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AF DANSK-

og Dai-folket (thai’er) i Kina (bl.a. om
hvornår det nye år faktisk begynder),
men i det store og hele er det den oprindelige og nu altså 4.714 år gamle
kalender, der symbolsk bruges i Kina
og de omliggende lande.
Chuxi Ye, kinesisk nytårsaften, falder
altid på den anden nymåne efter vinter solhverv, og den følgende dag er så
den første dag i det nye år, ifølge den
gamle kinesiske månekalender.

Hvad enten
detenten
var i Kina,
Taiwan
blandt kinesere i
vad
det Hong
var i Kong,
Kina, Macao,
HANENS
ÅReller
INDTRÆFFER
andre lande,
altså
også Macao,
i Danmark,
sagde man
27. 12.
januar
Hong
Kong,
Taiwan
HVERT
ÅR i år farvel til Abens År
og ved midnat
dag altsåi velkommen
til Hanens År, som
fra 28. i en
eller samme
blandt kinesere
andre Systematiseringen
af varer
kalenderen
januar 2017
til 15.
februar
Hvorefter
HundenspåÅr60
tager
sin er
begyndelse
16.
lande,
altså
også 2018.
i Danmark,
livscyklus
år, der
delt op i fem
februar 2018.
sagde man 27. januar i år far- perioder á 12 år hænger sammen med
Ifølge
den kinesiske
månekalender
er i år,de
altså
Hanens
År, også
år kineserne
4714. Der for
er
vel til Abens
År og ved
midnat samme
fem
elementer,
som
nu
så mange
kinesere,
der har styr
detmange
med antallet
af troede
år sidendet fysiske
dagikke
altså
velkommen
til Hanens
År, påde
år siden
månekalenderen
indført,
ALLE kinesere
ved, at af:
vi forlod
Abensild,
År og
som varer fra 28.blev
januar
2017men
til 15.
univers bestod
jord, vand,
træ
sagde
Hanens År.
februargoddag
2018.tilHvorefter
Hundens År og metal. Hver af de 12-årige perioder
For
den
kinesiske 16.
månekalender
er oldgammel.
Dentilblev
udregnet
tagerja,sin
begyndelse
februar 2018.
er så knyttet
et afoprindelig
de fem elementer.
og
designet
af Kinas månekalender
første konge, den
Konge
(NEJ
kejser,for
denden
første
Ifølge
den kinesiske
er iGule
For
at gøre
detikke
nemmere
brede
kejser
først År,
til i også
321 før
Kristus)
i 2.697
før Kristus.
Senere,
Xia-årene,
år, altsåkom
Hanens
år 4714.
Der
befolkning
at huske
ogunder
beregne
dynastiet,
regerede
det daværende
dethvert
21. århundrede
Kristus
er nu ikke der
så mange
kinesere,
der har Kina
gavfra
man
af de 12 år FØR
i én periode
til
det
16.
århundrede
FØR
Kristus
blev
kalenderen
kraftigt
udbygget
og
justeret.
styr på det med antallet af år siden må- navn efter et dyr eller fabeldyr (kun et,
Kalenderen
er blev
så blevet
ændret
opdateret
en smule
siden.
under Hannekalenderen
indført,
menogALLE
nemlig
dragen),
somSåledes
havde indflydelse
dynastiet
(206
før
til
220
efter
Kristus)
og
under
Tang-dynastiet
(618-907),
hvor
kinesere ved, at vi forlod Abens År og på kinesernes daglige liv (sheng xiao):
Huangji-kalenderen
blev
introduceret
ikke
kun
i
Kina,
men
blev
taget
i
brug
også
sagde goddag til Hanens År.
Musen/rotten, oksen, tigeren, haren,
af
Korea
og Vietnam.
Der er også mindre
afvigelser
den kinesiske
ForJapan,
ja, den
kinesiske
månekalender
dragen,
slangen,frahesten,
fåret/geden,
kalender
blandt
tibetanerne
og
Dai-folket
(thai'er)
i
Kina
(bl.a.
er oldgammel. Den blev oprindelig aben, hanen, hundenom
og hvornår
grisen. det
nye
år faktisk
begynder),
i det
store og
hele
er år
detsiden,
den oprindelige
nu
udregnet
og designet
af men
Kinas
første
Det
er 12
det sidst varog
Hanens
altså
4.714
år
gamle
kalender,
der
symbolsk
bruges
i
Kina
og
de
omliggende
konge, den Gule Konge (NEJ ikke kej- År, nemlig i 2005. Næste gang vil være
lande.
ser, den første kejser kom først til i 321 i 2029.
Chuxi
Ye, kinesisk
falder altidDen
på den
anden nymåne
efter
vinter befør Kristus)
i 2.697nytårsaften,
før Kristus. Senere,
indeværende
12-års
periode
solhverv,
og
den
følgende
dag
er
så
den
første
dag
i
det
nye
år,
ifølge
den
gamle
under Xia-dynastiet, der regerede det gyndte således i 2008 (Musens År
fra 7.
kinesiske
månekalender.
daværende Kina fra det 21. århundre- februar 2008) og slutter med 2019/20
de FØR Kristus til det 16. århundrede (Grisens År indtil 24. januar 2020).
FØR Kristus blev kalenderen kraftigt Alder er noget, som ofte er svært at
udbygget og justeret. Kalenderen er så gætte, når det drejer sig om menneblevet ændret og opdateret en smule sker, men det kan være åh, så pinligt at
siden. Således under Han-dynastiet spørge folk ”Hvor gammel er du?”. Her
(206 før til 220 efter Kristus) og un- har kineserne det så noget nemmere.
der Tang-dynastiet (618-907), hvor De spørger aldrig til folks alder, men i
Huangji-kalenderen blev introduce- stedet til hvad der er ens dyretegn, og
ret ikke kun i Kina, men blev taget i ud fra det kan de så lynhurtigt regne
brug også af Japan, Korea og Vietnam. ud, om man er 12, 24, 36, 48 eller 60
Der er også mindre afvigelser fra den år. I dag lever de fleste vist længere end
kinesiske kalender blandt tibetanerne til 60 år, men så starter man jo bare

forfra - 72, 84, 96....108 eller måske
i fremtiden 120 år! Når man kender
folks dyretegn, kan man således regne
ud, hvor gamle folk er, hvis man altså
kender den nævnte rækkefølge. Og så
er der en lille detalje. For traditionen
byder, at man i sit år (dyretegn) skal
bære noget rødt på sig, så hvis man ser
en kineser med en rød snor som armbånd… eller for den sags skyld røde
sokker, så er det et sikkert tegn på, at
vedkommende er født i det indeværende års dyretegn. I år altså Hanen – og
det er mit dyretegn!
Jeg er født i (Træ-) Hanens År – Mu
Gong Jie Nian.

De 12 dyretegn i fem cykler – i alt 60
år: Et menneskeliv.
LEGENDERNE
Men hvorfor lige netop disse 12 dyretegn?
Jo, legenden siger at Buddha havde
indkaldt alle jordens dyr til at komme
og sige farvel, da han var beredt på at
forlade jorden. Men kun 12 dyr tog
imod indbydelsen og dukkede op. Og
som tak udødeliggjorde Buddha så de
12 dyr med at benævne et år efter hvert
af dem – og i den rækkefølge de ankom til farvelfesten – altså først musen/
rotten og så videre.
Men kineserne tror også at det dyretegn, som er benævnelsen for den
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enkeltes fødselsår (for mig således Hanens År), har afgørende indflydelse på
den enkeltes personlighed og livsbane
– “Det er det dyr, der gemmer sig i dit
hjerte”.
Således siges det, at musen ganske vist
er charmerende og ambitiøs, men også
hidsig og sommetider lumsk.
Oksen er til at stole på, tålmodig, men
også stædig og nemt ophidset i en debat.
Tigeren er omsorgsfuld, tænksom, modig, men oprørsk mod autoriteter og
kan træffe forhastede beslutninger.
Haren er venlig, forsigtig, naturligt heldig, godmodig, men meget sentimental.
Dragen er intelligent, enthusiastisk,
modig, men er nem at snyde – og har
hang til sladder.
Slangen er romantisk, viis, har stærk
forudfornemmelse, men er også forfængelig og nærig, når det drejer sig
om penge.
Hesten er hårdt arbejdende, opmuntrende og populær, men lytter sjældent
til andres råd og kan være et sludrechatol.
Fåret er elegant, kunstnerisk, medfølende, men den første til at klage over
noget og er ofte pessimist.
Aben er vittig, opfindsom, har god hukommelse, men bliver nemt nedslået
i mødet med vanskeligheder og kan
også være mistænksom mod andre.
Hanen tænker dybt over tingene, er
sikker, målrettet, men kan være no-

Nytårsaftensmiddagen i Hanens År.
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get af en enspænder og er også meget
åbenmundet.
Hunden er loyal, ærlig og kan holde
på hemmeligheder, men har en skarp
tunge og kan være hård mod andre.
Grisen er tolerant, beslutsom, god ved
familien, men materialistisk og stoler
alt for meget på andre.
15 DAGES FEST
Nytårs-/forårsfesten – Chunjie - blev
oprindelig fejret i 15 dage, da Kina var
et landbrugssamfund og langt hovedparten af kineserne levede deres liv
ude på landet.
I dag er omkring halvdelen af Kinas 1,4
milliard mennesker imidlertid bosat i
byerne, og de godt 700 millioner mennesker i byerne er ansatte i industri,
handel, “det offentlige” (stats/regions/
kommune-administration, sundhedsvæsenet, postvæsenet, militæret osv.),
eller de er selvstændige erhvervsdrivende med alt fra småkiosker, værksteder og frisørsaloner til supermarkeder
og større virksomheder. Og altså ikke
længere landbrugere eller fiskere.
Der er naturligvis ikke lavet om på,
at nytårs-/forårsfesten stadig varer 15
dage, og på landet festes og fejres Chunjie stadig i de 15 dage.
Men byboerne fejrer nu kun på fuld tid
i 7 dage. Altså de fridage, man nu har
- før 1999 var det kun tre dage. Men
da den kinesiske folkerepublik i 1999
fyldte 50 år, fejrede man det bla. ved
at indføre betalte ferier og fridage for

ansatte. Dog for at kunne holde fri 7
dage samlet “bytter man”, så der skal
arbejdes enten weekenden før ferien
eller weekenden efter ferien.
Men for de næsten 250 millioner landarbejdere, som er taget ind til storbyerne for at arbejde i industrien - især
byggeindustrien - er Chunjie den eneste årlige mulighed for at rejse hjem til
landsbyerne, hvor de kommer fra og,
hvor de i langt de fleste tilfælde har
måttet efterlade ægtefæller og børn.
Deres arbejdskontrakter løber som regel fra efter nytårsperioden frem til en
uge eller fjorten dage før næste nytårsfest. Og for rigtig mange betyder det, at
dele af lønnen spares op hos arbejdsgiveren, og at i hvert fald bonus først
udbetales samtidig med, at arbejdskontrakten udløber. Så de har penge til
at tage med hjem til familien, når de
skal hjem for at fejre nytåret.
Det kinesiske nytår betyder også gaver mellem familiemedlemmer - ikke
mindst børnene, som skal have Hong
Bao (en lille rød kuvert med kontanter
fra familiemedlemmerne) - og venner.
I erhvervslivet falder der også gaver af
mellem forretningsforbindelser, men
det er i dag ikke så udbredt som før at
give gaver til de offentligt ansatte, for
hvem det nu om stunder kan tolkes
som bestikkelse.
Nytårsaften og nytårsdag fejres sammen med den nærmeste familie. I
gamle dage, hvor der var et religiøst
(taoistisk) indhold i fejringen, hed det
sig, at på nytårsdagen skulle man byde
velkommen til himmelens og jordens
guder, og mange undlod at spise kød,
da man troede at det ville sikre et langt
og lykkeligt liv for den enkelte.
Nytårsaften skal man se CCTVs over
fem timer lange nytårsshow, som også
i år blev set af omkring 700 millioner
mennesker, og så tager man fat på den
store nytårsmiddag – mange forskellige
retter, men den vigtigste er jiaozi (på
engelsk: dumplings), som serveres ved
midnat, når det nye år begynder og fyrværkeriet brager løs, medens raketterne oplyser nattehimlen.
Før i tiden var jiaozi en ret, der var reserveret helt specielle lejligheder, især
altså Chuxi Ye, og det var en betydningsfuld fælles opgave for hele familien
at tilberede jiaozi i løbet af nytårsaften.
Men som årene er gået og kinesernes
levestandard er gået op, bliver jiaozi
nu også spist ved andre lejligheder. Jeg
havde for år tilbage en ven i Beijing,

