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Læs artiklen om Qi Xi-festivalen på side 3.
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Den anden gang (importeret fra USA) er så Valentins Dag, der
hvert år fejres 14. februar, hvor mange unge kinesere, gør som
de unge i Danmark og store dele af den vestlige verden.

Kineserne fejrer kærligheden to gange om året – den ene gang
(og altså den ”rigtige” kinesiske) fejres i år 28. august.
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Der er mange versioner af
legenden, men én er, at
væversken Zhinü i virkeligheden var en himmelsk
fe og den syvende datter af
en himmelsk gudinde, og
Zhinüs opgave var at væve
kulørte skyer på himlen.

Festdagen bygger på en
gammel, kinesisk legende
om to elskende, væversken
Zhinü og oksehyrden Niulang, hvis kærlighed var
forbudt. Så de var for evigt
forvist til hver sin side af
Sølvfloden. Men én gang
om året – på den syvende
dag i den syvende måned
– kom en flok skader og
dannede bro, så de to elskende kunne forenes på
denne ene dag.

Tilbage på jorden var Niulang dybt
ulykkelig over at hans hustru var forsvundet. Og pludselig begyndte hans
okse at tale, og sagde, at han skulle
slagte oksen og iføre sig oksehuden,
så ville han være i stand til at flyve op
til Himlen for at finde sin hustru. Selv
om han storhulkende gjorde, som oksen selv foreslog, dræbte han oksen

Men hun kedede sig, så hun flygtede
fra himlen for at finde en sjovere tilværelse på jorden. På jorden mødte hun
så oksehyrden Niulang, som hun forelskede sig i, blev gift med. De fik to
børn sammen og levede lykkeligt som
ganske almindelige bønder. Hun var
en vidunderlig hustru og han en god
og kærlig mand… indtil Himmelens
Gudinde opdagede, at der ikke længere blev vævet kulørte skyer på himlen,
og at altså den udødelige Zhinü havde forladt himlen og havde giftet sig
med en almindelig dødelig. Gudinden
tvang vredt Zhinü tilbage til himlen.

Både kærestepar og ægtepar fejrer dagen nu om
stunder, som man i vesten
– og i nyere tid altså også
blandt Kinas ungdom - fejrer Valentins Dag: Blomster, chokolade, middag og
smykker.
Altså Zhongguó Qíngrénjié.

Legenden kan føres tilbage
end 2.600 år, hvor legenden oprindelig udgjorde et
længere digt.

Så én gang om året – på den syvende dag i den syvende måned – kommer alverdens skader, som synes det
er synd for de to elskende, og danner
en bro over Sølvfloden, så de elskende
kan være sammen i hvert
fald denne ene nat.

Himmelens Gudinde fik dog senere
medlidenhed med de to elskende, som
forblev loyale mod hinanden trods adskillelsen, så hun tillod dem at mødes
én gang om året.

og iførte sig oksehuden og tog sine to
elskede børn med til Himlen for at finde deres mor og hans hustru, Zhinü.
Men Himmelens Gudinde opdagede
det og blev meget vred; hun tog sin
store hårnål og ridsede en lang streg i
skyerne, og det blev til en bred flod på
himmelen, der for altid skulle holde de
to elskende fra hinanden. Zhinü sidder
således ulykkelig på den ene side af
floden og væver på sin væv, medens
Niulang tager sig af deres to børn og
på lang afstand kan se hende.

Legenden om den himmelske væverskes og den jordiske
kvægbondes kærlighed fortælles stadig fra generation til generation, selv om Kinas ungdom i dag er ved at overtage den
amerikanske tradition med Valentine’s Day.

I år fejres dagen 28. august, sidste år
var det 9. august og næste år, altså
2018, bliver det 17. august.

M
edens rigtig mange kinesiske unge har taget den
amerikanske Valentine’s
Day i februar til sig, og det
bliver mere og mere almindeligt for de
unge kærester at fejre den dag, så har
Kina i årtusinder haft sin helt egen ”Valentins Dag”, der fejres på den 7. dag
i den 7. måned – ifølge den kinesiske
månekalender. Medens den kinesiske
månekalender jo ligger fast i forhold til
månens faser, så flytter den (og månen)
sig i forhold til vores vestlige Gregorianske kalender, som Danmark indførte
i år 1700 (og de kinesiske myndigheder faktisk i 1929!).
Derfor er det, som med alle de gamle,
kinesiske festdage – nytår, midtefterår
mfl. – at også Qi Xi flytter sig i forhold
til den Gregorianske kalender fra år til
år.

Af Niels Peter Arskog

Qi Xi – eller Dobbelt 7 - Festival 七夕節 er blevet fejret i mere end 2.600 år

LEGENDEN BAG KINESISK
VALENTINS DAG 中国情人节

KINABLADET 3

客气

好客.

Når vinteren hærger eller foråret lader vente på sig, er det ganske
land ramt af hoste og stoppede næser. Kulden har afkølet os, vi
forkøles. De fleste vil sikkert korrekt hævde, at forkølelse på
kinesisk hedder gǎnmào 感冒, men lidelsen har også den mere
billeddannende betegnelse shāngfēng 伤风, at blive såret af vinden.
Det er tilrådeligt at undgå ophold i træk og på vindomsuste steder.

