet og arbejdet der i mange år.

Hensynet til unge migranter

Den kinesiske regering er klar over
problemet by-land og er tilsyneladende indstillet på at gøre noget ved
det. Da regeringen i januar 2010 offentliggjorde sine planer for det nye
år, stod forholdet mellem land og by
øverst på listen over de vigtigste opgaver.
Regeringen nævnte også baggrunden for, at reformer af hukou-systemet trænger sig på, nemlig det, den
kalder „den nye generation af migrantarbejdere“. De er født i 1980erne og 1990’erne og udgør nu, ifølge en officiel statistik, omkring 60
pct. af alle migrantarbejdere.
Mens den første generation var indstillet på at vende tilbage til landsbyerne på et eller andet tidspunkt, er
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de unge migranter parate til at sige
farvel til livet på landet for at kunne
nyde byernes mere livlige tilværelse.
To forskere, begge ansat ved National University of Singapore, har studeret problemet land–by i Kina og
har fundet ud af, at kun 8-9 pct. af
andengenerations-migranter betragter sig som landmænd. 75 pct. betegner sig selv om arbejdere, der hører
hjemme i en by, ikke i en landsby.
De unge migrantarbejdere kræver
bedre løn- og arbejdsforhold, end de
ældre har haft, og går ikke af vejen
for at sætte hårdt mod hårdt, fx i form
af en strejke, hvis deres krav ikke opfyldes.
De fleste af den ny generation af
migrantarbejdere gennemfører deres
skolegang til og med mellemskolen,
inden de søger ind til en by for at arbejde. De har sædvanligvis ikke megen erfaring i landbrugsarbejde, og
deres lyst til at bo på landet er beskeden.
Enkelte forældre tager deres mindreårige barn med til byen, eller barnet bliver født der. For sådanne børn
er en landsby noget helt fremmed, de
vokser op i byen og tilegner sig i ungdomsårene byens livsstil.
Det er klart, skriver de to forskere,
at den nye generation kan give anledning til sociale problemer, hvis de
ikke integreres ordentligt i bysamfundet. Og det kan de have svært ved,
hvis de ikke kan slippe fri af deres
land-hukou, og byboerne ser ned på
dem.

En fælles hukou

Nogle migrantarbejdere siger nej til
at få en by-hukou. At få en by-hukou
betyder nemlig, at de må give afkald
på deres land-hukou, og dermed mister de retten til et eje eller råde over
jord og et hus i en landsby. Det er et
stort tab, hvis de regner med at vende tilbage til landsbyen på deres
gamle dage og så kan have besvær
med at finde et sted at tage hen. Desuden går de glip af indtægterne fra
landbruget.
Det problem har regeringen i Sichuan-provinsen i Sydvestkina løst.
Her er regeringen gået et skridt længere end andre provinser, der eksperi-

menterer med en fornyelse af hukousystemet. Sichuan stiler efter at ophæve forskellen mellem en by-hukou
og en land-hukou. Det er hensigten,
at når refomen er fuldt gennemført,
skal en bybo og en landbo have samme rettigheder. Målet er en fælles hukou for alle borgere, landboerne skal
kunne bosætte sig i byerne, og byboerne opfordres til at flytte ud på landet for at undgå overbefolkning i byerne. Landboerne kan beholde de
rettigheder, som hører til en land-hukou, selv om de flytter til en by.
Sichuan-provinsen har behov for at
tiltrække migrantarbejdskraft, fordi
nogle store virksomheder er begyndt
at flytte fra Østkinas store industribyer mod vest. Det skyldes blandt andet, at migrantarbejdere har haft
held til at gennemtvinge højere løn.
Verdens største elektronikvirksomhed, Foxconn, har planer om at bygge en fabrik i Sichuan. Det betyder
100.000 nye arejdspladser, som migrantarbejdere skal udfylde.