De små pandekager til jiaozi rulles ud.
som fik den geniale idé at åbne en decideret jiaozi-restaurant (Beijings første, men nu er der mange!), hvor man
kunne få serveret jiaozi til enhver tid.
Hendes slogan for restauranten, som
det stod malet på facaden var ”Gør
hver dag til en fest – jiaozi på 1000
måder”. Og ja, selv om 1000 måder
måske var lidt overdrevet, så tilberedte hendes køkken jiaozi i i alle mulige
variationer og blandinger.
JIAOZI ER FESTMAD
Jiaozi/dumpling - en lille tynd pandekage lukket om varieret fyld: svinefars
med hakkede grøntsager, eller fars af
oksekød, lammekød, kylling, and, kalkun, rejer, krabber, fisk mv. blandet
med hakkede grøntsager, eller bare forskellige slags hakkede grøntsager uden
kød eller fisk. Dumplingernes form er
den samme som de oldgamle traditi-

Fyldet til jiaozi, rørt svinefars og hakkede grøntsager fyldes i.
onelle kinesiske guld- og sølvbarrer,
som var det gængse betalingsmiddel
for 2-3.000 år siden.
De lukkede dumplinger koges derefter
i spilkogende vand i ca. 10 minutter.
De skal de spises, medens de er varme.
Man dypper dem i enten en blanding
af sojasovs og kinesisk eddike eller
(som jeg) kun i sojasovs eller kun i eddike (som min kone) inden de tages i
munden. Men uanset sovsen, så skal
der absolut hakket hvidløg i - og mange (mig selv inklusive) holder af at spise hele fed hvidløg til.
Jiaozi er altid et lækkert måltid, der på
kinesiske restauranter i Kina sælges i
12 stks portioner, altså 12-24-36-48...
En stor del af kineserne holder også
af at skylle dumplingerne ned med
lidt kinesisk brændevin (baijiu). Den
mest kendte er nok Mao Tai, men det
er også en af de dyreste. Hver egn har

Så er denne bakke klar til at blive kogt. 10 minutter i det
kogende vand – så er de klar til at blive spist.

sin brændevin, og i Beijing er den mest
kendte og billigste Erguotou, der også
kan fås i en lille én-mands flaske for
fire-fem kroner.
Nu om stunder spiser man dumpling
året rundt, der er særlige dumpling-restauranter og man kan såmænd også
købe færdiglavede, frosne dumpling
i supermarkederne. Men der er stadig
tradition for, at familien samles til Chuxi Ye og laver/spiser dumpling sammen
nytårsaften for at byde det nye år velkommen i håb om, at det vil bringe
velstand og lykke.
Og de jiaozi, der levnes ved midnatsmåltidet, bliver spist som morgenmad
nytårsdag – ofte stegt på en pande.
På andendagen af det nye år, skulle
man bede til forfædrene såvel som alle
guderne. Og man skulle være særlig
venlige overfor hunde og sikre, at de
fik rigeligt at spise, da man mente, at

En himmerigsmundfuld – dyppet i sojasovs og/eller kinesisk eddike og hvidløg. Uhmmm!
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denne dag var den oprindelige fødselsdag for alle hunde.

sar), har kineserne alle årene holdt fast
i også at bruge den gamle kalender,
som følger månens faser og altså placerer årsskiftet forskelligt hvert år, men
altid mellem 19. januar og 20. februar
ifølge vores gregorianske kalender.
Der er faktisk rigtig mange af de især
ældre kinesere som fejrer deres fødselsdage ifølge den gamle månekalender…. det giver et vist rod i at holde
styr på familie og venners fødselsdage,
fordi de således skifter dato i forhold til
den officielle (gregorianske) kalender.

SVIGERSØNNERNES PLIGTDAGE
Den tredje og fjerde dag skulle alle
svigersønner vise særlig respekt for svigerforældrene.
Den femte dag skulle man blive hjemme og byde velkommen til rigdommens gud. Man måtte man ikke forlade hjemme for at besøge familie og
venner, da det ville bringe begge parter
ulykke.
Men fra den sjette til tiende dag var det
så tid til at besøge familie og venner GUOMINDANG VILLE AF
efter behag, men også tid til at besøge MED MÅNEKALENDEREN
templerne for at bede om held og godt Efter kejserdømmets fald i 1912 og
helbred, eller besøge de nu
populære “temple fair”.
Den syvende dag skulle bønderne fremvise og demonstrere deres afgrøder - blandt
andet skulle man for venner
og besøgende servere en drik
lavet af syv forskellige slags
grøntsager. Og denne dag
blev også fejret som menneskehedens fødselsdag. Man
skulle spise nudler for at fremme et langt liv og rå fisk for at
sikre succes i livet.
På den ottende dag havde man
i Fujian provinsen især endnu en familiesammenkomst
med stor middag, og familien Og så med baijiu (kinesisk brændevin) til – her
skulle så sammen ved midnat mest internationalt kendte, men dyre Mao Tai.
bede til Himmelens Gud (Tian
etableringen af republikken Kina styGong).
Den niende dag var reserveret til at ret af nationalisterne (Guomindang),
hylde Jade Kejseren med gaver og ofre. var hverken nytårsaften eller andre af
Og fra den tiende til 12. dag skulle nytårsperiodens dage fridage for statsman indbyde venner og fjerne slægt- ansatte. De blev ganske enkelt fyret på
ninge på middage.
gråt papir, hvis de ikke dukkede op på
Men efter så mange gode middage og arbejde nytårsaftensdag. I 1929 genmåltider skulle man den 13. dag nøjes nemførte regeringen et kalenderskift
med et måltid af rissuppe og grøntsa- fra den traditionelle månekalender til
ger for at rense ud i kroppen.
den vestlige, gregorianske kalender, og
Og den 14. dag skulle man bruge på afskaffede simpelthen det traditionelle
alle forberedelserne til at fejre Lanter- nytår. Og folk blev straffet, hvis de fejnefesten - afslutningen på nytårs- og rede månenytåret. Men kineserne var
forårsfestlighederne - den 15. dags af- vrede - og efter fem år (i 1934) fik man
ten.
så igen lov til at fejre Chunjie, men det
Derefter begynder hverdagen igen.
var stadig ikke tilladt for statsansatte at
holde fri.
ROD I FØDSELSDAGENE
Siden 1949, hvor Mao Zedong og
Selv om den daværende kinesiske rege- kommunistpartiet overtog regeringsring i 1929, 18 år efter kejserdømmets magten, har man dog haft tre fridag
fald, officielt indførte den vestlige - alt- i forbindelse med månenytåret. Og
så den gregorianske - kalender (som i 1954 siger statistikken, at der blev
i 1582 i Europa afløste den julianske, foretaget 23 millioner rejser i forbinder oprindelig var indført af Julius Cæ- delse med nytåret - den gang var der

kun 600 millioner indbyggere i Kina.
Men det er først efter at Deng Xiao Ping
i 1979 fik overtalt kommunistpartiet til
at lægge kursen om, åbne Kina for omverdenen og tillade private virksomheder, udenlandske såvel som kinesiske,
at den enorme rejseaktivitet tog fart.
og det greb hurtigt om sig, da der først
blev ”åbnet for sluserne”: I 1984 blev
der allerede foretaget 500 millioner
enkeltrejser i forbindelse med nytåret.
10 år senere var antallet steget til 1
milliard enkeltrejser, i 2006 passerede
rejserne to milliarder, i 2012 nærmede
man sig tre milliarder rejser i Chunyun-perioden. I 2015 var det så blevet
til 3,6 milliarder enkeltrejser - langt de
fleste ad landevejene.
EN VERITABEL
FOLKEVANDRNG
Chunyun, folkevandringen
der officielt varer i 40 dage
- før, under og efter fejringen
af det kinesiske nytår - startede i år 13. januar og varede til 21. februar.
I den periode var der indsat
ekstra rutebiler og busser,
tog, fly og skibe for at transportere kineserne rundt i det
store land.
Op mod fire milliarder enkeltrejser blev det til i år
den nok - heraf mindst 2,4 milliard
med rutebiler, busser, personbiler og motorcykler,
295 millioner togrejser og 47,5 millioner flyrejser.
Langt de fleste nytårsrejser foretages indenfor Kinas grænser. Men der er også
en stor gruppe kinesere, som benytter nytårsferien/forårsfesten til at rejse
udenlands. 12 millioner anslås i år at
have brugt nytårsferien i udlandet. Det
er især i nabolandene, men også i stigende grad europæiske lande (blandt
andre Danmark!), USA og Australien.
Udlandsrejserne er dog begrænset til
de mere velhavende kinesere og den
voksende mellemklasse - det er i hvert
fald ikke migrantarbejderne, der kommer til Danmark…
I øvrigt er det ikke kun Kina (inklusive
Hong Kong, Macao og Taiwan), der fejrer månenytår. Det gør en række andre
asiatiske lande: Indonesien, Filippinerne, Vietnam, Nord- og Sydkorea, Malaysia, Singapore og Brunei.
Så ca. 1/3 af hele verdens befolkning
fejrer årligt månenytåret!
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ord
under
lup

Sinologen skriver om
ord og deres betydning
Kultur
Høflighed

文 wén og 化 huà

Lad det indledningsvist være fastslået, at kultur er et frygtindgydende begreb. Det lader sig ikke
definere og er derfor heller ikke til at forstå, men det, man kan forsøge at forstå, er andres
forståelse af kultur som begreb.

客气

好客.

Det kinesisk skrifttegn 文 wén var i sin tidlige form et billede af en person med et tatoveret

mønster på brystet. Wén betød mønster; heraf afledes betydningerne tatovering; form; fænomen;

tegn, skrifttegn, tekst mm.

På kinesisk er der forskellige former for høflighed, fx kèqi 客气
og hàokè 好客.
Hàokè kan
forstås som elske gæster, altså zhǔrén hàokè 主
Ifølge det kinesiske nationale netleksikon bǎidù bǎikē 百度百科 findes den første overleverede
sammenkobling
af wén
og huà
Yìjīng 易经 Forvandlingens
(De stridende
staters periode
人 好客: værten
er gæstfri.
kèqi
eri omvendt
gæstensBogmanerer
eller
475—249 fvt). Wénhuà er en forkortelse af rénwén huàchéng, der stammer fra Yìjīng-sentensen:
opførsel. VærtenGāng
skal
elske
at wén
have
gæster
eller
i hvert
fald
sewén,
sådan
rǒu jiāo
cuò, tiān
yě; wén
míng yǐ zhǐ,
rén wén
yě. Guān
hū tiān
yǐ chá shí biàn,
guān
hū
rén
wén,
yǐ
huà
chéng
tiān
xià.
剛柔交錯，天文也；文明以止，人文也。观乎天文，以
ud, og gæsten skal kvittere ved utvungen adfærd, stive gæstemanerer
察时变，观乎人文，以化成天
Eksempler påantyder,
huà 化 i forskellige
at gæsten ikke er veltilpas, derfor værtens opfordring: bùyòng
下。Når hårdt og blødt sammenflettes, er det himmelfænomener; når disse fænomenerne er
tidlige skrifttyper sammenlignet
kèqì, der direktefuldt
oversat
giver
det lidt
udtryk
høflighed
ud belyst
(forstået),
bliverunderlige
de menneskenes
former.
Vær opmærksom på
med den nutidige
himmelfænomenerne
for
at
undersøge
tidernes
skiften,
vær
behøves ikke.
opmærksom på menneskenes fænomener (gøren og laden) for at forandre verden med succes. Det hårde
og bløde skal vist nok forstås
som det mandlige
og kvindelige princip,
og yáng 阳 , sætter
der
En anden
type høflighed,
der idvs.
enyīnvis阴 forstand
rammen
sammenviklede er himmelhvælvet. Betydningen af rén wén menneskenes mønstre (fænomener; tegn;
både
hàokè,
er lǐmào
礼貌, erden
former; gøren for
og laden?)
må kèqi
fortolkesog
for at
kunne forstås.
I Bǎidùs fortolkning
der toritualiserede
lag i udtrykket. Det fremtræden,
er dels menneskenes
forståelse
af
naturen,
dels
deres
forarbejdning
af
den.
Videre
forstås
forarbejdningen
en adfærd bestemt af riter.
også abstrakt med et moralsk tvist; hvis menneskene indgår i konfucianske relationer, som de skal, lykkes
de med deres forehavender.
Det uforkortede tegn for lǐ er 禮, det er et billede af et alter
示
曲i over
豆,sammenhæng
et billedefx af
et offerkar,
således
et øje
billede
af
Frasen rén wén
huàmed
chéng kan
ovenstående
fortolkes
sådan, at holder
menneskene
Rén wén menneskenes
med himlen, så de forstår, hvornår årstiderne skifter, kan de forme verden herefter, så de lykkes. Citatet
mønstretil
eller kulturlandskabets
et offerkar fuldt af blomster på et alter symboliserende et offer
bliver så en forklaring af vigtigheden af at tilegne sig viden om naturens gang for at kunne dyrke jorden med
former
succes. Wén og
huà er derfor Lǐ
knyttet
af viden
til brug for
landbruget.
guderne.
ertilattilegnelse
udføre
ritualer
for
derigennem at tilbede guderne.
I Bǎidù’s fremstilling
bliver wénhuà
i betydningen
kultur oprindelig kinesiskmed
og kanlǐdateres
til klassiske karakter og
Personlig
adfærd
i overensstemmelse
har moralsk
tekster. Det implicerer, at det kinesiske kultur(wénhuà)-begreb har rødder i det kinesiske sprog, og at det er
at europæiske
være rén
仁 godgørende,
yì, 义
retskaffen,
诚 ærlig,
mindst lige så omfatter
gammelt som det
kultur-begreb
– det latinske colere
at dyrke
. Bǎidù angiver,chéng
at
wénhuà også benyttes til at oversætte det engelske ord kultur, men ikke at wénhuà i betydningen kultur er
jìng 敬 respektfuld og xiào 孝 hengiven over for den ældre generation
et låneord på kinesisk. I stedet oplyses, at det er generelt accepteret, at de to ord kultur og wénhuà siden
1600-1700-tallet
har dækket
samme betydningsfelt.
i egen
familie,
men også helt almindelig ordentlig adfærd, som fx ikke
Forskere i Vesten,
fx Joachim papir
Gentz angiver,
at det kinesiske ord wénhuà i betydningen
kultur er
et låneord.
at smide
og melonkerneskaller
alle vegne
for
slet ikke at nævne
Det kommer ind i det kinesiske sprog fra engelsk via japansk i slutningen af 1800-tallet.
spytteri.
Tiān wén Himmelhvælvets
På moderne kinesisk har ordet wénhuà to betydninger. Når kinesiske mænd siger om deres koner, at wǒ
mønstre
Lǐ var i ældre
tider
det,wénhuà
der tilfredsstiller
himlens
lǎopo méi yǒu wénhuà 我老婆没有文化
min kone
har ingen
, så mener de ikke, at
konen er guders ønsker
ukultiveret, men
at hun
er uuddannet i betydningen
analfabet. og
Ligeledes
betyder wénhuàsikrer
shuǐpíng uddannelsesniveau
for
menneskenes
handlinger
derigennem
harmoni på. Rénwén
jord. indgår på
moderne kinesisk i sammenhængen rénwén lìshǐ 人文历史, som jeg mener bedst oversættes til kulturhistorie.
Derfor benyttes opfordringen bùyòng lǐmào ikke. Der har til alle tider
Spørgsmålet er, om den tidlige betydning af wénhuà var tilegnelse af viden (forgængeren for uddannelse), og kultur-betydningen først er
været
eti slutningen
følt behov
forårh.?
ageren
i overensstemmelse
medførlǐ.da havde samme betydning
kommet til med
låneordet
af det 19.
Eller om det
kinesiske ord wénhuà kultur meget
Eksempler på wén 文 i forskellige
tidlige skrifttyper: orakelben-skrift, 化 huà er et billede af en person, der ser mod venstre ved siden af en person på hovedet. Huà
bronzekar-skrift og lille segl-skrift betyder forandring.