Høflighed

Skadelig Vind 伤风

Sinologen skriver om ord og deres betydning

lup

ord
under

Kommentarer kan sendes til: charkehl@gmail.com
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På kinesisk er der forskellige former for høflighed, fx kèqi 客气
Mange
andre
kinesiske
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er
dannet
af
og hàokè 好客.
sammensætninger med vind fēng 风, fx zhòngfēng 中风 ”ramt af
Hàokè kan forstås
som
elske gæster,
altså zhǔrén
hàokè 主
slagtilfælde
, fēngshīzhèng
风湿症 ”vind-fugt-sygdom”
gigt,
vind”
人 好客: værten er gæstfri.
kèqikaldes
er omvendt
manerervind”,
ellertóufēng 头
der også
tòngfēng gæstens
痛 风 ”smertende
风 ”hoved-vind”
hovedpine
, biāntóufēng
边头风
opførsel. Værten skal elske
at have gæster
eller
i hvert fald
se ”side-hoved-vind”
sådan
migræne og chōufēng 抽风 ”trække-vind” krampe. Videre er der
ud, og gæsten skal kvittere ved utvungen adfærd, stive gæstemanerer
fēngshā 风 痧
”vind-kolera” mæslinger og fēngzhěn 风
antyder, at gæsten ikke er疹 veltilpas,
værtens
opfordring:
bùyòng
”vindudslet” derfor
røde hunde
. Xiánfēng
痫风 er epilepsi
. Et kuriosum
kèqì, der direkte oversat ergiver
det lidt翣underlige
udtryk høflighed
shàshéfēng
舌 风 ”vifte-tunge-vind”,
en sygdom, hvor
Det uforkortede skrifttegn for f ng
patienten, oftest et barn, stikker tungen ud af munden og ryster
behøves ikke.
風 vind skrevet i kursivskrift os
den som følge af en pludselig og i værste fald dødbringende
En anden type høflighed,
der i en vis forstand sætter rammen
hævelse – forårsaget af insektbid?
for både kèqi og hàokè, er lǐmào 礼貌, den ritualiserede fremtræden,
Fēng i sygdomsnavne er liùyín zhīyī 六淫之一, ét ud af seks naturfænomener, der er sygdomsfremkaldende,
en adfærd bestemt af riter.
hvis de optræder i overdreven grad. Yín betyder overdreven. De seks er fēng 风 vind, hán 寒 kulde, shǔ 暑
tegn
er 禮, det
er etogbillede
af etårstider
alter er de seks
varme, shī 湿 fugt,Det
zào uforkortede
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火 for
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med af
for store eller for
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billede
etfor
offerkar,
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et billede
pludselige ændringer i varme, kulde mv. til følge, kan den menneskelige organisme ikke nå at tilpasse sig.
et offerkar fuldt af blomster på et alter symboliserende et offer til
Det er usundt.
guderne. Lǐ er at udføre ritualer for derigennem at tilbede guderne.
Denne udlægning stammer angiveligt fra værket Sān yīn jí yī bìng zhèng fāng yán 三因极一病证方论
Personlig adfærd i overensstemmelse med lǐ har moralsk karakter og
Afhandling om tre kategorier af patogene faktorer skrevet af Chén Yán 陈言 i år 1174 under Songdynastiet.
omfatter at være rén 仁 godgørende, yì 义 retskaffen, chéng 诚 ærlig,
Udover fēng
også de fem
i sygdomsnavne
om end generation
i mindre omfang. Fx
jìngvind
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og andre
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danner kulde hán 寒 shānghán 伤寒 ”såret af kulde” tyfus og èhán 恶寒 ”ond kulde” kuldegysninger. Inden
i
egen
familie,
men
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helt
almindelig
ordentlig
adfærd,
som
fx ikke
for kinesisk medicin findes sygdommene wèihán 胃寒 mavekulde og píhán 脾寒 ”milt-kulde”, der omfatter
at
smide
papir
og
melonkerneskaller
alle
vegne
for
slet
ikke
at
nævne
både miltsvaghed og malaria. Varme shǔ indgår ikke i vestlige sygdomsnavne, men i kinesisk medicin findes
shāngshǔspytteri.
伤暑 ”såret af sommervarme” sommervarmeplaget og shǔshībì 暑湿痹 ”varm fugtig smerte” den
fugtige varmes smerte. Der er en del sygdomsnavne med fugt shī, mange af hvilke er relateret til gigt, men
Lǐ var i ældre tider det, der tilfredsstiller himlens guders ønsker
også shīzhěn 湿疹 ”fugtigt udslet” eksem eller shāngshī 伤湿 ”såret af fugt” fugtplaget. Tørhed zào 燥
for menneskenes
handlinger
derigennem
harmoni på
jord. skal man
danner zàngzào
脏燥 ”hjertes tørhed”
hysteri og
og zàojié
燥结 ”tør sikrer
knude” forstoppelse
. Desuden
benyttes
opfordringen
bùyòng
lǐmào
ikke.endnu
Dererhar
til allezàoyùzhèng
tider
tørhedsonde
. Værre
formentlig
燥
vogte sig Derfor
for at blive
ramt af zàoxié
燥邪 ”tør-ond”
郁症 manio-depressivitet,
en forkortelse
kuángzào 狂燥 mani ogmed
yìyù 抑郁
været et følt dannet
behovaffor
ageren i afoverensstemmelse
lǐ. depression.
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VIN DIESEL ER LIG SUCCES
Den store helt (eller skurk afhængigt af
hvor man ser sagen fra) i den sammenhæng er den ærkeamerikanske skuespiller Vin Diesel. Hvis I ikke ved, hvem han
er, så forestil jer et skaldet testosteron
muskelbundt på 120 kilo med replikker, der er lige så kvikke som hans trig-