En succeshistorie
fra Shanghai

Den 27-årige Yang Shuai fra Anhuiprovinsen tog for syv år siden til
Shanghai og har siden haft et job
som migrantarbejder. I sin hjemby
havde han taget studentereksamen,
men han opgav adgangsprøven til
universitetet.
I november 2010 fik han sammen
med 1000 andre migrantarbejdere
bevis på, at han havde gennemført
et tre måneders kursus i virksomhedsadministration på et universitet
i Shanghai. De fik alle en universitetsgrad.
De tre måneder har givet Yang
Shuai og hans medkursister færdigheder, som den nye generation af
migrantarbejdere har brug for, så de
kan arbejde videre med at dygtiggøre sig i byerne.
Yang Shuai blev i løbet af de syv
år forfremmet til en stilling som afdelingleder i et byggefirma i Shanghai.
Kursus’et har ikke blot opfyldt
hans drøm om at gå på et universitet, men også gjort ham til en bedre
holdleder, siger han. „Mange landmænd i min generation tager ind
til byerne ikke blot for at få et job,
men også for at dygtiggøre sig. Vi
kan påtage os andet end blot fysisk
arbejde“.
Den ny generation af migrantarbejdere, der udgør en femtedel
af Shanghais 20 mio. indbyggere,
og som har en højere uddannelse
og mere arbejdserfaring end deres
forældre, vil blive den industrielle
arbejdsstyrkes livsnerve under den
12. femårsplan fra 2011 til 2015.
Over 400 mio. landboer vil bosætte sig i byer eller opleve, at
deres hjembyer får en bymæssig
udvikling i de næste 15 år.
(China Daily 7. december 2010)

Frygt for migrantarbejderinvasion

Sichuan-provinsens byboer har udtrykt bekymring for, at reformen vil
medføre massetilstrømning af migrantarbejdere til byerne, men den
bekymring afviser vicedirektøren for
Chengdus koordiationskomité, Qin
Daihong. Selv om en migrantarbejder kan se en fordel i at flytte til en
by, er der meget, der afholder ham
fra at gøre det. Fx er leveomkostningerne og ikke mindst boligpriserne
større i byerne end på landet. Der
kan også være private forhold, der
forhindrer en landbo i at slå sig ned i
en by, siger han.
Provinserne lægger ikke skjul på, at
de har et fælles formål med at reformere hukou-systemet, nemlig at give
højtuddannede førsteret til en by-hukou. I en artikel om emnet skriver det
kinesiske nyhedsbureau Xinhua om
Shanghais reformprogram, der er i
støbeskeen, at „som andre byer ønsker Shanghai ikke bare at få nye tilflyttere. De nye Shanghaiborgere skal
være talentfulde“.

Kilder (Internet): China Daily, Global
Times, Xinhua, Washington Post, Beijing Review, Migration News, Asia
Times, Zhao Litao & Courtney Fu
Rong: China’s Hukou Reform.
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Et etnisk mindretal

YI-KVINDER FRA „DE KOLDE BJERGE“
Yi-folket er et af Kinas 55 etniske mindretal. To millioner yi-borgere bor i præfekturet Langshan
(„De kolde bjerge”) i Sichuan-provinsen. På en rejse gennem Kinas landdistrikter har freelancejournalisten Rachel Beitarie, der bor i Beijing, mødt nogle yi-kvinder midt i deres hverdag.
Af Rachel Beitarie

En yi-borger i landsbyen er død, og landsbyens
kvinder har klædt sig på til at gå i procession til
den dødes hus for at gennemføre deres animistiske ceremonier. (Foto: Rachel Beitarie).

I Liangshan-præfekturet i det sydlige
Sichuan er bjergene høje og kejseren
langt væk, derfor er der mange børn.
„De fleste familier har fire eller fem
børn”, siger en kvinde på gebrokkent
mandarin. Hun har selv fået tre, alle
under fem år. Hendes veninde, der
sidder ved siden af hende på den
brolagte betonsti, har fire børn. Veninden kan ligesom mange andre
kvinder ikke et ord kinesisk. De tilhører begge yi- eller nusuo-stammen,
en etnisk minoritet, som engang var
frygtet i store dele af Sydvestkina. I
deres amt, Butuo, udgør de mere end
90 pct. af befolkningen, og med
grønne bakker og brusende vandløb
som baggrund er de med deres traditionelle, farverige tøj et meget pittoresk syn.
Det er et billede på et fuldendt liv
på landet – hvis man lige ser bort fra
fattigdommen og snavset.