som kultur?

Cānkǎo 参考: https://wapbaike.baidu.com/item/%E6%96%87%E5%8C%96/23624
Joachim Gentz: Keywords Re-oriented, Göttingen 2009, Google Books
© Charlotte Kehlet - Kommentarer kan sendes til: charkehl@gmail.com
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Altid et velovervejet og
velorienteret Kina til stede i
debatten i FN’s sikkerhedsråd
Kina vokser sig ind i rollen som supermagt og bliver førende i kampen mod klimaforandringerne.
Omsorgen for verden rækker dog hverken til demokratisering af Sikkerhedsrådet eller på hjemmefronten.
Af Mogens Lykketoft

B

åde Kina, Rusland og USA er
faste medlemmer af FN’s Sikkerhedsråd. Men Kina forvalter
sin position anderledes end
USA og Rusland. Kina er altid
til stede, velovervejet og velorienteret,
men blander sig ikke nødvendigvis i
debatten på samme måde som de to
andre magter. Dertil kommer, at Kina
hverken direkte eller pr. stedfortræder
er indblandet i tidens mange væbnede
konflikter.
USA har siden 1972 nedlagt veto i Sikkerhedsrådet knap 80 gange, så har
Sovjetunionen/Rusland gjort det 20
gange, mens Storbritannien og Frankrig slet ikke siden 1980’erne har benyttet vetoretten. Kina har kun nedlagt
veto ni gange, siden Folkerepublikken
i 1972 overtog Kinas sæde i FN fra de
eksilerede nationalister på udbryderøen Taiwan; hver gang har det drejet sig
om at afvise intervention i andre lande.
Logikken er klar: Kina afviser al udenlandsk kritik af menneskerettighedssituationen for eksempel i Tibet, Xinjiang
eller Indre Mongoliet. Derfor vil man
som udgangspunkt heller ikke støtte
FN-indblanding på tværs af de lokale
regeringer andre steder. På den baggrund nedlagde Kina i 2014 sammen
med Rusland veto mod indblanding
i Syrien og bremsede i 2008 indgreb
over for Robert Mugabe i Zimbabwe
og i 2007 indgreb mod den daværen-

I 2007 deltog et større kontingent fra
Kinas Hær i FN’s fredsbevarende styrke i Darfur. Her træner de før afrejsen
til det vestlige Sudan, hvor henved
400.000 mennesker var blevet dræbt
siden 2003. Foto: Niels Peter Arskog.

de militærjunta i Myanmar, som havde
slået hårdt ned på sin befolkning. Kina
tænker udpræget realpolitisk og er ikke
kritisk i valg af samarbejdspartnere.
BIDRAGER TIL
FREDSBEVARENDE MISSSIONER
Første gang kinesiske soldater var på
fremmed jord i fredeligt ærinde, var i
FN’s-fredsbevarende operation i Cambodja i 1992. Kinesiske ingeniørtropper var med til at rydde miner, hvilket
var helt på sin plads, eftersom Khmer
Rouges uregerlige flydende plastiklandminer var fremstillet i Kina, som
dengang stadig støttede Khmer Rouges
morderiske regime.
Kinas vilje til at tage globalt ansvar er
siden øget stærkt i takt med landets
stærkt voksende økonomiske og politiske tyngde.
Ved åbningen af den 70. generalforsamling i 2015 understregede præsident og partichef, Xi Jinping, Kinas
ambitioner om bæredygtighed og kli-

ma, støttede stærkt global ligestilling
mellem kønnene og lovede særlig støtte til kvinders udvikling såvel som til
uddannelse og sundhed generelt.
Xi lovede endvidere over en milliard
US-dollars til fredsskabelse og -bevaring, udvikling og træning af politisoldater til fredsbevarende opgaver i Afrika samt større kinesiske troppebidrag
til FN’s fredsbevarende operationer.
FN’s generalsekretær kvitterede for
dette som meget væsentlige ekstra bidrag til verdensorganisationen. Det var
tilsagn, der understregede Kinas vilje
til at spille en større rolle i et forpligtende internationalt samarbejde.
De vigtigste fremskridt for verden i
året, hvor jeg var formand for FN’s
generalforsamling, var vedtagelsen på
verdenstopmødet i september 2015 af
de 17 udviklingsmål for 2030 – visionen om en verden, der både socialt,
økonomisk og miljømæssigt bliver bæredygtig. Og i direkte sammenhæng

hermed det store spring fremad med
en forpligtende aftale om at bremse
klimaforandringen, som blev nået i
Paris i december 2015, og som er vort
bedste håb om at undgå, at hundredvis af millioner af mennesker fordrives
fra deres hjem i næste generation på
grund af højere vandstand i oceanerne, ørkenspredning og nedsmeltning
af de gletsjere, der forsyner en milliard
mennesker med drikkevand.
FN’s 17 mål og klimaaftalen var udtryk
for en erkendelse af, at vi ikke kan fortsætte som hidtil. Vi kan ikke udrydde
ekstrem fattigdom uden at koble denne
kamp tæt sammen med indsatsen mod
miljøkatastrofer og klimaforandring og
uden at sætte massivt ind mod den stigende ulighed mellem lande og inden
for de enkelte lande.
KINA VIL FORTSAT FØRE AN
I GENNEMFØRELSEN AF
KLIMAAFTALEN
Vi nåede de store aftaler, fordi forståelsen for de største eksistentielle trusler
mod menneskeheden i de kommende
årtier er voksende, fordi en enig videnskab fortæller os at det haster med
handling, og fordi FN med nu afgående
generalsekretær Ban Ki-moon i spidsen
utrætteligt har kæmpet for en klimaaftale alle sine ti år i embedet. Dygtigt
fransk diplomati var en enorm hjælp

Kina og USA er siden Kinas åbning op
i slutningen af 1970’erne, hvor Deng
Xiao Peng genvandt sin indflydelse
i det kinesiske samfund. Her mødes
Deng med USAs præsident Jimmy Carter (1977-81), som genåbnede de diplomatiske forbindelser mellem Kina
og USA.

Som udenrigsminister var Mogens Lykketoft på officielt besøg i Kina, hvor han
også havde en dansk erhvervsdelegation med. Foto: Niels Peter Arskog.
frem til aftalen i Paris. Men det helt afgørende for, at vi fik en aftale - ikke en
fiasko som i København seks år tidligere - var at verdens to største magter
og største økonomier nu forstod deres
egen og fælles interesse i handling, gik
i spidsen og bankede modvillige venner og allierede på plads. Derfor er det
så frygteligt hvis den anden hovedmotor – USA, som det var under Obama
– nu erstattes af klimafornægtelse i Det
Hvide Hus. Men Kina har så sent som
på COP22-mødet i Marrakesh sidst i
november erklæret sin ubetingede vilje til fortsat at føre an i gennemførelse
af klimaaftalen og vil sammen med resten af verden lægge massivt pres på
USA’s nye præsident for at leve op til
sine internationale forpligtelser.
De kinesiske ledere har set og forstået det grundlæggende dilemma i Kina
i landets historisk enestående succes
siden Deng Xiaopings økonomiske reformpolitik blev iværksat i 1979: Kina
har med en vækstrate på gennemsnitligt 10 pct. i næsten fire årtier fået et
nationalprodukt er der er 25 gange større
end i 1979, og Kina har de første 15 år
af det 21. århundrede været langt den
største bidragyder til at trække mange hundrede millioner mennesker ud
af fattigdom og halvere den ekstreme
fattigdom på verdensplan. Men væksten har først og fremmest været eksportdrevet, med stort forbrug af fossile
brændstoffer og materialer og uholdbar alvorlig miljøbelastning. Kinas ledere forstår, at klima- og miljøproblemerne ikke bare er globale, men i høj
grad lokale og livstruende. Kursen skal

lægges radikalt om, hvis ikke væksten
skal kvæle sig selv og blive en ekstrem
sundhedsfare for menneskene i Kinas
storbyer. Derfor sadler Kina nu om og
sigter mod en lavere, men langt mere
bæredygtig vækst på 6-7 pct. årligt
– en vækst, der hviler langt mere på
produktion af serviceydelser – herunder satsning på uddannelse, sundhed,
børnepasning og ældreomsorg. Det er
en ændring som resten af verden skal
modtage med kyshånd, fordi det også
afspejler sig i Kinas nye, stærke engagement i globale aftaler om bæredygtighed og klima.
Om alle disse temaer og mange flere
havde jeg under mine 15 måneder i
FN-systemet meget intense samtaler
med Kinas repræsentanter. Kineserne vidste, at både min hustru og jeg
havde en lang historie med forbindelser til Kina – min hustru Mette Holm
som journalist med Kina som speciale
og mange år udstationeret som korrespondent i landet, og jeg selv som
både privat og officiel gæst i mange
omgange siden 1978.
Allerede før min officielle overtagelse
af formandsposten foreslog Kinas meget kompetente FN-ambassadør, Liu
Jieyi, at jeg straks tog til Beijing for at
møde den kinesiske ledelse. I mellemtiden havde jeg et første møde i
New York i september 2015 med Kinas
udenrigsminister Wang Yi.
I Beijing måneden efter havde min delegation sammenlagt betragtelige fire
timers spændende møder med Wang
Yi, hans overordnede, den tidligere
udenrigsminister, statsråd Yang Jiechi,
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Medens mange havde ventet en mere liberal samfundsudvikling i det store land, da den nu knapt 64-årige Xi Jinping (th)
afløste Hu Jintao (tv) som præsident i marts 2013, tyder meget på at forventningerne skuffes.

samt ministerpræsidenten, Li Keqiang.
Samtalerne handlede især om Kinas
engagement i klima- og bæredygtighed forud for klimamødet i Paris, og
allerede ved denne lejlighed erklærede
den kinesiske ledelse, at de 17 mål for
bæredygtig udvikling også skulle højest
på dagsordenen under Kinas værtsskab
for G-20 i september 2016. Det stod i
øvrigt under samtalerne – diplomatisk
sagt – lysende klart, at Kinas ledere
ikke ønsker nogen form for hastværk
med reform af Sikkerhedsrådet, der
lukker nye faste medlemmer ind! Kina
modsætter sig udtrykkeligt og kraftigt
Japans kandidatur, har været ulden omkring Indiens, men plejer sit gode omdømme i Afrika ved at nævne, at skulle
det komme på tale at udvide, skal Afrika også være med. Man kan være forvisset om, at der ikke kommer konkrete
forslag fra kinesisk side om udvidelse
af antallet af faste medlemmer i Sikkerhedsrådet.