KINA VIL HAVE AMERIKANSKE FILM
Det er på en måde paradoksalt, at Kinas
vej til den dominerende position netop
er Hollywood, for shownumrene fra den
ikoniske filmhovedstad, er den store maskine i udviklingen.
Indtjeningen i Kina på amerikanske film
steg med 32% fra 2014 til 2015. Der forventes dog en lidt fladere kurve for indeværende år.
Et tydeligt eksempel på udviklingen er
“Transformers 4” fra 2014, der indspillede 300 mio. dollars i Kina – hvilket svarer til cirka en tredjedel af filmens indtjening på verdensplan. Det er første gang,
at en massiv Hollywood blockbuster
indtjener mere i Kina end i USA. Siden
er det sket flere gange. Der er sågar mange film, der finansielt er blevet reddet af
det kinesiske marked.

KINA OVERHALER USA
I Kina pibler det frem med biografer.
Antallet er vokset med 30% i 2015, og
estimatet er, at Kina har lige så mange
lærreder som USA i 2017.
Alene i 2015 åbnede der 7.500 top
moderne biografsale i Kina. Tallene for
2016 er endnu ikke offentliggjort, men
der er intet, der tyder på, at kadencen fra
2015 er faldet. I Nordamerika er der lige
nu 42.000 biografsale. Hvis Kina fortsætter den nuværende udvikling, så har
de 1,3 milliarder kinesere potentialet til
at have 70.000 sale.

en globale filmscene er under stor forandring. Kina er
på få år blevet en afgørende
magtfaktor. Tidligere tog vesterlændinge orientekspressen for at nå
frem til østens mystik – nu hamrer der et
lyntog den anden vej. Kineserne vil have
amerikansk kultur, de vil se film, og de
vil investere i underholdning.

D

Af Søren Høy

CENSUR FOR MIDDELKLASSEN
Den stærkt voksende middelklasse i
Kina har penge til underholdning fra
øverste Hollywood-hylde. De vil se action. De elsker helte og skurke, der ikke
er asiatiske.
Det kinesiske marked er så afgørende
for Hollywood, at de er nødt til at indrette deres film efter den østlige censur
og kulturelle koder. Det er efterhånden
normalt, at der bliver fjernet bryster og
frække ord, som ikke passer til det magt-

DEN DAG BALANCEN TIPPEDE
I april 2015 skete der noget historisk. For
første gang nogensinde, indspillede de
kinesiske biografer flere penge end de
amerikanske på en uge. Er det så stor en
nyhed, kan man passende spørge? I filmens verden betyder den slags alt. Indtil
nu har en blockbuster haft sit primære
marked i USA. Det er her, filmen er lavet, her stjernerne bor – og ikke mindst
ser USA sig som filmbranchens altdominerende stormagt. Selvforståelsen kom
under angreb. Amerikanerne er dog ved
at vænne sig til tanken. De har fundet
ud af, det kan betale sig, at bruge kinesiske skuespillere. Det betyder, kineserne
(sandsynligvis) vil flokkes om filmene, da
filmens marketing kan målrettes med de
nationale stjerner i centrum. Senest havde den nyeste Star Wars-relaterede film
“Rouge One” hele to kinesiske stjerner
på rollelisten. Donnie Yen og Wen Jiang
er fænomener i kinesisk underholdning,
og det har betydet, at filmen nu har rundet en samlet omsætning på en mia. dollars på verdensplan – godt hjulpet af en
lang kø udenfor de kinesiske billetluger.

ger-fingre på de gigantiske håndvåben,
han slæber rundt på. Hans skuespiltalent kan bedst beskrives med en spændt,
tatoveret overarm. Det er på en måde
fascinerende, at så begrænset et register
kan blive så populært. Vin Diesels lettere komiske macho-høj-oktan actionfilm
som “Furious 7” og “The Last Witch
Hunter” er blevet markant større succeser i Kina end alle andre steder, og det
kinesiske publikums omfavnelse har betydet, at de nævnte film på premiereåret
var blandt de mest sete i verden.

KOMPLEKSITETEN
MELLEM MARKEDERNE
Der er i det hele taget mange kompleksiteter, som markederne i Kina og USA
henholdsvis skal finde ud af.
Den amerikanske filmindustri vil forsøge at sprede filmene ud, så de ikke kannibaliserer hinanden. Det handler om
penge i den verden. På den anden side
står Kina lige om lidt med et andet problem. De giver for nuværende kun adgang for 34 ikke-kinesiske film om året.
Den kvote udfyldes nemt af amerikansk
mainstream. Der er ikke plads til filmkunst og samfundskritik. Det er larmende action, ufarlig underholdning og en
sjælden gang en Oscar-film.
Hvis China Film Group skal holde gang
i de mange biografsale og en stadig økonomisk udvikling på biografmarkedet,
skal der flere amerikanske film ud til
publikum. Kvoten skal sættes op, hvis
de børsnoterede selskaber, som Wanda
Film Group der ejer majoriteten af biograferne, fortsat skal gøre sig godt blandt
den monetære elite. I 2016 steg antallet
af solgte billetter kun med 3,6% når alle
film fra alle lande tælles med, hvilket er
noget mindre, end de meget kapitalistisk
orienterede kinesere har vænnet sig til.
Det betyder, at der må ske noget. Kvoten
udvides med sikkerhed – og dermed ser
amerikanerne øgede muligheder for at
hoppe over den kinesiske mur, hvis de
laver film, der appellerer til middelklassen. Mit bedste bud er, at det kommer til
at betyde mere “wam-bam-boogie action” – ofte med en kineser i en bærende
birolle.