Mennesketom gågade

De to kvinder bor i en landsby, der
hedder „Etnisk Landsby”. Det er en
mærkelig verden i en halvmoderne
tidsalder. Den ligger lige uden for
ringvejen omkring den lille by Butuo
og består af cirka hundrede familier,
som blev flyttet hertil nogle få hundrede meter fra deres tidligere hjem,
fordi grundene skulle bruges til byfornyelse. De flyttede ind i gårdhuse
bygget i den traditionelle yi-stil, hvor
de fortsætter med at holde kvæg og
fjerkræ.
„Husene er bedre end vores tidligere huse, men landsbyen er overfyldt.
Vi har ikke så meget plads som før”,
forklarer kvinden A-tsai på 61 år.
Butuo by prøver at komme ind i
det 21. århundrede, mens omegnen
stadig hænger fast i gamle dage. Der
blev åbnet en gågade for to år siden.
Den ville have set elegant ud, hvis
det ikke var for de mange tomme, aflåste butikker og endnu flere tomme
lejligheder, alle bygget på A-tsais og
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hendes folks tidligere hjem.
„Der er ikke meget handel”, er en
samstemmende klage fra de butiksindehavere, som stadig holder åbent.
La-lo på 40 år er en af dem. Hendes

Yi-folket

Der er omkring otte millioner yiborgere i Kina. De bor i Sichuanprovinsen (2,5 mio.), Yunnan-provinsen (4,5 mio.) og i Guizhou-provinsen (en mio.). Yi-folket kom i
længst svundne tider til Yunnan via
Sichuan fra Tibet. De fleste bor i
bjergområder i 2000-3000 meters
højde, hvor de klarer dagen og vejen som bønder, hyrder og nomadejægere, ofte under primitive forhold. De har deres eget sprog og
havde allerede i 1200-tallet et
skriftsprog med 10.000 ord. Deres
foretrukne religion er animisme –
de dyrker ånder, som er knyttet til
forfædrene og naturen. Når et yimenneske dør, må de efterladte
våge over den døde for at sikre et
godt forhold til forfædreånderne.
Kilder: www.lsz.gov.cn (Liangshans officielle hjemmeside),
www.china.org, Wikipedia.

De fleste af Kinas yi-borgere bor i
Liangshan-præfekturet, der fylder det
meste af provinsens sydligste spids med
hovedstaden Xichang. Liangshan er en
halv gang større end Danmark.
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lille restaurant er den eneste i boligblokken, som stadig holder åbent,
men der er ingen kunder, og indgangen er halvvejs blokeret af et bur
med familiens kyllinger.
La-lo arbejdede en overgang i
Chengdu, giftede sig med en mand
fra et andet amt og tog ham med tilbage til sit fødested. Det er ikke almindeligt for kvinderne her, siger
hun, og det ser man tydeligt i landsbyerne rundt om Butuo.

Den dødes ånd

I en anden landsby, cirka to kilometer inde i bjergene, tager flere unge
kvinder tunge sølvsmykker på. De
gør sig klar til en slags vågenat i huset hos en gammel slægtning, der
netop er død. Processionen går gennem mudrede marker. Mange børn
følger med eller bliver båret på moderens ryg, men der er ingen mænd
med.
Mændene har lige fra morgenstunden haft travlt i den afdødes baggård.
De har slagtet mange køer som et offer til den afdødes ånd. De er nu i
gang med at røge kødet, som senere
vil blive brugt til et fællesmåltid. Her
taler de unge kvinder endnu mindre
kinesisk end de ældre kvinder.
De unge mænd er imidlertid snakkesalige på grænsen til flirt og har
berejste folks selvtillid. Mange af
dem har arbejdet langt væk og kommer kun hjem til sommerens traditionelle fester. Efter at have vist den afdøde deres respekt og nydt det sjældent serverede kød, tager de fleste
kvinder og børn hjem, mens mændene starter en langvarig omgang drikkeri udenfor på gaden i regnen.