Investeringsbank (AIIB). AIIB er under
etablering med deltagelse af mange
udenlandske parthavere – herunder
også Danmark. Det bliver et kraftfuldt
supplement til Verdensbanken, og en
reel konkurrent, der kan ses som svaret på Vestens tøven med at give Kina
indflydelse i Verdensbanken i forhold
til landets vægt i den globale økonomi.
AIIB vil investere enorme summer i ny
infrastruktur over hele Asien. AIIB skal
blandt andet være med til at finansiere Kinas storstilede infrastrukturplan,
One Belt, One Road, der skal forbinde
Kina, Afrika og Europa – og i samme
ombæring skaffe opgaver til kinesiske
virksomheder. Planen er allerede under
udførelse med massive kinesiske investeringer og udbygninger i blandt andet
havnen i Karachi. Der er meget fokus
på den storslåede vision om hurtige
tog og gode veje hele vejen fra Kina til
Europa, Den nye Silkevej, og om at forbinde Asien og Afrika ad søvejen.

Under besøget mødtes vi også med ledelsen i Kinas nationalbank og udviklingsbank samt den ny kinesisk ledede
og grundlagte Asiatiske Infrastruktur

AIIB’s ambitioner er med til at understrege Kinas helt centrale og voksende
rolle i verden og det handler - som formanden for AIIB sagde - om at udnytte

sammenfaldet mellem Kinas og naboernes nationale interesser til gensidig
gavn.
Desværre bevæger Kina sig under præsident Xi Jinpings ledelse på det hjemlige plan væk fra alt, der kan nære en
mere liberal samfundsudvikling. Men
det ændrer ikke på, at verdens stabilitet, fred og sikkerhed i det 21. århundrede især beror på USA’s og Kinas evne
og vilje til samarbejde. De to lande er
stærkt indbyrdes afhængige – bundet
sammen af enorm udveksling i handel
og investeringer og en enorm långivning fra Kina til USA. Det er kendsgerninger, der hidtil i begge lande har vejet
tungere end interessekonflikter og forskellene i samfundsmodel. Præsident
Obama har været meget omhyggelig
med at afbalancere de interessemodsætninger, der naturligt opstår med Kinas stadigt stærkere position i verden,
og det vældige interessefællesskab, der
er indbyrdes mellem Kina og USA og
for resten af verden i, at der er stabilt
gode relationer mellem de største økonomier. Det er uhyre bekymrende, at
den nye amerikanske præsident Trump

ikke synes at forstå at dette er den første
og allermest grundlæggende forudsætning for global fred, vækst og stabilitet
i de kommende årtier, og derfor lægger
op til en handelskrig med Kina, der kan
blive mindst lige så smertefuld for USA
selv som for Kina, og som kan medføre alvorlige skader på udviklingen i
den samlede verdensøkonomi. For slet
ikke at turde tænke på den yderligere
ødelæggelse, der kan ske, hvis den forsigtige balance i håndteringen af Taiwan-spørgsmålet og uenighederne om
suveræniteten i det sydkinesiske hav
væltes omkuld fra amerikansk side.
Trods bestræbelserne på at leve op til
ansvar og prestige som fast medlem af
FN’s Sikkerhedsråd, afviste Kina sommeren 2016 blankt at respektere en
afgørelse i Den Internationale Domstol
i Haag, som er FN’s primære juridiske
organ til at afgøre strid mellem medlemsstater. Danmark og Canada er for
eksempel uenige om tilhørsforholdet
for den ubeboede Hans Ø ved Grønlands nordvestlige kyst, og begge lande
har på forhånd accepteret at rette sig
efter Den Internationale Domstols afgørelse, når den engang falder.
STÅR FAST PÅ KINAS RET
TIL SPRATLY-ØERNE
Kina nægtede derimod overhovedet at
medvirke i retssagen om tilhørsforholdet for de ubeboede øer i Paracellerne
og Spratly-øgruppen i Det sydkinesiske
Hav. Beijing kaldte retssagen utidig indblanding i indre kinesiske anliggender.
De omstridte øer ligger i fiskerige farvande og formodes også at være rige på
olie og gas under havbunden. Men i det

kinesiske perspektiv er de især af interesse, fordi man derfra kan kontrollere
en af verdens vigtigste sejlruter. Kina er
overordentligt optaget af, at ingen kan
true landets forsyningssikkerhed.
En række lande gør hævd på øerne,
blandt dem Kina og Filippinerne; Filippinerne bragte spørgsmålet til Den Internationale Domstol med henvisning
til, at Kinas krav er i strid med FN’s Havretskonvention Unclos. Domstolens
kendelse afviste i klare vendinger Kinas
påstand om hævd på øerne – og fastslog i samme ombæring, at Kina ved at
konstruere helt nye øer og bosættelser
i området samt oppebære omfattende
flåde- og flyvevåbentilstedeværelse har
forårsaget betydelig miljøskade.
Kina synes at gøre tilnærmelser til den
ny, ekstremt kontroversielle filippinske
præsident Duterte for at søge et kompromis, der varetager kinesiske interesser bedre end ved at lytte til Den Internationale Domstol.
Kinas hårdnakkede afvisning af domstolens afgørelse og skærmydsler om
amerikanske krigsskibes sejlads nær de
omstridte øer har ikke hidtil været en
grund til at frygte, at striden får lov at
udvikle sig til en egentlig militær konfrontation: Kinas ledelse er rationel, og
véd at den interne stabilitet og styrets
legitimitet afhænger af ro til at videreføre økonomiske og sociale fremskridt
for landets snart 1.400 millioner mennesker. Selvom USA’s Syvende Flådes
permanente tilstedeværelse i Stillehavet er en skarp torn i øjet på Beijing,
ved kineserne, at landet trods kraftig
modernisering af sit militær ikke i nogen forudsigelig fremtid kan hamle op

med en omverden, hvor USA alene
bruger fire gange så meget på militæret
og i øvrigt står sammen med magtfulde
naboer som Japan, Sydkorea, Vietnam
og Indien om at afbalancere Kina. Omvendt er det utroligt vigtigt, at den nye
amerikanske præsident kommer til at
forstå Kinas røde linjer, hvis ikke vi skal
have en årrække med dybfrosne relationer mellem det 21. århundredes to
supermagter til skade for os alle.

Mogens Lykketoft er fhv. formand
for FN’s generalforsamling (201516), tidligere formand for Folketinget, socialdemokratisk medlem
af Folketinget og fhv. udenrigs-,
finans- og skatteminister samt fhv.
statsrevisor – og formand for
Socialdemokratiet gennem fire år.
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Folketingets Ombudsmand har
samarbejdet med Kina i fem år
Projektet begyndte i 2012 og fortsætter frem til 2018
Af Christian Ougaard

S

iden den danske ombudsmandsinstitution blev oprettet i 1955,
har de danske ombudsmænd
og deres medarbejdere arbejdet aktivt for at udbrede kendskabet
til institutionen og dens formål og idegrundlag også internationalt.
Over årene har ombudsmanden være
involveret i mange forskellige former
for samarbejde om ombudsmandsarbejde og klagesagsbehandling. Det har
spændt fra indledende overvejelser om
oprettelse af en ombudsmandinstitution, over medvirken ved etableringen,
til arbejde med at reformere eller styrke en eksisterende organisation. De
senere år har arbejdet navnlig været
fokuseret om, hvordan eksisterende
institutioner kan forbedre deres arbejde og øge deres gennemslagskraft
i forhold til forvaltningen. Også den
danske forvaltnings resistens over for
korruption har de senere år påkaldt sig
opmærksomhed fra udlandet.
Det er gennemgående for ombudsmandens internationale arbejde, at
det sker på et apolitisk grundlag. Deri
ligger, at ombudsmanden ikke i det
internationale arbejde forsøger at påvirke landene eller institutionerne i en
bestemt retning eller til at gøre deres
arbejde på bestemte måder. Ombudsmandens internationale arbejde er baseret på, at medarbejderne (eventuelt
sammen med partnere fra andre danske myndigheder eller institutioner)
præsenterer det danske system og de
danske erfaringer. På den baggrund
kan man indgå i generelle drøftelser,
som det herefter vil være op til den enkelte institution at overveje, hvordan
der bedst drages gavn af.
I 2012 begyndte ombudsmanden et
samarbejde med Kina. Udenrigsministeriet har bevilget 8,5 mio. kr. til
et projekt frem til 2018 efter et stort
forarbejde navnlig gennem ambassaden i Beijing. Pengene dækker alene
de danske myndigheders udgifter ved
deltagelse i samarbejdet. De kinesiske

myndigheder dækker selv deres udgifter.
HVORFOR DANMARK?
Det kan måske forekomme mærkværdigt, at et land som Kina med sin
enorme størrelse, etpartisystem og sociale- og miljømæssige udfordringer er
interesseret i at samarbejde med Folketingets Ombudsmand, der i den sammenhæng er en lille og formelt set svag
institution i et lille, rigt parlamentarisk
demokrati i Europa.
Kineserne formulerer selv, at de er et
land i udvikling, og at de gerne vil lære
af andre lande. Og de vil gerne lære af
de bedste, uanset om de er store eller
små, og uanset hvilket politisk system,
der danner baggrunden for erfaringerne.
Når Danmark fanger Kinas interesse
skyldes det først og fremmest vores
verdenskendte position som et samfund med et i internationalt perspektiv
meget lavt korruptionsniveau (se bl.a.
Transparency Internationals årlige Corruption Perceptions Index). Men det
skyldes også, at Danmark har en relativt velfungerende offentlig forvaltning,
som er præget af effektivitet og en høj
grad af professionalisme.
NÅR FORSKELLIGE SYSTEMER
SKAL LÆRE OM OG AF HINANDEN
Samarbejdet med de kinesiske myndigheder har to hovedspor: Korruptionsbekæmpelse og behandling af
klager over myndigheder. Navnlig det
sidstnævnte under overskriften ”at opbygge en troværdig administration”.
Formålet er også her udveksling af viden og erfaringer gennem bl.a. studieture og fælles seminarer.
Det kinesiske styres fokus på at bekæmpe korruption er letforståelig. Korruptionen er en trussel mod social stabilitet, økonomisk udvikling og i sidste
ende mod landets ledelses legitimitet.
Men det er også interessant, at kineserne gerne vil samarbejde med om-

budsmanden om behandling af klager
fra borgerne. Kina har en lang tradition
for, at borgere har kunnet gøre landets
ledelse bekendt med de problemer,
som befolkningen oplevede. Denne
tradition lever videre i State Bureau for
Letters and Calls, som borgere kan rette henvendelse til, hvis der er noget, de
er utilfredse med.
State Bureau for Letters and Calls systematiserer og analyserer disse klager.
Dermed får det kinesiske styre viden
om, hvad der måtte være af problemer
rundt omkring i landet. Og dermed
mulighed for at reagere på problemerne, f.eks. ved at tage dem op med de
lokale partiorganer. Men de kinesiske
myndigheder har også en interesse i,
om måden, selve klagerne behandles
på, kan gøres bedre. Grundene til det
kan være mange, men også i Kina oplever man, at borgerne gerne vil høres
og tages alvorligt, hvis de oplever, at
myndighederne handler forkert eller
ligefrem ulovligt.
Under et besøg af minister Shu Xiaoqing fra State Bureau for Letters and
Calls i november 2014 fattede delegationen interesse for det danske administrative klagesystem med nogenlunde
klare og entydige rammer for klagesagernes behandling. Herunder blev det
drøftet ganske indgående, hvordan det
i det danske system er søgt undgået, at
der opstår dobbeltkompetencer klagemyndighederne imellem.
Derfor er det blevet en del af samarbejdet at se nærmere på, hvordan klager fra borgerne behandles. Den rene
beskrivelse heraf skulle jo ikke være
så kompliceret at give, men erfaringen
har vist, at der – på trods af ligheder
– også er forskelle mellem den danske og den kinesiske måde at betragte
administration på. Ligesom der jo helt
oplagt er forskelle mellem de to landes
lovgivninger.
Som et eksempel kan nævnes uafhængighed. I Danmark ser vi normalt uafhængighed for en styrke for en instituti-