fulde organ China Film Group, der både
står for censur, og hvornår en film skal
ud på markedet i Kina.
Deres filmplan betyder, at det sædvanligvis stærke amerikanske marketingapparat ikke kan udfoldes. Hvis det passer
China Film Group, sætter de to store
amerikanske film op samtidig. Det ville
aldrig ske i vesten. Her vil filmselskaberne sørge for, at filmene bliver drysset ud
over kalenderåret, så publikum får en
fair chance for at se filmene, og selskabernes mulighed for at tappe ind i folks
lommepenge er større.

I 2018 er Kina det største filmland i verden målt på omsætning. Det giver en forskydning i magtbalancen,
hvor USA’s selvforståelse bliver maksimalt udfordret.

KINA ER DEN NYE FILMSTORMAGT
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EN NY VERDENSORDEN
Der er en ny verdensorden i filmhierarkiet. Nye alliancer bliver dominerende
de kommende år. Ingen har dog nogen
klar fornemmelse om, hvad udviklingen
præcist kommer til at betyde for film-

blevet en massiv spiller på markedet. En
børsintroduktion gav ham cirka 800 milliarder dollars. Et par af dem skal bruges
på underholdning, og Ma har besluttet,
at film er afgørende for hans forretningsudvikling. Han har investeret 7,2 mia.
dollars over tre år i at få gang i produktion og distribution. Et af projekterne er
Steven Spielbergs “Amblin Partners”, der
får massiv støtte, så de kan komme ind
på det kinesiske marked.

Søren Høy er direktør i
konsulentbureauet Werksted.

Skuespilleren
kendt som Vin
Diesel. Den
50-årig stjerne
hedder i virkeligheden Mark
Sinclair Vincent.

markedet. Men hvis jeg var producent,
skuespiller eller instruktør ville jeg dog
nok tage et kvikt kursus i kinesisk. Det
ser ud til at betale sig.

Bogen har sit navn efter sorghumplanten, der findes i forskellige varianter, en
af dem er rød og meget livskraftig og
frugtbar. Den voksede i Guami i Shandong provinsen, hvor bogen foregår, og
hvor Mo Yan stammer fra. Her fik han
som barn sit kælenavn, som han nu skriver under. Det betyder ”ti stille”, og han
husker selv, at han talte uafladeligt. Nu
skriver han digre og ordrige værker. Den
røde sorghum blev brugt til mad og til at
lave brændevin af. Den dækkede store
områder og voksede så højt og tæt, at
ikke bare en flygtende hest kunne blive
borte i den, japanske hærafdelinger, ki-

o Yan fik Nobelprisen i Litteratur i 2012 for sine skildringer af menneskets overleven
i og forholden sig til livets
forskellige og ikke mindst for kinesiske
mennesker umådeligt vanskelige vilkår
i det tyvende århundrede. Han roses for
sin evne til at skildre ofte grusomme forhold og begivenheder klart og realistisk
og så alligevel med et strejf af poesi. Det
er også rigtigt, således lader han i ”De
røde Marker” en hest undslippe et rædsomt og blodigt slag i vildt løb gennem
sorghummarkerne med yndefuldt viftende hale.

M

Af Rikke Agnete Olsen

SORGHUM BRÆNDEVIN
Familien har en virksomhed, der fremstiller brændevin af sorghum, og det le-

Og kampe er der mange af i bogen, der
også er en familiehistorie. Fortælleren
kommer hjem til sin landsby ved Sortefloden og fortæller historien om sin farmor
og farfar og deres søn og deres liv gennem disse kampe, der udspilles gennem
årtierne op til Mao og hans tropper vinder magten i Kina. Fortællingen springer
af og til i tid og sted, så man som læser
kan se en vigtig persons grufulde død beskrevet og siden opleve ham i live og se
den betydning, han har haft i de andres
liv. Det kan lyde forvirrende, men er det
egentlig ikke, når man først er kommet
ind i bogen og blevet hjemme i handlingen. Det er f.eks. ubeskrivelig forfærdeligt
tidligt i bogen at læse om, hvordan onkel
Luohan bliver flået levende af landsbyens
slagter på japanernes befaling, men så er
det godt længere fremme at følge ham
som familiens betroede faktotum og bedste hjælper gennem mange år.

nesiske marionetsoldater, guerillakrigere
og røverbander gemte sig med held for
hinanden, når de da ikke lige stødte sammen og farvede markerne røde med blod.