Børn er der mange af hos yi-familierne. Yi-folket bor så langt fra Beijing, at det med etbarnspolitikken ikke er slået igennem i De Kolde Bjerges område. (Foto: Rachel Beitarie).
En væverske i en landsby i nærheden af byen Butuo. Yi-folket bruger fåreuld til at lave tæpper og overtøj af. Både mænd og kvinder bruger fåreuldsfrakker om vinteren.
(Foto: Rachel Beitarie).

Børn en velsignelse

La-lo bekræfter, at mange af landsbyernes kvinder hverken taler eller læser kinesisk. Hun forklarer, at pigerne
tit bliver taget ud af skolen for at
hjælpe i markerne eller passe yngre
søskende. Officielt må minoritetsgrupper have to og somme tider tre
børn, men yi-folket er meget traditionsbundet. Regler for familieplanlægning bliver i vidt omfang ignoreret, og børn betragtes som en velsignelse, selv om de går i pjalter eller er
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så møgbeskidte, at de fleste lider af
udslæt. Til trods for dette ser de mindre børn dog ud til at være godt tilfredse, selv om deres eneste legetøj
er en punkteret basketbold.
La-lo har kun to børn og gør, hvad
hun kan, for at lempe dem ind i middelklassen. Hendes ældste datter
knokler med sine engelske lektier og
foretrækker at blive kaldt ved sit engelske navn, Susan.
„Jeg har altid været nysgerrig”, ler
La-lo, når man spørger hende, hvorfor hendes skæbne er forskellig fra de
andre kvinders. „Min mor ansporede
mig til at studere og opleve fremmede steder – steder, hun selv aldrig
havde været. Jeg prøver det samme
over for min datter. Det er godt for en
pige at studere“.

Spåmænd og fupmagere

En bimu – spåmand – i Liangshans hovedstad,
stolt far til seks børn. Han spår ved hjælp af et
blødkogt æg. Nogle spåmænd har opgivet den
traditionelle dragt. (Foto: Rachel Beitarie).

Trolddom lever i bedste velgående i
Liangshan. Efter hvad jeg har hørt,
foretrækker yi-folket at kalde sig nusuo-folket. De troede traditionelt på
ånder og brugte åndemanere til at
kommunikere med ånderne. Det gør
de stadig.
I alle Liangshans byer kan man se
mænd og kvinder på markeder og
gadehjørner, som sidder på hug under en stor parasol og rådgiver syge

Beboerne i en yi-landsby måtte flytte til nye huse i nærheden for at give plads til byfornyelse. Beboerne klager over, at landsbyen er overbefolket og ret snavset. (Foto: Rachel Beitarie).

og bekymrede folk ud fra kendskab
til gamle skrifter og æggeblommer.
Centrum for denne bimu-kultur ligger i den gamle by Xichang. Bimu er
navnet på de shamaner eller medicinmænd, der bruger de gamle nusuo-skrifter til deres spådomme. Nogle få gader med faldefærdige hytter,
der er snavsede og stinker af tis, ligger midt i en by, som har travlt med
byfornyelse. Kvarteret blev for nylig
udpeget til et nyt centrum for middelklassen – dens helt private, moderne
supermarked.
På bredden af en næsten indtørret
flod sidder mere end tyve spåmænd
og spåkoner, og de mangler ikke arbejde. Kunderne er alle fra nusuo-folket, og det hele foregår på deres eget
sprog. Folk kommer hovedsagelig til
konsultation på grund af sygdom eller barnløshed, men ind imellem foregår der også djævleuddrivelse.
Nogle bimuer – oftest mænd – har
studeret de gamle skrifter, mens andre trommer løs på den ceremonielle
tromme eller søger svar i æggeblommer.
„De fleste er fupmagere, de færreste kan virkelig spå”, siger en mand i
traditionel dragt, men han kan ikke
forklare, hvordan han kan skille fårene fra bukkene.
Den kontante betaling for en konsultation suppleres somme tider med
en flaske øl eller en kylling. Nogle af
åndemanerne bærer fuldt traditionel
dragt. Andre tager lettere på udseendet og er klædt mere uformelt eller
helt afslappet som manden på billedet her på siden. Hans seks børn – alle
sønner – er allerede i lære som bimu,
men den ældste har dog for tiden et
mere prosaisk job som buschauffør.
		