En række udvekslingsbesøg mellem de kinesiske og danske myndigheder siden 2012 og frem til næste år holder dialogen i
gang. (Foto: Folketingets Ombudsmand).
on. Så at sige afleder institutioner, som
f.eks. ombudsmanden, legitimitet og
dermed gennemslagskraft fra uafhængighed. I en kinesisk forståelse giver tilknytning til kommunistpartiet omvendt
legitimitet og gennemslagskraft.
Sådanne forskelle gør det lidt mere
udfordrende fra dansk side at forklare, hvad det er, der søges opnået med
det danske klagesystem, og fra kinesisk side at omsætte det til en kinesisk
forståelses- og samfundsramme. For at
gøre det så konkret som muligt er studiebesøgene i Danmark bygget sådan
op, at delegationerne – efter en generel introduktion til det danske system –
følger en konkret case: En handicappet
kvinde, der er kørestolsbruger og har
brug for praktisk bistand i hjemmet.
Den case er valgt, fordi problemstillingen er universel, og derfor i den
kontekst kan drøftes uden indgående
kendskab til de to landes lovgivning.
Herefter følges sagen startende i Københavns Kommune, hvor det beskrives, hvordan kommunen arbejder
med at afdække borgerens behov og
træffe afgørelse. Derefter bliver delegationen taget med til Ankestyrelsen,
der beskriver klagesagsbehandlingen
dér. Endelig forklarer ombudsmandens
medarbejdere, hvordan denne særlige
institution behandler klager over myn-

dighederne. På den måde beskrives
borgerens møde med myndighederne,
men også hvordan forskellige myndigheder kan have lidt forskellige tilgange
til sagerne.
Under besøg i Kina, senest i december 2016, har vi tilsvarende fået vist,
hvordan de kinesiske myndigheder
håndterer henvendelser fra borgerne.
Den gensidige viden om hinandens
systemer, gør det lettere at etablere en
fælles forståelsesramme for diskussioner om klagesagsbehandling.
IKKE NOGET FORSØG PÅ
DANSK SYSTEMEKSPORT
Betyder det så, at der nu skal laves
en Folkekongressens Ombudsmand
i en sidegade til Tiananmen Square
bøjet over samme læst som Folketingets Ombudsmand? Nej. Der er som
nævnt ikke tale om et forsøg på systemeksport. Faktisk kan man nok tillade sig at sige, at samarbejdet har vist,
at ombudsmandsmodellen med den
høje grad af uafhængighed, som den
forudsætter, er fremmed i en kinesisk
kontekst. I det kinesiske system afledes
indflydelse og legitimitet som nævnt
fra Kommunistpartiet, og uafhængige
kontrolinstitutioner finder derfor ikke
naturligt plads i det kinesiske system.
Betyder det så, at samarbejdet i virke-

ligheden ikke er så relevant? Det kan
man så omvendt bestemt heller ikke
sige. De danske og kinesiske myndigheder har en fælles interesse i, at borgerne skal kunne klage over fejl og urimeligheder i forvaltningen, og at der
gennem behandlingen af klager skabes
forbedringerne i forvaltningen. Det er
denne fælles interesse, der er den drivende kraft i samarbejdet. Hvordan det
så bedst sikres i den kinesiske virkelighed, kan ombudsmanden ikke sige.
Men ombudsmanden kan bidrage med
at fortælle om og beskrive et relativt
velfungerende dansk system, som de
kinesiske myndigheder så kan bruge til
at overveje, hvordan de kinesiske systemet eventuelt kan justeres.
Giver det mening?
Folketingets Ombudsmand og Udenrigsministeriet har investeret betydelige ressourcer i samarbejdet med de
kinesiske myndigheder, og man må
jo altid overveje, om det er omkostningerne værd. Fra ombudsmandens
kontor er svaret klart: Det synes vi, at
det er, og vi glæder os til at fortsætte
samarbejdet.

Christian Ougaard er ansat
hos Folketingets Ombudsmand.
cou@ombudsmanden.dk
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En fortælling om de kinesiske
turister
Er kineserne billedstormere eller omvandrende tegnebøger?
Af Casper Mørck

J

eg har netop brugt det sidste halve
år på at beskæftige mig med kinesiske turister, som besøger dansk
kulturarv optaget på UNESCO’s
liste over verdenskulturarv. Rettere sagt så var det ikke kinesiske turister,
jeg undersøgte, men snarere den danske værts forestilling om, hvem disse
kinesere var.

Samtalerne med de danske værter om
de kinesiske turister startede alle mere
eller mindre på
følgende
måde:
”Vi kan ikke skelne mellem turister
fra Japan, Kina
eller Korea, hverken ud fra udseende eller sprog.”
Umiddelbart kom
det ikke som en
synderlig overraskelse. Selv ville jeg heller ikke
kunne placere en
sydamerikansk turist til personens
land ud fra hendes
ydre, eller hvordan hun talte. Det
interessante ved dette var dog, at den
manglende identifikation af gæsterne
blev fulgt op med: ”... men kineserne
gør følgende...” Der var altså tale om,
at personerne, som jeg havde kontaktet
ikke vidste, hvem kineserne var, men
uden tvivl kunne sige, hvad kineserne
gjorde. De kinesiske turister eksisterede altså som en forestilling, hvortil der
var knyttet en række fortællinger.
I turismeindustrien forekommer der
umiddelbart to fortællinger om den
kinesiske turist, som i høj grad bliver
skabt igennem medierne. Den ene
handler om den økonomiske frelser,
hvor de kinesiske turister omtales som
omvandrende tegnebøger. Den store
kage som alle gerne vil have en del af.

Et godt eksempel på spørgsmålet om
”Ding Jinhao var her” stammer fra en
oplevelse i Grønland, hvor Ilulissat
udgør en del af dansk kulturarv på
UNESCO’s liste. Der kan sættes stort
spørgsmålstegn ved UNESCO’s definition af Ilulissat som dansk kulturarv,
hvilket der dog desværre ikke er plads
til at diskutere her. Samtalepartneren
havde taget en gruppe på otte kinesiske gæster og to tyske med ud i en båd
for at se på gletschere. Selve bådturen
ud til gletscheren
varede to timer,
hvorefter de sad
halvanden time
ude på stedet i
håb om at kunne se isstykker
brække af og lytte til den torden
og de brag, som
opstod, når isen
bevægede
sig.
Guiden fortalte,
at de tyske gæster havde haft en
utrolig dårlig dag
og endte også efFoto: Ding Jinhaos graffiti fra weibo.com
terfølgende med
at klage. De kisom ridsede ”Ding Jinhao var her” i nesiske gæster havde derimod haft en
den 3500 år gamle Luxor pyramide. virkelig fantastisk dag. Problemet, som
Han blev dermed selve symbolet på opstod var, at de kinesiske gæster, ifølbarbaren. Samtidig fungerede han dog ge guiden, var nogle af de bedste til at
også som symbolet for den voksende have det sjovt, hvilket til gengæld gjorkinesiske middelklasse, som nu havde de, at disse virkede respektløse over
råd til at rejse ud i verden som turister. for kulturarven ved ikke at tie stille
En middelklasse, der fungerede som ny på tidspunkter som kulturarven, ifølge
økonomisk input. Jeg syntes, at denne værten, krævede det. Da båden ankom
ambivalens, hvor de kinesiske turister til gletscheren var det umuligt at få de
på en og samme tid var noget, man kinesiske gæster til at være stille i bare
ønskede og var bange for, blev utrolig få minutter, da de havde det sjovt med
interessant og valgte derfor, i min egen at tage billeder, lave grimasser, råbe og
undersøgelse, at spørge ”Var Ding Jin- larme. Pointen med mødet med kulturhao her?”. Spørgsmålet skulle forstås arven var netop, at det krævede stilhed
som, hvorvidt de fortællinger knyttet til for at kunne høre braget. Efter at de
Ding Jinhao, den økonomiske frelser kinesiske gæster havde hørt det første
og billedstormeren, også kunne findes brag, med stadig halvanden time tilbai de historier som jeg var blevet fortalt. ge, fandt de ingen grund til at forblive
Den anden fortælling er mindre opmuntrende og handler om billedstormere, der hærger som vilde barbarer.
En tanke om en fremmed kultur som
ikke kan forenes med vores. En klassisk opdeling af ”panda huggers” og
”China bashers”, som desværre går
igen i alt for mange emner, der har
med kinesere at gøre og ignorerer den
kompleksitet som virkeligheden udgør.
De fleste læsere vil nok kunne huske
historien om teenageren Ding Jinhao,

stille, så de tyske gæster gik derfor hen
i den anden ende af båden for at undgå støjen. De kinesiske gæster derimod
løb rundt i cirkler på den lille båd og
snakkede højlydt. Efter at gruppen havde siddet foran gletscheren i to timer,
var de tyske gæster virkelig sure. Deres
indstilling til oplevelsen havde været,
at de skulle opleve ærefrygt over for naturen. Den ærefrygt forekom ikke hos
de kinesiske gæster eller kom til udtryk
på en hel anden måde. På vejen tilbage
besøgte gruppen en restaurant som en
del af turen, hvor der var en gæstebog.
De tyske gæster skrev noget, som mindede om et klassisk gæstebog indlæg a
la: ”Mange tak for en god oplevelse.”
De kinesiske gæster derimod udvalgte
den i gruppen, som var mest eftertænksom og havde den smukkeste kalligrafi. Han skrev et formfuldendt digt, der
ifølge guiden levede op til forskellige
klassiske standarder for lyrik.
DE TO FORTÆLLINGER
Eksemplet viser tydeligt de to fortællinger tilknyttet Ding Jinhao. På den ene
side har vi at gøre med kinesiske tu-

rister, som har råd til at rejse til Grønland. En rejse der er betydelig dyrere
for de kinesiske turister end en rejse i
det asiatiske rum ville være. De bliver
således en del af den store pengekage,
som den danske vært så gerne vil have
fingrene i. Samtidig er der også tale om
billedstormeren, som gør vold imod
kulturarven og ikke oplever den, som
den er tænkt at burde opleves, ved at
more sig højlydt på tidspunkter, der
kræver ærefrygt. Jeg mener derfor at
symbolet, og ikke personen, Ding Jinhao er til stede, når den kinesiske turist
besøger dansk kulturarv. Dette betyder
dog ikke, at kineserne ikke ved, hvordan de skal opføre sig, men snarere at
kinesere oplever på en anden måde.
Uddraget fra gæstebogen viser netop
dette. Hvor mange af os har ikke efterladt et sølle indlæg som det tyske,
og tager vi ikke alle hatten af for det
kinesiske indlæg? Jeg mener derfor at
i stedet for at se symbolet Ding Jinhao
som skurken i denne fortælling, fordi
han oplever på den forkerte måde, så
skal han fejres som helten for at vise
os, at kulturarven kan opleves på al-

ternative måder. En måde, som viser,
at der ikke kun findes en opdeling i to
fortællinger, men at der eksisterer fortællinger, som stadig mangler at blive
hørt. I en verden af turisme, hvor vi alle
træder i de samme fodspor tilføjer den
kinesiske turist altså nye ruter og nye
måder at gøre ting på, som kan virke
dejligt forfriskende i en stærkt ritualiseret verden af turisme.

Casper Mørck har en bachelor i
Kinastudier og kandidat i Tværkulturelle Studier ved Københavns
Universitet. Han arbejder pt. med
udvikling af undervisningsmateriale i RAPOLITICS vedrørende et
projekt om dansk kulturarv.
casper.anthony.moerck@gmail.com

Intimteater for kinesiske børn
Madam Bachs børneteater fra Odder har begejstret kinesiske børn med deres forestillinger siden 2010.
Af Niels Peter Arskog

P

ernille Bach og Christian teater, altså med maksimalt 60 børn kæmpe udfordring, da de blev bedt
Schrøder, som udgør teater- ad gangen, siger Christian Schrøder, om at lave børneteaterforestillinger
truppen Madam Bachs Bør- kunstnerisk leder af teatret.
under verdensudstillingen EXPO2010
i Shanghai, hvor de også
neteater, har i 20
år glædet både danske og
var med til at fejre Den
udenlandske børn i aldelille Havfrues 97 års fødren 1-5 år . Faktisk har den
selsdag. Den originale lille
lille trup foreløbig optrådt
Havfrue-skulptur fra Lanfor børn i hele 42 lande.
gelinie var jo blevet fragtet
Og altså heriblandt Kina,
fra Danmark til den danske
USA, Japan, Rusland (SibiEXPO-stand, hvor kineserrien), Indonesien (Bali) og
ne kunne opleve den under
naturligvis en lang række
hele verdensudstillingen.
Men forestillingerne dér var
europæiske lande. Men de
har hjemsted i Odder syd
jo ikke for 60 børn, men tilfor Århus – på det nedlagte
trak omkring 1.000 børn til
sygehus i Odder, hvor de
hver af de fem forestillinger
har selskab af 350 medde opførte på EXPO’en.
Men det var så kun indarbejdere indenfor kultur,
sundhed og erhverv. Og De kinesiske børn levede sig ind i forestillingen, nøjagtig som ledningen på et ”kærligherfra rejser de ud i verden også de danske børn gør det. (Foto: Christian Schrøder)
heds-eventyr” med Kina,
med deres forestillinger.
for siden har de besøgt
- Vores måde at lave teater på er intim- Så derfor var det en udfordring en Kina adskillige gange, og sidst de kom
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hjem til Odder fra Kina - i august sidste år - kunne de markere, at de siden
2010 altså havde givet 100 forestillinger alene i Beijing. Men de har udover
Shanghai, hvor de har været fire gange
på de seneste seks år, og Beijing og altså også i Xiamen.
- Det er nok ikke børn fra de fattigste
familier, som kommer, idet billetpriserne er på mellem 180 og 300 yuan,
men prisen fastsættes af den kinesiske
arrangør, og prisen har ikke hidtil været nogen hindring for fulde huse, indskyder Christian Schrøder.
Mediernes interesse for Madam Bachs
Børneteater har været enorm, og den
lille trup havde næsten daglig under
sidste års turné i landet besøg fra lokale tv-stationer, hvis indslag om vore
forestillinger kom ud til rundt regnet
35 millioner mennesker.