Modtagelsen hos Shan familien var heller ikke vellykket. Der er ingen kvinder til
at modtage hende, brudgommen er hvis
ikke spedalsk, så angrebet af noget andet
slemt. Men farmor er ikke sådan at slå ud,
så hun tilbringer sin bryllupsnat og de følgende to nætter bevæbnet med en spids
saks, så den syge mand ikke kan komme
hende nær. Efter tre dage kommer hendes far for at hente hende hjem på et kort
besøg – det kræver traditionen – og hun
erklærer, at hun ikke tager tilbage til Shan
familien. Det er faderen helt døv for, nu
er hun godt gift, han har fået lovning på
et muldyr, og så er han for resten døddrukken af sorghumvin.
Heldigvis er den smukke bærestolsbærer,
Yu Zhan’ao, i nærheden, han lokker hen-

ver den godt af. Det er egentlig farmors
brænderi, hun blev som ganske ung på
traditionel vis giftet bort til den velhavende Shan familie uden at kende det
mindste til sin brudgom, bortset fra, at
hun havde hørt, han var spedalsk. Det var
ikke en lykkelig brudefærd gennem sorghummarkerne, og bedre blev det ikke af,
at et voldsomt regnskyl kom bag på optoget, men under turen fik farmor øje på
en af bærerne, en kraftig og velskabt ung
mand.

Nobelpristager Mo Yans storværk – 558 sider - fra 1987 er oversat fra originalsproget til dansk af Peter
Damgaard og sidste år udgivet af Batser & Co.

”DE RØDE MARKER” FOR FØRSTE GANG
DIREKTE FRA KINESISK TIL DANSK

DE STORE SPILLERE
Internet-giganten Alibaba med kinesiske Jack Ma i hovedrollen er natten over

PENGENE TJENES I BIOGRAFERNE
Udviklingen på det kinesiske marked
er fuld af ting, som vesten skal vænne
sig til. En ting er censur, en anden er
kvoter, en tredje er, at 99% af indkomsten kommer fra biograferne. Der findes
ikke penge i DVD, betalings-tv og andre
hjemmeorienterede formater. Det illegale marked styrer alt udenfor biograferne.
Den slags er vi i den vestlige verden ikke
begejstrede for, da vi er vant til at styre
alt i hele filmens levetid. Fra den kommer ud i biograferne til den bliver solgt
på loppemarkedet for en 5’er.
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HJERTEBLOD, KÆRLIGHED OG DYB
INDSIGT I KINAS HISTORIE
De røde Marker er skrevet med hjerteblod og kærlighed. Dyb indsigt i Kinas
og Guamis historie og forståelse af de
mennesker, der har gennemlevet den gør,
at De røde Marker både er en beretning
fra egnen og en familiehistorie, og en Mo

de ud i marken, mens faderen sover rusen
ud, og under et voldsomt elskovsmøde i
sorghumen lægges grunden til fortællerens far, Douguan. Farmor har lovet sin
forfører at vende tilbage efter tre dage, og
da hun gør det, er både svigerfar og ægtemand myrdede. Det har hun ikke haft
noget at gøre med, og Yu Zhan’ao, som
har gjort det, bliver ikke fanget. Farmor
overtager med mærkelig modenhed driften af brænderiet, og alt går godt, også
da Yu Zhan’ao opgiver at være røver og
lader sig ansætte hos hende. Da han ser
hendes mave vokse, kan han imidlertid
ikke lade være med at prale af, at det er
hans barn, og så ender han som en slags
herre i huset, også da han svigter farmor
for hendes tjenestepige og flytter med
hende til et hus lidt borte.
Alt dette for at få fortællingens hovedpersoner præsenteret, og gennem de følgende år sker så den japanske invasion af
Kina, forskellige krigsherrer kæmper med
og mod dem, lokalbefolkningen søger at
forsvare sig, men ofte uden held, som da
farfar Yu og hans trup prøver at lægge sig i
baghold for en japansk hærstyrke, og farmor bliver skudt under kampene. Der er
ingen ende på de grusomheder, der foregår mellem de krigeriske enheder, men
sådan set heller ikke på, hvor folk kan
hade og pine hinanden også uden krigen. Det går heller ikke altid godt, når de
prøver at redde hinanden, som da fortællerens mor bliver gemt i en tørlagt brønd
med sin lillebror og ligger der i flere dage
mens han dør i hendes arme, og hendes
eneste selskab er en stor grim tudse og
en nysgerrig slange. Vel ikke sært, at hun
sidenhen fandt glæde ved at skyde japanere.

Yan kender godt. Måske er
det sig selv, han beskriver,
da fortælleren til sidst er
kommet hjem til egnen
og opdager, at den røde
sorghum er blevet erstattet af ”en kortstænglet,
grov og bladrig hybridsorghum, dækket af et
fint hvidt pulver og med
vipper, der er lige så
lange som hundehaler. Den giver et højt
afkast, smager bittert
og giver ofte forstoppelse.”
Det er i hvert fald nok
hans egen mening
om udviklingen i
Kina gennem de senere årtier, der står
at læse på side 520
midt i fortællingen
om, hvordan hans
far som lille dreng
midt om natten
blev taget med til
de døde børns dal
af sin mor for at
finde et barnelig,
de kunne veje og på den
måde få at vide, hvilket tal der skulle
gættes på for at få gevinst i blomsterlotteriet. Her skriver Mo Yan: ” Sommetider
forekommer det mig, at menneskehedens forfald bunder i, at vores levestandard er blevet gradvist mere velstående
og bekvem. Men velstand og bekvemmelighed er samtidig målet for menneskets stræben, et faktum som i sig selv er
et rystende og fundamentalt paradoks:
at menneskeheden anstrenger sig til det
yderste for at udrydde sine bedste egenskaber.”
Det kan man så tænke over efter at have
læst sig gennem alle bogens rædsler – og
glæder og følelser.
De røde marker udkom i 1987 og har altså været næsten tyve år om at nå frem
til Danmark på dansk og oversat fra kinesisk, hvad nu flere bøger
heldigvis synes at blive. Peter
Dangaard har gjort et stort
og gennemgående vellykket
arbejde, men enkelte ”sprogblomster” springer i øjnene.
Det ”sindrige” æsel kan være
en korrekturfejl, men det hedder ”de hængte skindene op”,
ikke ”hang” dem op, og man
har noget på ”hjerte”, ikke
”hjertet”. Sådan er lidt hist og
her, men det er jo også en stor