Oversættelse: Bjørn Runge
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Fotografens Kina

MORGEN PÅ XIANS MEDICINMARKED
Byen Xian blev verdensberømt,
da man i 1974 fandt kejser Qins
hær – 6000 underjordiske terrakotta soldater. Med Kinas åbning
over for omverdenen i 1980’erne
tog byen med denne turistattraktion et tigerspring ind i det 21.
århundrede.
I Xian mødes avancerede højteknologiske virksomheder med
traditionel kinesisk kultur.
Det er tidlig morgen i millionbyen. På medicinmarkedet forbereder man sig til dagens handel. Her sælges traditionel kinesisk medicin, krydderier og
mange andre rariteter til indvortes og udvortes brug.
Her kan du f.eks. købe en pose
indeholdende hjortetak, ginseng,
tørret søstjerne og tudseøgle. På
posen reklamerer producenten
med, at du opnår ’sundhed og
himmelsk velvære’, hvis du lægger ingredienserne i alkohol,
lader dem trække i en måneds tid
og derefter drikker et lille bæger
eller to om dagen.
Man kan også købe skildpaddeskjolde, tørrede firben, pindsvineskind, tørrede slanger og
tørrede skorpioner.
Og trænger du til at få frisket
teinten op, kan du købe perlemor, som knuses og anvendes i
pudder.
Et besøg på medicinmarkedet
rejser mange spørgsmål og inspirerer til et nærmere studium af
kinesisk medicin.
Tekst og foto:
Lene Bjerre Herdel
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RI CHANG SHENG HUO
OM HVERDAG OG TILVÆRELSE, SAMLET AF CLAUS SEIDEN
delen af forbedringen allerede er væk
igen. Beijings miljømyndigheder siger imidlertid, at luften i byen blev
forbedret med 50 pct., og at der ikke
er sket noget tilbagefald: Faktisk er
antallet af dage med klar, blå himmel
vokset med 11 til 285 på et år.
ri chang – hverdag

				

Gravrøveri

For to år siden døde Sun Lis svigerfar
og blev begravet. Gravstedet kostede Sun Li 48.000 kr. og det er mere,
end han tjener om året. Siden da er
priserne steget endnu mere, så man
nu skal af med 55.000 kr. for at købe
den billigste urnegrav på en halv kvadratmeter i Beijing. China Daily peger på det absurde i, at lejligheder i
det indre Beijing koster halvt så meget per kvadratmeter som gravstederne. Mange gravpladser i Kina er privatejede, og bladet citerer en af sælgerne for denne bemærkning: Hvis
folk er utilfredse med de høje priser,
plejer vi at sige, at det er i strid med
respekten for slægtens afdøde at forlange rabat.

P-afgifter

Det er blevet dyrere at stille bilen i
Beijings trafikoverbelastede centrum.
Inden for Tredje Ringvej kommer det
fremtidig til at koste 7,50 kr. i timen
for den første time og derefter 12 kr.
Til sammenligning koster en metrobillet 1,25 kr. P-afgifterne er ikke det
eneste forsøg på at holde igen på biltrafiken: Myndighederne har meddelt, at kun 240.000 biler kan blive
indregistreret i Beijing i år – og det
er en tredjedel af, hvad der blev godkendt i fjor.