Sanya på tropeøen Hainan.
- At skabe et kreativt rum, hvor børn
Det er forestillingen ”Blæst”, som de og forældre kunne fordybe sig i foreprimært har med denne gang. Forestil- stillingen uden at tænke på, om de gelingen, som i februar
blev vist i det københavnske Folketeatret
hver formiddag for
børnehavebørn varer i
ca. en halv time, hvor
både små og store inviteres med på en rejse med vinden, hvor
et enkelt vindpust
kan åbne for de største spørgsmål. Det er
en sanselig og visuel
forestilling fra vejrfæ- Christian Schrøder og Pernille Bach laver på 20. år børnomenernes magiske neteater for de små over hele verden – indtil nu i hvert
verden: ”Der noget i fald i 42 lande og i Danmark. (Foto: Niels Peter Arskog)
luften. Sshy! Kan du
høre det? Det hyler i
skorstenenne, suser i gaderne og ru- nerede et “normalt” publikum var en
KINA OG DANMARK
sker i trækronerne. En mild brise puster stor oplevelse både for os og publikum
i nakken. En storm over land. Kan du og en ting vores arrangører vil gentage
FALDET FOR HINANDEN
- Kina er et rigtig godt sted at turnere. mærke det? Når det blæser er det nem- fremover. Det er ikke mange år siden
I Kina vil de virkelig gerne kulturen. lig vinden, der holder fest”, står der i man i Kina gemte handicappede menDe er glade og meget begejstrede, og forestillingens program.
nesker væk fra offentligheden så jeg er
det er da kulturudveksling som virkelig Efter forestillingen er der så kunstne- glad for at vi kan være med til at rykke
rykker, siger Pernille Bach.
risk laboratorium i yderligere en halv lidt ved det område gennem kunsten,
Det er ikke kun Pernille Bach og Chri- time, hvor børnene kan efterbearbejde siger Christian Schrøder.
stian Schrøder som er faldet for Kina… med deres egen fantasi og deres egne - Er der forskel på den måde kinehænder, når de siske børn reagerer på jeres forestiltegner og maler linger og reaktionerne fra danske
eller laver vind- børn, spørger Kinabladet forsigtigt?
spil med perler, - Egentlig ikke, men der er stor forskel
klokker og fjer.
på, hvordan de kinesiske børn reage- Vore kinesiske rer. I Xiamen er alting meget formelt og
værter er ikke disciplineret, medens børnene i Shangkun begejstre- hai er langt mere levende og umiddelde for de fore- bare, lyder det fra Christian Schrøder.
stillinger vi laver for de små
børn, men også
for de specielSidste sommer rejste et dokumenle forestillinger
tarfilmhold (filminstruktør Thomas
for
autistiske
Villum Jensen og filmfotograf NiPå Turneerne i udlandet bruger børneteatret mest det engelske børn i alle aldcolai Villum Jensen) med Madam
sammen
navn ”Little Baby’s Theater”, som her i Kina, hvor Pernille Bach re
Bachs
Børneteater til Shanghai,
og Christian Schrøder her er foreviget sammen med de kinesiske med deres forhvor
de
optog en 25 minutters domedhjælpere i Shanghai. (Foto: Fra Madam Bachs Børneteater) ældre, underkumentarfiulm
om børneteatrets
streger
Chriprojekter
i
Kina.
Filmen blev senefor Kina er altså også faldet for Madam stian Schrøder, som også fortæller, at
re
solgt
til
TV-stationen
DK4, hvor
Bachs Børneteater, og de får nu hen- arrangørerne faktisk havde oplevet den
den
havde
premiere
sidst
på året.
vendelser fra flere egne af det store forestilling opført i Danmark, og menland.
te, at den ville kunne tale til også de
En introduktion til filmen kan i øv8. april sætter de sig derfor i flyet til kinesiske autister. Og det gjorde den
rigt ses på You Tube
Kina, hvor de de kommende måneder med 25 specielt inviterede autistiske
( h t t p s : / / w w w. y o u t u b e . c o m /
har engagementer både i Shanghai børn sammen med deres forældre –
watch?v=xW5vOL5m0w0&featuog i Chengdu i Sichuan-provinsen, det var faktisk den forestilling i Beijing,
re=share
i Kinas oldgamle hovedstad Xian i som blev forestilling nr. 100 i Kinas hoShaanxi-provinsen og i turistparadiset vedstad.
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To børnebøger fra Taiwan
Oversat til svensk – de burde også oversættes til dansk, mener Kinabladets anmelder.
Af Rikke Agnete Olsen

Skogens hemligheter, Forlaget Miranda 2014, ikke pagineret, pris 136 sv.kr.
Stjärnenatt, Forlaget Miranda u.å., ikke pagineret, pris 114 sv.kr.
Begge bøget oversat til svensk af Anna Gustafsson Chen.

S

kogens hemligheter var den første, og allerede med den slog
Jimmy Liao sit navn fast og vandt
flere priser.

Det er en bog om at drømme, og hovedpersonen er en lille pige, der, så
vidt man kan skønne, er meget alene.
I bogen møder man ikke andre børn
eller mennesker, men en kæmpekanin,
der tager hende med ud i skoven, for at
hun kan opleve sine drømme. Det gør
hun sammen med sin tøjhund, der bliver levende, og en hel masse små kaniner, der glade hopper med hende på
mærkelige trin mellem høje træer og
op ad en trappe, der i virkeligheden er
en himmelstige. Bag døren for enden af
trappen gemmer sig en hel verden, som
pigen og kaninen og de mange små
kaniner og tøjhunden løber, svæver og
flyver omkring i, indtil hun ser sit hjem
og vender tilbage til værelset, hvor den
store kanin havde fløjtet hende vågen
før eventyrdrømmen. Der ligger hun så
og håber, den snart fløjter igen, for hun
vil drømme mere.
Bogen er helt i sort-hvidt, og tekst er der
ikke meget af. Skovens træer er høje og
bladløse, men ind imellem hvirvler løse
blade ned. I byen bag døren er der store
blomster og græsmarker, og i pigens værelse er der kun hende og et par puder
og hendes tøjdyr. Gardinerne blafrer i
vinden – og alt tyder på, at nu begynder
det hele igen. Det vil hun gerne have.
Jimmy Liao fortæller selv, at han har meget svært ved tekst, og at han egentlig
synes, at billederne fortæller alt, men at
han godt forstår, at der må tekst til, og
den lader han komme langsomt til sig
ud fra billederne.
Det har han også gjort i den anden bog,

Stjärnenatt, som er inspireret af en virkelig historie om to unge mennesker,
der kørte bort sammen på en motorcykel. Det kom der megen ballade ud af
mellem deres forældre og for dem, og
Jimmy Liao tænkte og tegnede længe på
sin historie for at forstå, hvad de to store
børn havde ønsket med deres flugt.

så forstår hun, at han også kunne trylle,
som hun havde gjort, da hun hjalp ham
i skikkelse af en drage. Hun ser ham
aldrig igen, men en skønne dag stiller
nogen en hundehvalp foran hendes dør.
Der ligger den og gør, og nu bliver den
hendes, og den forvandler sig ikke til en
kæmpehund.

Det varede flere år, inden bogen blev
færdig, og igen er billederne grundlaget
og det i den grad, at der er flere opslag
uden tekst. Hovedpersonen er igen en
lille pige, der nu helt klart er ensom. Efter et dejligt liv hos sine bedsteforældre
på landet er hun kommet til sine forældre i byen, og det er ikke lykken. De har
altid travlt og skændes meget, og i skolen bliver hun mobbet, men hun bærer
alt med tålmod, også den elskede bedstefars død. Så kommer der en ny dreng
i klassen, og han er endnu mere ensom
end hun, men ønsker også helt tydeligt
at være det. Han bliver mere end mobbet, han får også bank af klassekammeraterne, men pigen kommer ham til
hjælp og i sin forestilling som en drage.
Begge får de knubs, men slipper også for
flere bank og mobning, og nu er de venner, der oplever verden sammen. Det
har de det så godt med, at de beslutter
sig for at forsvinde ud i den vide, vide
verden, og det gør de med stort held.
De kommer på landet, vandrer i bjergene, og besøger vist pigens bedstemor,
hvor de får dejlig mad. Højdepunktet er
deres oplevelse af en nat med en vidunderlig stjernehimmel. Til sidst kommer
de hjem igen, og pigen bliver alvorligt
syg og er det længe. Da hun kommer
til sig selv, er drengen flyttet, men hun
får lov at se hans værelse, som er endnu en drøm med billeder – eller er det
akvarier – med alle de fisk og hvaler,
drengen havde kaldt sine venner. Der
er hun også blandt alle havdyrene, og

Stjärnenatt er i mange vidunderlige farver. Billederne af naturen især er fine,
og børnenes oplevelser af stjernenatten
er helt vidunderlige. Dem kan man blive
væk i, ligesom de to venner bliver væk i
at dykke og svømme mellem stjernerne.
De to bøger er ”stedløse”, personerne
ser ikke specielt kinesiske ud, og handlingerne kunne finde sted alle vegne i
den verden, vi kender også her i vesten.
De korte tekster er tilstrækkelige, og evt.
kan forældre eller andre, der kunne tænkes at læse bøgerne højt eller fortælle
dem, føje til, hvad der måske behøves.
Opmærksomme børn vil måske undre
sig over, hvad der bliver af den lille kat,
pigens travle mor giver hende i Stjärnenatt, og hvad hun skal med hvalpen, når
der hele tiden er en sød hund med hende gennem alle oplevelserne sammen
med drengen, men det må nok siges at
høre til drømmelivet. Papir og indbinding er virkelig af kvalitet, så bøgerne
kan holde til hårde børnehænders barske behandling. Det er bestemt bøger,
jeg gerne ville give til børn i min verden.
Navnlig hvis de udkom på dansk.
					
Jimmy Liao er taiwaner, født 1958,
forfatter og illustrator med efterhånden ca. 40 billedbøger bag sig.
Efter i 1995 at være blevet helbredt
for leukæmi helligede han sig
helt og fuldt arbejdet med
billedbøger for børn.
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tiden er ved at rinde ud. Han har derfor løse annullering af fortiden en mulighed På udstillingen kan man se en serie mastartet et projekt (for en gangs skyld ikke for at skabe en bygning, der er blevet terialepaneler, der viser, hvordan musei Zhejiang) i landsbyen Wencun i Gu- til et fysisk manifest for tegnestuens ar- ets tekstur opleves helt tæt på.
angdong provinsen, hvor han sammen bejdsmetode: De byggede ganske en- Da han modtog Pritzker-prisen var
med landsbyens beboere har udviklet kelt det nye museum af materialerne fra Wang Shu og AAS stort set ukendte
en serie nye bygningstyper og
uden for Kina, men det blev der
renoveringsstrategier, der oplavet om på med et slag. Amagraderer landsbyens faciliteter,
teur Architecture Studio hører
samtidig med at den holder fast
i dag til i den lille eksklusive
i den folkelige kinesiske arkitekgruppe af verdens ‘starchitects’.
turtradition. Projektet kan også
Det har dog ikke fået Wang og
ses på Louisiana - og som alt
Lu til at ryste på hånden. De har
andet tegnestuen laver - er det
ikke taget imod storstilede hooverbevisende. Projektet peger
telopgaver i udlandet og dukker
på en vej frem for Kinas landdiikke op på magasinforsider og i
strikter - og som elsker af traditiTV-programmer. De dyrker deonel kinesisk arkitektur må man
res egen udgave af en artistisk,
virkelig håbe, at ideerne finder
lavmælt genfortryllelse af kinegrobund over hele landet.
sisk arkitektur.
I Zhejiang-provinsens hovedstad, Hangzhou, har Wang
Wang Shu modtog arkitekturens Shu og hans tegnestue i 2009 gennemført et omfattende Desværre står de i Kina nok ret
Nobelpris - Pritzker-prisen - i renoveringsprojekt i Zhongshan Lu. Foto: Iwan Baan.
alene med visionerne, men på
2012 for dén bygning, der mere
Louisiana kan man i hvert fald
end nogen anden gjorde ham verdens- de nedrevne landsbyer. Et helt fantastisk her i foråret få syn for sagn - det er en
berømt i arkitektkredse: Det historiske projekt. Bygningen står som et bjerg - et fremragende udstilling, forbilledligt
museum i Ningbo.
landskab i sig selv fyldt med erindringer iscenesat og fortalt.
For at gøre plads til museet, havde myn- og minder - skabt af det næsten sensuHolger Dahl er arkitekt,
dighederne fjernet 30 små landsbyer i elle patchwork af materialer, der kunne
grafisk
designer og forfatter.
byens omegn. AAS så i denne historie- destilleres ud af de ødelagte bygninger.