Rikke Agnete Olsen er
cand. mag. i historie og fransk
fra Københavns Universitet. Hun er
middelalderarkæolog og har desuden virket som rejseleder i Kina,
siden landet åbnede sig for turister i
1970erne og indtil 1990erne. Gennem mange år har hun anmeldt ny
kinesisk litteratur her i Kinabladet.

bog. De Røde
Marker blev filmatiseret af Zhang Yimou
i 1987, det var Zhang Yimous spillefilmsdebut, og De røde Marker, der først udkom som en novelle 1981, var Mo Yans
litterære debut, som han udvidede til den
store bog i forbindelse med filmatiseringen. Filmen blev indstillet til en Oscar og
fik en Guldbjørn i Berlin. Det var også
helt fortjent, for selv efter så mange år,
står filmen for denne anmelder som et
fantastisk og poetisk mesterværk, selv
om også gruen var med. Det er næsten
altid sådan, at man finder bogen bedre
end filmatiseringen af den, men her er
jeg lige ved at holde mest af filmen. Dens
vidunderlige billeder kommer frem som
illustrationer til bogens tekst under læsningen, så i hvert fald må man sige, at
bog og film hænger godt sammen.
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Efter edsaflæggelsen, der trods den studerendes bekymringer forløber uden
de store krumspring, skal gruppen diskutere de nye opgaver de skal udføre
som partigruppe på en uddannelsesinstitution. De er nu blevet medlemmer
på prøve, hvilket indebærer at de skal
holde kommunistfanen højt ved at udføre revolutionære aktiviteter, for at
bevise de er værdige til at blive fuldgyldige partimedlemmer.
- Er der nogle forslag til hvad vi kan

Til daglig studerer vi alle sammen på
det danske undervisningssamarbejde
Sino-Danish Center (SDC), men på
denne moderat-forurenede grå Beijing-eftermiddag i oktober, skal der ske
noget ganske specielt – efter optagelsen vil de blive en del af particellen på
SDC.

- Så skal jeg nok hjælpe jer med at færdiggøre sætningen, svarer formanden.

Lixiaolan, der også er en del af particellen, har en mere pragmatisk tilgang
til partimedlemsskabet, en tilgang der
deles af flere af de andre medlemmer.

Partiet har adopteret en lidt mere human ressourcetilgang til medlemmernes adfærd end i de hemmelighedsfulde undergrundsår, i årtierne efter dets
etablering i i 1920’erne.

JEG SKAL VÆRE ET
FORBILLEDE FOR ANDRE
- Efter jeg blev medlem er det vigtig-

Ifølge hende viser medlemsskabet snarere at medlemmet har lavet meget arbejde ved siden af sine studier, hvilket
kan være en fordel i visse sammenhænge, men i det store hele blot viser, at
man som person er ressourcestærk og
hårdtarbejdende.

- Når det er sagt, så vil jeg sige at det
ikke nødvendigvis er en fordel at være
partimedlem når man søger mange andre job.

- En stor grund til at jeg valgte at blive
medlem, er fordi jeg gerne vil arbejde
i regeringen. Det er en klar fordel at
være medlem, når man går efter sådan
en stilling, svarer hun som det første,
på spørgsmålet om hendes motivation
for at blive partimedlem.

Efter min deltagelse i particellens møder stod det imidlertid klart for mig, at
det ikke er alle, der er ligeså ideologisk
motiverede som Zhentong.

- Partiet vil meget gerne være fleksible
m.h.t. jeres studier, så hvad end vi aftaler i dag, er det vi gør sammen fremadrettet, svarer formanden.

PARTIETS LINJE
SKAL OVERHOLDES
Som particelle eller gruppe i en hvilken som helst organisation, virksomhed eller gruppe, er det partimedlemmernes ansvar at sørge for, at partiets
linje bliver overholdt. På dette niveau
er det dog næsten en formalitet, da
de første stadier i kommunistkarrieren
handler mere om at studere partiets
linje og blive indført i partiaffærer på
universitetet.

- Jeg synes ikke det er den rigtige attitude, i partiet, bare at ville se film, men
nogle medlemmer vil bare gerne lave
så lidt arbejde som muligt for at spare
tid. Det synes jeg ikke er særligt positivt, tilføjer Zhentong.

Zhentong tog sine indledende kurser til
partigerningen i militæret, og han udtrykker også klart, at der var mere disciplin i hærens studiegrupper, end der
bliver lagt for dagen på universitetet.

- I min barndom mødte jeg mange
medlemmer af KKP, de var gode mennesker der tog ansvar for sig selv og andre. De gjorde et stort indtryk på mig,
så da jeg selv voksede op, ønskede jeg
også at blive en del af partiet, forklarer
Zhentong.

Ifølge kampagnen skal kommunistpartimedlemmer studere partiets forfatning og udvalgte taler af Xi Jinping, for
på baggrund af disse at kunne agere
som gode kommunister.