Bedre luft

Alle er enige om, at de mange indgreb mod luftforureningen i Beijing
op til De Olympiske Lege stadig gør
deres virkning. Men der er uenighed
om, hvor godt de har virket. Det
amerikanske statslige Bureau for
Økonomisk Forskning mener, at luftforureningen i den kinesiske hovedstaden blev formindsket med 30 pct.
i det olympiske år, men at over halv-

Grænsehandel

Lige som danskere tager til Tyskland
og køber dansk øl, tager kineserne
nu til udlandet og køber kinesisk spiritus. Hjemme i Kina skal man give
830 kr. for en halv flaske Moutai –
den populære risbrændevin. Men i
USA koster den tilsvarende flaske
omkring 435 kr., så resultatet er, at
kineserne tager deres egen brændevin med hjem over Stillehavet, når de
har været på Amerika-rejse. Firmaet,
der distribuerer Moutai i USA, har
mangedoblet sit salg: Risbrændevin
er en populær nytårsgave, og i januar
2011 blev der solgt lige så mange flasker i USA som hele det foregående
år, og halvdelen af kunderne var besøgende kinesere.

Ligestilling

Kineserne går i nogen grad ind for ligestilling mellem kønnene, når det
gælder pensionsalderen.
For øjeblikket er den på 55 år for
mandlige og 50 år for kvindelige arbejdere – og fem år højere for funktionærer. Nu har kvindeorganisationerne lavet et rundspørge, hvor 58
pct. sagde, de ønskede samme pensionsalder for mandlige og kvindelige
arbejdere, og 66 pct. ønskede, at
også mandlige og kvindelige funktionærer skulle stilles lige. 48 pct. af de
kvindelige arbejdere gik ind for, at de
ville blive lige så længe i jobbet som
mændene.
En af forklaringerne på det er, at arbejdsgiverne tit foretrækker at videreuddanne de mandlige arbejdere, fordi de kan få glæde af dem i længere
tid end af kvinderne.

Mindre røg på lærredet

Publikum og specielt ungdommen
bliver vildledt af kinesiske film og tv,
fastslår Statsadministrationen For Radio, Film og Tv i Beijing. Der bliver
nemlig røget for meget på skærmen
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og lærrederne, og det er „ikke i overensstemmelse med nationens holdning til tobakskontrol”.
Advarslen blev udsendt, efter at
det var blevet konstateret, at der er
scener med rygere i 90 pct. af alle
film og tv-spil.
Men en ekspert, professor Li Xingming fra Beijings Lægevidenskabelige Universitet, siger, at der kun er
tale om en formel opfølgning på den
WHO-konvention mod rygning, som
Kina skrev under på for otte år siden.
Der mangler både en grænse for,
hvor mange scener i hver film, der
må vise rygning, og en straf for at
trodse kravene, siger han og tilføjer,
at myndighederne ikke har gjort noget som helst for at bremse rygningen
de seneste fem år.

Mere ligestilling

Kinesiske kvinder har fået støtte af
landets højesteret. Den er ved at forberede en nytolkning af ægteskabsloven, som betyder, at gifte kvinder kan
forlange erstatning og tilbagebetaling, hvis manden har foræret sin elskerinde penge eller ejendele.
Utroskab er en af de hyppigste årsager til det stigende antal skilsmisser. Et af Beijings distrikter har udarbejdet en statistik over 800 skilsmissesager fra 2010 og fastslår, at 27 pct.
af dem skyldtes utroskab, mens 25
pct. havde voldelig adfærd fra mandens side som baggrund. I det hele
taget er det blevet langt mere udbredt, at det er kvinderne, der tager
initiativet til skilsmisse – 70 pct. af
skilsmisserne i Beijing-distriktet har
den kvindelige part som initiativtager. Generelt er skilsmissetallet steget med 7,8 pct., siden lovgivningen
blev lempet i 2003, og der har været
1,96 millioner skilsmisser i fjor mod
1,2 millioner nye ægteskaber.

Gratis jordemødre

Beijing har besluttet, at det fra 2015
skal være gratis for kvinder at gå til
jordemor under svangerskabet og i
de tilfælde, hvor de har svært ved at
blive gravide. Der har, mener myndighederne, været for mange tilfælde
af komplikationer under svangerskaber ,og for mange børn er født med
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tet ialt 58.900 millioner træer i landet.