Det historiske Ningbo Museum, som Wang Shu i 2012 fik arkitekturens Nobelpris – Pritzker-prisen – for at have tegnet.
Foto: Iwan Baan, 2008.

Sanselig og smuk - en fremragende udstilling
Arkitekten Wang Shu på Louisiana fra 9.2.-30.4.2017
Af Holger Dahl
På Louisiana kan man her i foråret se
en meget informativ, meget sanselig og meget smuk udstilling med værker
af den kinesiske arkitekt Wang Shu og
hans tegnestue med det provokerende
navn ‘Amateur Architecture Studio’. Det
er kun Wang Shus navn, der står på plakaten - og det er lidt snyd, for Wang selv
fremhæver ved enhver lejlighed, at alt,
hvad han laver, sker i samarbejde med
hans hustru Lu Wenyu. De mødte hinanden på Arkitektskolen og har dannet
par - både privat og professionelt i stort
set hele deres karriere - og især fra 1997,
da de grundlagde ‘Amateur Architecture
Studio’ (AAS). Ideen med navnet er et
bevidst og velartikuleret angreb på den
tomme og sjælløse ‘arkitektur’, der har
domineret overalt i Kina siden moderniseringens amokløbende byggeboom
tog fart i begyndelsen af 1990erne. ‘Vi
laver ikke arkitektur - vi laver huse’ siger

Wang og Lu i deres manifest, som også
kan nærstuderes på Louisiana.
Wang er i dag fagleder for arkitektskolen på Kunstakademiet i Hangzhou - og
AAS har besluttet at holde sig til den
nære geografi. De arbejder ikke gerne
uden for Zhejiang provinsen, og mener
at her - og i naboprovinserne - kan de
sagtens finde opgaver til et helt liv.
Som udstillingen så rigeligt viser, er
Wang og Lu stærkt interesserede i klassisk kinesisk bygningskultur. I Kina har
arkitekturen altid været en traditionsbunden kunstart - udøvet af håndværkere mere end ego-orienterede arkitekter.
Man har ikke i Kina en egentlig arkitekturhistorie, som vi har i Europa. Ikke ét
navn på en vigtig arkitekt er bevaret for
eftertiden. Man har ikke et navn knyttet til formgivningen af Den Forbudte

By eller Himlens Tempel for eksempel.
Arkitekturen er i stedet blevet udviklet
på samme måde som håndværket - med
mønsterbøger, mesterlære og en rolig
organisk udvikling, der som alt andet i
det klassiske Kina var mere interesseret i
sin historie end i sin fremtid.
Wang og Lu begræder, at denne tradition er forsvundet og har sat sig for at
forsøge at redde den - på deres måde og med spektakulære resultater. Blandt
andet har de startet et storstilet projekt,
der søger at genopfinde den jævne, folkelige arkitektur i og på landet. Wang
anslår at mellem 80 og 90 % af Kinas
bygningsarv er blevet fjernet i de seneste 30 år, og når han ser de små landsbyer, der river de gamle bondehuse ned
for at erstatte dem med forlorne europæisk-agtige bygningstyper opført af
beton, plast og fugemasse, føler han, at

Arkitekterne, ægteparret Wang Shu og Lu Wenyu ved åbningen af udstillingen på Louisiana. Foto: Poul Buchard.
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Et vindueskik til Kina for nostalgikere
Anmeldelse af udstillingen “Windows to China” på Gl. Holtegård frem til 17. april 2017
Af Holger Dahl
Den store amerikanske kunstner Robert
Rauschenberg (1925 - 2008) var i Kina
i sommeren 1982. Han var mest taget
derover for at besøge papirbyen Jingxian i det nordlige Anhui, men så naturligt nok også andre steder i landet, når
han nu var der. Med sig havde han sit
trofaste Hasselblad kamera, som han
tog mere end 500 billeder med. Ikke
billeder han betragtede som en del af
sit kunstneriske projekt - mere som en
dagbog og som inspirationsnotater til
senere værker. Han kom kort før sin død
på andre tanker og brugte sine gamle kinafotos til ‘The Lotus Series’, der i disse
dage kan ses - med stor og nostalgisk
fornøjelse - på Gammel Holtegaard.
Rauschenberg betragtes som en forbindelse mellem 1950’ernes abstrakte
ekspressionisme og 1960ernes pop-art.
Med ekspressionisterne deler han det
spontane og gestiske maleri og med
pop-kunstnerne deler han fascinationen
af massekulturens frembringelser og af
dén tilfældets æstetik, som Kina var så
fuldstændig bugnende fuldt af i de tidlige 1980ere.
Tidligt i sin karriere opfandt Rauschenberg en slags bemalet mash-up kunst,
han kaldte ‘combines’: papkasser, puder, bildæk, sengetæpper, udstoppede
geder - alt kunne sættes sammen og
bemales og derved antage ny og kunstnerisk mening. Værkernes vedvarende
gennemslagskraft skyldes i høj grad
Rauschenbergs æstetiske mesterskab,

der aldrig bliver kalkuleret, men som i
hvert værk manifesterer sig som en åndelig tilstedeværelse, der både forbinder
de forskellige elementer - og rækker ud
over deres sammenstilling og gør dem
til værker. Rauschenbergs arbejder er
stadig blandt de faste og største hits i det
internationale omrejsende kunstcirkus og her knap 10 år efter kunstnerens død,
er de stadig så populære som nogensinde - moderne klassikere med andre ord,
så det er noget af et scoop at Gl. Holtegaard kan præsentere Rauschenbergs
sidste færdiggjorte grafiske serie i de
fine lokaler nord for København.
De 12 fotocollager, der udgør ‘The Lotus
Series’ blev lavet i anledning af 2008s
Olympiske Lege i Beijing (Rauschenberg døde i maj 2008 - altså inden legene fandt sted). De hænger smukt på Gl.
Holtegaards vægge, der i udstillingens
anledning er malet diskret og drømmende lyseblå.
Collagerne er klassisk Rauschenberg.
Den gamle mester har moret sig med
at finde referencer til sit eget værk og
sine egne strategier i Kinas overflødighedshorn af visuelt input: Døre og
dæk, mure, plakater, cykler, figurer og
skrifttegn stilles sammen i homogent,
harmonisk klingende kompositioner.
Kendte Rauschenberg strategier som
den markante farveklat eller brugen
af tal og symboler, både retvendte og
spejlvendte, sættes i spil ved hjælp af de
gamle fotos - en vejkegle med orange-

farvet afspærringstape ligner næsten en
Rauschenberg combine, og et kørende
togs hektiske takt spejles i numrene på
brædderne i en lukket port.
EN GAMMEL MAND
I LEGEFRIKVARTERET
Collagerne er et fornøjeligt gensyn med
Rauschenberg - en gammel mand, der
tager sig et frikvarter og leger med nogle
gamle fotos fra en rejse i fortiden. Lotusblomsten går igen på collagerne - nogle
gange som virkelige lotusplanter - andre
som en fritskåret stenlotus fra et foto
af en skulptur i en sø et sted på vejen.
Man kan læse mange slags symbolik
ind i brugen af lotusblomsten - i Kina
symboliserer den som regel åndelig renhed, fordi blomsten er så smuk, men
vokser i mudret vand - præcis som et
(oplyst) menneske. Hvis Rauschenberg
har kendt denne symbolik giver den god
mening som en kommentar til collagerne - og til hele hans kunstneriske praksis, der i overført betydning kan siges at
handle om at skabe skønhed af mudder.
Jeg tror dog personligt, at en sådan fortolkning er at gå for vidt - måske er det
bare fordi en lotus er meget kinesisk - og
fordi det ser flot ud på collagerne.
Sammen med de 12 Lotus collager viser
Gl. Holtegaard også et udvalg af de 500
billeder Rauschenberg tog den sommer
- råmaterialet til serien med andre ord.
Disse billeder er en del af en fotoserie, der har fået titlen Study for Chine-

Det er noget af et scoop at Gl. Holtegaard kan præsentere Rauschenbergs sidste færdiggjorte grafiske serie i de fine lokaler
nord for København. (Foto: Jan Søndergaard)

se Summerhall. Også disse billeder er fascinerende, fordi de låner os Rauschenbergs blik - og dermed gør hele udstillingens titel - ‘Window to China’ meget
konkret. Vi ser, netop hårdt beskåret som
var det ud ad et vindue, de ting, kompositioner og beskæringer, der fascinerede
ham i Kina - og også i de 10 udstillede
fotos fornemmer man det sansende øje,
der har skabt hans værk. Imidlertid må
man sige, at de som billeder er absolut
mest interessante, hvis man enten selv
har været i Kina i de tidlige 1980ere,
eller hvis man har et godt kendskab til
Rauschenbergs værker i øvrigt. Billederne fungerer bedst med et sådant mentalt
supplement - som isolerede snapshots
betragtet er de fine nok, men langt fra
Rauschenbergs normalt meget høje
kunstneriske niveau.
På udstillingen kan man desuden se to
videofilm om Rauschenberg - en om rejsen til Kina og en mere generel introduktion til kunstneren og hans værk.
Kina-projektet dublerede i sin tid som et

af de første projekter i Rauschenbergs
personlige kulturudvekslingsprojekt
ROCI (Rauschenberg Overseas Culture Interchange), hvor han besøgte
normalt lukkede lande for at udveksle ideer, skabe kunst - og til sidst
lave en stor udstilling. Således også
i Kina, hvor Rauschenbergs store
udstilling i 1985 for mange kinesere
blev en skelsættende introduktion
til ‘moderne’ kunst.
Alt i alt en fornøjelig lille udstilling, der måske ikke er præget af
en stærk nødvendighed i dag,
men for Kina-nostalgikere og/eller
Rauschenberg-elskere et absolut
must.

Man kan læse mange slags symbolik ind i brugen af lotusblomsten - i Kina symboliserer den som regel
åndelig renhed, fordi blomsten er så
smuk, men vokser i mudret vand - præcis som et (oplyst) menneske.
(Foto: Jan Søndergaard)

Holger Dahl er arkitekt,
grafisk designer
og forfatter.

nye bycykler i beijing

I løbet af de første to måneder af i år har Beijing fået helt nye bycykler – i skrigende gult og orange, så de ikke er til at tage fejl
af. Det er ikke helt nyt med bycykler, heller ikke i Beijing, men nu er alle de “gamle” lejecykler udskiftet takket være private
firmaer, som har investeret millioner i de nye cykler, der kan findes rigtig mange steder i bymidten. Ved hjælp af en ny app
på mobiltelefonen kan man altid – selv i yderdistrikterne – finde den nærmeste cykel. Man tager bare cyklen og scanner en
QR kode med sin mobiltelefon og betaler derved også med sit kinesiske mobile pay, We Chat. Det koster kun 1 yuan (0,98
DKK iflg. kursen 4.3.2017). Det er således billigere at leje en cykel end at køre med de ellers billige offentlige busser.
Og det bedste af det hele er, at man kan efterlade cyklen hvorsomhelst i byen! Det har allerede vist sig, at beijingerne er helt
vilde med at bruge de nye cykler, hvilket borger godt for både miljøet og trafikken. Og bycykel-systemet breder sig til andre
af Kinas storbyer. (Foto: Hanna Liv Leanderdal)
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Ni millioner efterladte børn har krav på bedre omsorg

Voksne børn belønnes for at besøge forældre

Forældrene må ikke uden videre efterlade deres børn i landsbyen, når de tager ind til en by for at søge efter bedre
betalt arbejde.