Et kvindeligt medlem rækker hånden
op:
- Jeg er virkelig presset med lektier og
møder med min vejleder omkring vores semesterprojekt. Kan vi ikke bare
mødes og se nogle revolutionære film
eller noget i den stil?

gøre? spørger formanden og fortsætter:
- Vi kan deltage i ungdomsdemonstrationer med andre particeller, tage ud
og møde pensionerede partiveteraner
eller lave frivilligt arbejde?

- Vi skal som minimum læse partiets
forfatning og så er vi også i gang med
at læse Xi Jinpings ”Om Regeringen af
Kina” (谈治国理政)
, hvilke
vi studerer i
(两学一做)
(谈治国理政)
henhold til kampagnen “To studier, en
handlen” (两学一做) , siger Zhentong, en
Den danske kandidatstuderende på Sino-Danish Center (SDC) i Beijing Mads Ve-(谈治国理政)
sterager Nielsen overværede i efteråret etableringen af en kommunistisk particelle af de studerende, som jeg senere møpå uddannelsesstedet, der er en del af et dansk undervisningssamarbejde med der til en snak om partilivet på univerKina. Og han var således med da en gruppe af hans kinesiske medstuderende sitetet.
blev optaget i Kinas Kommunistiske Parti.
Foto: Mads Vestager Nielsen.

Under artikel seks i KKP’s forfatning
står det skrevet at edsaflæggelsen skal
foretages foran partiets flag, så den del
skal der naturligvis kunne sættes flueben ud for, ved ceremonien. Herefter
følger en prøveperiode på et år før det
fuldgyldige medlemskab opnås.

Foran mig skal den rituelle ed snart finde sted, der skal gøre de ni aspiranter
til medlemmer af partiet på prøvetid.
Jeg er blevet inviteret med for at kunne forevige begivenheden, ved et par
knips på min smartphone, samt for at
klæbe det røde hammer-og-sejl flag op
på tavlen i klasseværelset.

vad hvis vi ikke kan huske
partieden? spørger en af de
ni aspirerende kommunistpartimedlemmer, der står
foran particellens formand på tredje
sal i en undervisningsbygning i det
nordvestlige Beijing.

H

Af Mads Vesterager Nielsen

”Det er min vilje at tilslutte mig Kinas Kommunistiske Parti (KKP), opretholde partiets program, overholde
bestemmelserne i partiets forfatning, opfylde et parti medlems pligter, udføre partiets beslutninger, nøje
observere partiets disciplin, bevogte partiets hemmeligheder, være loyal over for partiet, arbejde hårdt,
kæmpe for kommunismen gennem hele mit liv og være klar til altid at ofre alt for partiet og folket og
aldrig forråde partiet.” (KKP’s optagelses ed).

TILLYKKE TIL DE NYE PARTIMEDLEMMER
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Dertil kan også tilskrives brugen af sociale medier og interkonnektiviteten
blandt de unge, der giver de ældre baghjul (og ofte også de danske studerende), når det kommer til at anvende mobiltjenester i mange forskellige aspekter
af det daglige liv. Selv til partimøderne

Ifølge hende er det individualiseringen,
der kendetegner den seneste generation af partimedlemmer, og for at bruge
et moderne dansk udtryk, omstillingsparatheden, samt viljen og evnen til
at jonglere partimedlemsskab, drømmestudie, familie og venner.

- Vi er fra 90’er generationen, vores
ideer og tanker er andre og forskellige
end de tidligere generationer af partimedlemmer. Vi er mere frie. Vi kan
tænke os til, hvad der er bedst for os
og så gøre det. Vi behøver ikke at vente
på, at nogen fortæller os det.

Men at være hårdtarbejdende under
det store arbejdspres på universitetet er
hårdt, og det er ifølge Lixiaolan det, der
leder til den pragmatiske tilgang til partiarbejdet blandt medlemmerne.

ste for mig, at jeg skal huske at blive
ved med at være et forbillede for andre og gøre det godt. Jeg vil være god!
Før havde jeg høje forventninger til mig
selv, men efter jeg blev medlem har jeg
endnu højere forventninger, understreger hun.

Mads Vesterager Nielsen,
kandidat studerende på
Sino-Danish Center, Beijing
ibranos@hotmail.com

- Så hæver vi mødet, siger formanden.
Herfra skal det lyde: Tillykke til de nyudlækkede kommunistpartimedlemmer i SDC particellen af 2016!

Da optagelsessessionen er ved at udrunde tager det kvindelige medlem
igen ordet:
- Så skal vi sige vi ser revolutionære
film? Alle nikker, skønt nogle mere end
andre.

Intet er helligt i kalenderen når tidskabalen skal gå op – heller ikke partimøderne. Derfor må disse også rykkes
rundt efter de studerendes forgodtbefindende, ellers ville markant færre
møde op.

Der er langt til ideen om de små
et-barns-kejsere eller -kejserinder. Snarere er de personer der, ligesom mange
af deres medstuderende, har gjort store
valg i livet og arbejder hårdt for at nå
dem. Studerende der også slapper af og
småsynder i sociale situationer ved af
og til at være mere til stede på mobilen
end i klasseværelset.

sidder flere og kun halvt følger med,
fordi de er i gang med at kommunikere,
købe eller spille spil på telefonen.