Damer er dyre

Den kinesiske professor Shang Jin
Wei kæder Kinas stærke internationale postition sammen med kvindeunderskudet. Etbarnspolitiken plus
abortmulighederne har jo medført, at
der er mange flere drenge end piger i
de unge generationer, og det betyder
for drengene, at de er nødt til at ararbejde hårdt på deres karriere for at
erobre en af de stadigt mere kræsne
piger.

Endelig underskud
Dyre barsler

Et hospital i Guangzhou har indrettet en særlig luksuøs fødeafdeling, fordi der
ser ud til at være stor efterspørgsel efter god behandling under barsel. Det er
meningen, at mødrene skal indlægges i syv dage, og det koster 140.000 kr.
Flere kinesiske blade har skrevet, at planerne viser, hvor graverende uligheden
er i det kinesiske sundhedsvæsen, som jo for en snes år siden begyndte at tage
betaling for sine ydelser.
Tegneren Shang Haichun kommenterer på sin blog luksus-fødeafdelingen
med en tegning af en hærskare af læger, der bærer mor og barn i bærestol, som
man i gamle dage gjorde med højtstående embedsmænd.
			
Kilde: China Media Project, Hongkong Universitet

defekter, så derfor vil man nu gribe
ind.

Gratis museer

Inden slutningen af 2012 vil det blive
gratis at besøge alle offentlige museer
i Kina. Det har Kinas regering besluttet, og den har afsat en sum på godt
1400 millioner kroner til at dække
udgifterne.
For de penge vil man åbne statsejede museer i 2011, provins- og kommunalt ejede museer inden udgangen af 2012 og samtidig gøre alle offentlige biblioteker gratis.
Shanghai var en af de første byer,
der strøg entreen til sine museer, og
allerede den første gratis åbningsdag
på Shanghais kunstmuseum var der
12.000 gæster – eller en ottedobling
af det gennemsnitlige besøgstal. Interessen faldt noget de følgende dage,
men der var dog tale om, at der kom
tre gange så mange som før.

Dyrere affald

Guangzhou går for alvor ind for genbrugstanken, men det har ikke været
særligt nemt at få folk til at sortere
deres affald på den rigtige måde. Nu
skal de nok komme til det. Fremtidig
vil det nemlig koste 40 kr. i bøde,
hvis man bliver grebet i at smide
madaffald ned til genbrugsaffaldet eller farligt affald ned til madaffaldet.

Flere træer

Hele partiledelsen og alle regeringsmedlemmer var ude og plante træer i
Beijing på én og samme dag. Det
skulle markere 30-årsdagen for kampagnen for et grønnere Kina. Den
satte som mål, at enhver kinesisk
borger i alderen 11 til 55 år skulle
plante fem træer om året. Baggrunden var en frygt for, at rovdrift på de
tilbageværende skove skulle føre til
jordflugt og ørkendannelse. De officielle tal på kampagnens resultat siger, at der siden 1981 er blevet plan-

I første kvartal i år oplevede kinesisk
økonomi noget usædvanligt: For første gang i syv år var der handelsunderskud over for omverdenen. Kinesiske økonomer siger, at det nok kun
var en engangsforeteelse: Stigende import udefra kombineredes med
den traditionelle produktionsnedgang
under månenytårs-ferien. Økonmerne regner med, at Kina kommer igennem året med lidt mindre overskud
end i 2010, nærmere betegnet med
et handelsoverskud på „kun” 785
milliarder kroner.

Atombekymring

Uheldet med det japanske Fukushimaværk har ikke bare fået Tyskland
til at overveje sin politik over for
atomkraften. Kina er også i gang med
det. Kineserne er for øjeblikket ved at
bygge ni større a-kraftværker eller 40
pct. af de nye værker på verdensplan. Efter den japanske katastrofe
har den kinesiske regering sagt stop
for at godkende nye værker, men
myndighederne regner kun med at
bremse udviklingen, indtil man har
flere oplysninger fra Japan og er klar
med ny lovgivning om atomsikkerhed. Målsætningen er uændret, at en
meget væsentlig del af energivehovet
skal dækkes af a-kraft.
sheng huo – tilværelse
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A R RA N G E M E NT E R
En dansk-kinesisk Jiaozi-aften