Et plejehjem i byen Suzhou i provinsen Jiangsu har oplevet en ”eksplosiv”
stigning i antallet af børn, der besøger
deres forældre. Forklaringen er meget
enkel: Myndighederne er ifølge Yangtze Evening News begyndt at give børnene en belønning for hvert besøg.
Børn, der aflægger mindst 30 besøg i
løbet af to måneder, får 200 yuan, som
kan bruges til køb af varer eller tjenesteydelser på plejehjemmet. Mindste
betaling er til børn for 10 besøg, det
belønnes med 50 yuan.
Plejehjemmet har 500 beboere. De fleste fik førhen ikke regelmæssigt besøg
af pårørende.
Børn besøger deres forældre mindre
end to gange om måneden, nogle kun

Af Flemming Poulsen
Myndighederne i Nanchang, hovedstaden i Jiangxi-provinsen i Østkina, har
i november 2016 vedtaget et forslag
om, at børn, som forældrene efterlader
i deres landsby, når de tager til en by
for at søge efter et vellønnet arbejde,
skal være garanteret en passende pleje.
Planen går ud på, at forældrene så vidt
muligt skal tage børnene med sig. Kan
de ikke det, skal de udpege en kvalificeret person, der kan påtage sig ansvaret for børnene. Som det er nu, er mange ”efterladte børn” ofte uden kontakt
med voksne, når forældrene har forladt
dem.
Den lokale regering vil også oprette
et kartotek for hvert efterladt barn i et
forsøg på at følge dets tilværelse og udvikling og eventuelt yde den nødvendige hjælp. Regeringen har planer om
at oprette flere centre, der kan hjælpe
børnene, herunder også psykologisk
rådgivning og daglig omsorg.
Til kategorien ”efterladte børn” regnes
børn under 16 år, hvis forældre er migrantarbejdere, eller børn med kun én
forælder, der er blevet tilbage i landsbyen, men som ikke er i stand til at tage
sig af sit barn. I november 2016 var der
ifølge det kinesiske indenrigsministerium ni millioner efterladte børn rundt
om i Kina.
Der er grufulde historier om efterladte

børn, der strejfer omkring uden kontakt
med voksne. I juni 2015 døde fire søskende i Guizhou efter at have drukket
sprøjtegift. Tre af børnene var under ti
år. Deres mor havde forladt familien,
og faderen var rejst til en by for at søge
efter arbejde. Børnene havde levet i to
år uden kontakt med deres forældre eller andre voksne. Der er også en beretning om fire børn, der var flyttet i en
affaldscontainer for at holde varmen.
Regeringen har gjort meget for at løse
problemet med efterladte børn. I 2016
var der ifølge Indenrigsministeriet
560.000 færre efterladte børn end året
før. Det skyldes især, at flere og flere
forældre tager børnene med sig, når de
migrerer til en by. Det er der større muligheder for nu end før, fordi regeringen
nu tillader, at børnene kan få samme
fordele som de fastboende byboeres
børn, f.eks. hvad skolegang angår.
Professor i samfundsudvikling ved the
Public School of Beijing Normal University, Shang Xiaoyuan, påpeger, at
den psykologiske sundhedstilstand
blandt de efterladte børn er meget
ringe sammenlignet med andre børn.
Shang Xiaoyuan påpeger, at migrantforældre sædvanligvis giver deres børn
masser af gaver som kompensation, når
de ikke kan være hjemme hos dem.
Det er et alvorligt problem, at foræl-

drene ikke kan tage sig af børnene og
opdrage dem.
”Der er ikke megen følelsesmæssig
kontakt mellem disse forældre og deres børn, og det vil påvirke dem, når de
vokser op og selv får børn”, forklarer
Shang Xiaoyuan.

Den 7-årige Cui Zijie var engang et
”efterladt barn”. I hele hans barndom
arbejdede hans forældre i Yinchuan,
hovedstaden i Ningxia Hui Autonome
Region langt borte fra families landsby
i provinsen Gansu. I mange år boede
han hos nogle pårørende i landsbyen
og var kun sammen med sine forældre et par dage hver sommer. Men i
2011, da myndighederne var begyndt
at tage sig mere af de efterladte børn,
blev der oprettet en skole i Yinchuan
for migrantbørn, så nu kan han være
sammen med sine forældre hver dag.
Her er han fotograferet den 30. august
2011 i sin nye skole. (Foto: Peng Zhaozhi/Xinhua).

Læge uden ben på sygebesøg i bjerglandsby
Af Flemming Poulsen

Liu Xingyan er ofte det eneste transportmiddel, Li Juhong har til rådighed, når
hun skal rundt til sine patienter i bjerglandsbyen. (Foto: chinacqsb.com).

Den nu 37-årige Li Juhong blev i 1982
påkørt af en lastbil, da hun var på vej til
sin børnehave, og fik som 4-årig amputeret begge sine ben. I november 2016
kunne avisen People’s Daily oplyse, at
hun som 8-årig lærte at gå ved at støtte
sig til to skamler. Den ene sidder hun
på, den anden stiller hun lidt væk, og
ved at presse armene på den kan hun
løfte sin krop fra den ene skammel til
den anden.
For at kunne hjælpe andre handikappede besluttede hun at blive læge. Hun
fik i 2000 efter fire års studier en spe-

ciel autorisation som læge. Siden har
hun regelmæssigt besøgt sine patienter blandt 1000 beboere i en landsby
i en bjergrig egn i Chongqing kommune. Det er i årenes løb blevet til 6000
hjemmebesøg, og hun har måttet anskaffe sig 24 skamler.
Under et sygebesøg mødte hun Liu
Xingyan, som hun blev gift med. Han
opgav sit arbejde for at kunne transportere sin kone, når hun skal på hjemmebesøg i landsbyen. Han sørger også for
at lave mad til sin kone.

en gang om året. Efter at der blev indført betaling for hvert besøg, får halvdelen af beboerne så ofte besøg, at der
bliver tale om en belønning.

Beboernes gennemsnitsalder er over
80 år, og deres velbefindende er forbedret, siden betalingssystemet blev
indført, siger personalet.

Personalet fører journal over hver beboer og statistik over antal besøg af pårørende.

Konen må ikke tæve manden
En ægtefælles voldelige adfærd over
for hjemmets anden beboer plejer at
gå ud over hustruen, men avisen People’s Daily kunne i december 2016
fortælle en anden historie: En domstol
i Beijing har pålagt politiet at beskytte
en mand, hvis hustru har udsat ham for
vold inden for hjemmets fire vægge.
Manden kunne fremvise sår flere steder på kroppen, og politiet godtog
hans forklaring på årsagen til sårene:
at hustruen havde slået ham gentagne gange. Hustruen fik et polititilhold
med forbud mod at slå manden eller i
det hele taget forulempe ham.
Hustruen blev dømt efter en lov, der
trådte i kraft i marts 2016, og som no-

get nyt yder manden beskyttelse mod
overgreb fra hustruen. Domstole i flere provinser har, efter at den nye lov
trådte i kraft, dømt den kvindelige part
som skyldig i vold i hjemmet, skriver
People’s Daily.
”Flere og flere mandlige ofre for vold i
hjemmet er begyndt at gå rettens vej for
at få standset volden, i stedet for selv at
straffe konen. Det viser, at der er tale
om voksende retsbevidsthed i Kina. De
skyldige i vold i hjemmet kan nu blive
straffet, uanset om offeret er en kvinde
eller en mand”, skriver avisen.
Selv om loven foreskriver, at alle ofre
for vold i hjemmet skal behandles ens
uanset køn, viser en statistik fra Sichu-

Lægen er millionær og går i dyrt tøj
En kinesisk læge behøver ikke at være
underbetalt og overbebyrdet med arbejde. Det satte lægen Ren Liming sig
for at dokumentere, så han anbragte
et foto af sig selv iført en dunjakke til
10.000 yuan på sin hjemmeside.
Lægen måtte en tur rundt i de sociale
medier. Nogle skældte ham ud, fordi
han gik i så dyrt tøj, andre mente, at
hans tøjbudget på 200.000 yuan om
året var hans private sag. Han oplyste,
at han som speciallæge (urolog) på et
hospital i Chengdu, hovedstaden i provinsen Sichuan, tjener 200.000 yuan

om året. Desuden tjener han som foredragsholder 300.000 yuan om året,
og en investering i nogle firmaer giver
ham yderligere 500.000 yuan om året.
Han har oplyst, at han for nogle år siden besluttede at ”leve livet”, da hans
kæreste forlod ham, og hans far fik lungekræft.
I et interview med Chengdu Business
Daily forsvarer han sin status som millionær med en henvisning til, at en
læge, der har en høj indkomst, ikke behøver at tage mod bestikkelse fra sine
patienter.

an Women’s Federation, at kun to procent af de 1845 tilfælde af vold i hjemmet, der blev indberettet i 2015, havde
manden som offer for vold.
”Det skyldes blandt andet, at tilfælde af vold mod en mandlig ægtefælle sjældent bliver omtalt i medierne”,
siger en menneskerettighedsaktivist i
Chongqing, Zhang Xuan.
”At et mandligt offer for vold i hjemmet nu kan få rettens ord for, at han har
krav på beskyttelse, og at sagen kan
omtales i medierne, er et stort fremskridt. Det viser, at Kina har taget et
stort skridt på vejen til at skabe lighed
mellem kønnene”, siger Zhang Xuan.
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Dansk-Kinesisk Forening indbyder medlemmer og øvrige interesserede til foredrag.
Følg os på Facebook. Foreningens nyhedsbrev mailes direkte ud til medlemmerne.

Nye medlemmer er kommet til
Dansk-Kinesisk Forening holdt i februar sin 19. årlige generalforsamling, hvor den genvalgte formand, Pia Sindbjerg
kunne fortælle, at der det seneste år er kommet nye og unge
medlemmer til, så foreningen nu tæller 223 medlemmer.
Og det gav sig også udslag ved valget til bestyrelsen, hvor
der skulle findes et nyt bestyrelsesmedlem, da en ”af de
gamle” havde ønsket at trække sig tilbage.
Det kom dog ikke til ”kampvalg”, idet Carsten Gyrn, som
hidtil havde været den ene af to suppleanter til bestyrelsen
lod sig overtale til at træde ind i bestyrelsesarbejde. Som
afløser på suppleantposten blev et af de unge, nye medlemmer, Viktor-Emil Billund, valgt, medens der derudover
var genvalg til de to øvrige bestyrelsesmedlemmer (udover

formanden), som i år var på valg, nemlig Catherine Strange
og Kjeld A. Larsen samt den anden suppleant Tage Vosbein.
Desuden består bestyrelsen af tre medlemmer, som ikke i år
var på valg, nemlig Helle Willum Jensen, Charlotte Kehlet
og Ida Löchte.
Generalforsamlingen blev gennemført i Forsamlingshuset i
Kulturstaldene på Onkel Dannys Plads 5 i København, hvor
i øvrigt alle foreningens Kina-foredrag holdes (se nedenfor).
Der deltager i gennemsnit 30 medlemmer i foredragsaftnerne, hvor alle – ikke kun medlemmer – er velkommen og
velset.

huoshan.

Kinas økonomiske udvikling i en ny verdensorden?
Foredrag af Søren Kjeldsen-Kragh, professor ved Københavns Universitet.
For små 40 år siden var Kina en socialistisk økonomi, der
tilhørte gruppen af lavindkomstlande. I dag er Kina et mellemindkomstland, som takket være sin store befolkning er
verdens næststørste økonomi.
Den hidtidige udvikling, som i sig selv er et stort gode, har
medført en række problemer. I den kinesiske ledelse har visse kredse længe erkendt, at situationen ikke er holdbar på

længere sigt. Økonomisk fremgang er afgørende for styret.
Derfor er det vigtigt for styret at få løst problemerne. Det er
det også for verdensøkonomien, fordi Kina i dag spiller så
stor en rolle. Den hidtidige verdensorden er muligvis under
forandring.
Vil vi få en verdensorden, som i væsentlig grad er designet
af Kina?
Det er spørgsmål, som Søren Kjeldsen-Kragh vil belyse i sit
foredrag.
Mandag den 10. april 2017

historien om ”den store drage”
Foredrag af Hemming Van, arvingen til erhvervssuccesen
Daloon.
Med udgangspunkt i sin families historie fortæller Hemming Van om en stor dansk iværksætter- og erhvervssucces.
Hemming Vans far var førstegenerationsindvandrer fra Kina.
Faren, Sai-Chiu Van, ankom til Danmark 25. marts 1935 for
som ung student at lære om dansk landbrug på en gård.
Han havde en midlertidig opholdstilladelse på to år og skulle efter sin fars plan derefter vende hjem og deltage i op-

bygningen af et moderne Kina. Men meget kom i vejen. En
forelskelse og Verdenskrigen fik Sai-Chiu Van til at søge sin
opholdstilladelse forlænget, ikke én men adskillige gange.
Han endte med at blive i Danmark, men ikke på en bedrift.
I stedet startede han vinteren 1960/1961 en produktion af
forårsruller i en kælder i Charlottenlund og gjorde sit firma
landskendt, da han i 90-erne tonede frem på danskernes
tv-skærme og overbeviste os om, at forårsrullerne ”ligger
godt i maven”.
Onsdag den 3. maj 2017

Alle møderne afholdes kl. 19.30 i Forsamlingshuset, Kulturstaldene, Onkel Dannys Plads 5,
Halmtorvet 13, 1700 København V (gården bag Café Mandela).
Entré: Medlemmer af Dansk-Kinesisk Forening 20 kr., andre 40 kr.