Dansk-Kinesisk Forening indleder efterårssæsonen med et anderledes arrangement
tirsdag den 30. august kl.18.00
i Forsamlingshuset, Kulturstaldene,
Onkel Dannys Plads, Halmtorvet 13,
1700 København V.
Kinesiske familier har gennem generationer været samlet omkring bordet
og lavet jiaozi, som man bagefter har
kogt og spist. Jiaozi er små dumplings,
hvor der findes utallige opskrifter på
fyldet. Det er en ret, man spiser ved
festlige lejligheder.
Vi har inviteret nogle kinesere med
til at øse af deres erfaring og vise håndelaget ved fremstillingen af jiaozi. Vi
sidder i grupper og laver de små dejpakker, og bagefter nyder vi resultaterne.
Af hensyn til indkøb er tilmelding
nødvendig til denne aften. Vi kan være
ca. 45, og det er efter først til mølle...
Større børn vil sagtens kunne være
med, og jiaozi smager rigtig godt!
Bemærk at vi starter kl.18.00.
Pris pr. person 50 kr., børn under 12
år 20 kr.
Tilmelding: hellewj@post.cybercity.dk
senest onsdag 24 august.

På Wushu-skole i Harbin

Foredrag i Dansk-Kinesisk Forening af
Joachim Aeschlimann
onsdag den 14. sept. 2011 kl. 19,30
i Forsamlingshuset, Kulturstaldene,
Onkel Dannys Plads, Halmtorvet 13,
1700 København V
Joachim Aeschlimann (nu 21 år) fortæller:
„Jeg har, siden jeg var 13 år, trænet
kinesisk kampsport, Wushu. Som 18årig besluttede jeg mig for at tage til
Kina for i fem måneder at studere det
moderne aspekt af Wushu. Det foregik
på Harbin Wushu Xuexiao (Harbin
Wushu Skole) i Heilongjiang-provinsen. Forinden havde jeg studeret kinesisk
Efter hjemkomsten har jeg trænet sporten på egen hånd. Siden har
jeg været i Kina i seks uger, dels på et

trænerkursus på et sportsuniversitet,
dels for at deltage i konkurrencer, hvor
jeg vandt tre bronzemedaljer.
I maj deltog jeg i Oslo Open Wushu
2011, hvor jeg vandt bronze i disciplinen traditionel håndform.
For nyligt er jeg begyndt at undervise i Wushu.
Ved hjælp af diasshow og video vil
jeg besvare spørgsmålet, hvad Wushu
er, og fortælle om mine fem måneders
ophold på Wushu-skolen og mine seks
ugers rejse i Kina til konkurrencer.
Entré: Medlemmer af Dansk-Kinesisk
Forening 20 kr., andre 30 kr.

Et ældre digt om et
nutidigt fænomen

Ved Dansk-Kinesisk Forenings arrangement med kinesisk poesi på programmet (se referatet side 26 i dette
nummer) talte digteren Niels Hav om
tolv nutidige kinesiske digtere og deres
værker. Men han havde også et lidt ældre digt med, skrevet af Li Bai, der levede for over 1200 år siden. Digtet virker fuldstændig nutidigt, sagde Niels
Hav. „På en eller anden paradoksal
måde kommenterer Li Bai også nutidens aktiviteter og byggeboomet i
Kina“, sagde Niels Hav.
Digtet lyder i Niels Havs danske version efter Arne Dørumgaards norske
oversættelse:

Fragment

Fuldendte digte
er de eneste bygninger,
der altid vil blive stående.
Hvor er de stolte paladser,
der engang knejsede her?
Når kraften er i mig
får min pensel
fem hellige bjerge til at ryste.
Hvad rager det mig
alt det mennesker
ønsker af pragt.
Magt, rigdom og ære –
hvad er det imod at digte?
Før jeg knæler for dem,
vil Den Gule Flod
løbe mod sine kilder!