Mads Vestager Nielsen havde efterfølgende en samtale om partiets funktion på
uddannelsesstedet med et par af de nye KKP-medlemmer, som dog er på prøve i
et år, før de bliver endeligt optaget i partiet. Denne dag blev ni nye medlemmer
føjet til de omkring 65 millioner medlemmer i Kinas Kommunistiske Parti. De ni
nye medlemmer meldte sig ind af forskellige grunde. Foto: Mads Vestager Nielsen.
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og Huang Mujiao, fandt en lille flok
Brunbuget Værling ved vandreservoiret
i Miyun. Denne art er ikke set i Beijing i årtier, og den er nu stærkt truet
overalt.
De gode lokaliteter i Beijing omfatter
i øvrigt Botanisk Have, de to Sommerpaladser, de Duftende Bjerge, og ikke
mindst Wild Duck Lake nordvest for
byen.

sen, som var blevet taget til fange af japanerne under en rejse til Selskabsøerne, i 1942 blev overflyttet til Beidaihe.
Som Jon Fjeldså beretter i en artikel i
Dansk Ornitologisk Forening Tidsskrift:
”Her kom han i kontakt med to amerikanske ornitologer med indgående
kendskab til Kinas fugle, men amerikanerne havnede naturligvis i regulært krigsfangeskab, så Hemmingsen
kunne overtage deres sommersted ved
Beidahe. Her kunne
han så, under venlig
De fleste besøgende
japansk bevogtning,
fuglekiggere ville nok
studere fugle uafbrudt
tage til områder som
i tre år, indtil krigens
Sichuan, Qinghai eller
ophør gjorde det muYunnan, men jeg har
ligt for ham at rejse
ikke lyst til en vild tur
hjem”. Efterfølgende
med kurs mod Kinas
er stedet blevet udyderprovinser. I stedet
forsket af blandt anagter jeg at koncendre Jesper Hornskov
trere mig om Beijing
og af en svensk ringog omegn når jeg i en
mærker, som samarmåneds tid tager til
bejder med kinesiske
Kina for at studere fugkolleger. Beidaihe bør
lelivet.
være et besøg værd,
selvom det mest af alt
Beijing er godt nok befremstår som en ferierygtet for sin trafik og
by. Dertil kommer, at
sin forurening, men Brunbuget Værling (Jankowski’s Bunting) nær Beijing, Januar 2016.
kystområder tættere
ikke desto mindre er Foto: Terry Townsend
på Shanghai har vist
der set 480 fuglearter
sig at være vigtige rai og omkring byen. Sidste år kom der 70% AF RASTEPLADSERNE
stepladser for vadefugle.
ti nye arter på byens liste. Det skyldes ØDELAGT
både de tilrejsende fuglekiggere, de Beijing ligger på én af de østlige træk- En vægtig tilskyndelse til at se på fugfastboende udlændinge, og det vok- ruter, men det er og bliver en ind- le i Kina er at lette identifikationen af
sende antal kinesiske fuglekiggere. Så- landslokalitet. Ligesom herhjemme asiatiske fugle, som måtte dukke op i
ledes fandt den danske ornitolog Jes- koncentreres trækket langs kysterne, Danmark. Dette gælder ikke mindst
per Hornskov, der har boet i Kina siden og derfor vil jeg besøge nogle af kyst- sangere af Løvsanger-familien. Disse
slutningen af 1980erne, en Blåværling lokaliteterne. Det anslås, at 70% af uanseelige småfugle ligner hinanden
(Slaty Bunting på engelsk) ved Det nye rastepladserne omkring det Gule Hav meget og skelnes derfor ofte bedst på
Sommerpalads og senere en Gråkrage og Bohai Bugten er ødelagt, men ruten sangen. Hvad gør man, hvis de ikke
nær lufthavnen. Gråkragen er jo almin- kendt som ”the East Asian-Australasian synger? Så må man forsøge, at idendelig i Danmark, men begge disse arter Flyway” er immervæk fortsat én af de tificere dem på kaldet, hvilket helvar nye for Beijing.
vigtigste trækruter i verden. Nogle fug- ler ikke er let. Et andet ”problem” for
le må der være!
korrekt identifikation i felten er, at forDet mest overraskende fund i Beijing
skerne lægger mere og mere vægt på
sidste år indtraf ifølge Terry Townsend, Det nok mest kendte sted på kysten er DNA-analyser, når de skal klassificere
som er en af de fastboende udlændin- Beidaihe. Dette skyldes blandt andet at arterne. Det betyder, at gode gamle arge, da to unge ornitologer, Xing Chao en dansker ved navn Axel Hemming- ter splittes op i flere nye arter.

Danmark ses sjældne fugle hyppigst enten når forårstrækket kulminerer i maj, eller når efterårstrækket klinger af i oktober. Mange
danske fuglekiggere foretrækker at
være hjemme i netop disse perioder,
men jeg er villig til at løbe risikoen for
at gå glip af sjældne fugle herhjemme
for til gengæld at se nye og spændende
arter i Kina. Hvad forventer en fuglekigger med ufuldstændigt kendskab til Kina
sig af en sådan rejse?

I

Af Stig Toft Madsen

Trods voldsom trafik og forurening byder Beijing på omkring 480 fuglearter – 10 nye arter blev observeret sidste år

FUGLE PÅ FORHÅND
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Det lykkedes Sebastian at tage nogle fotos af fuglen, som han sendte til
kyndige venner via mobiltelefon. Én af
hans venner meldte tilbage, at det måske var en Sinkiangløvsanger. Denne
formodning blev bekræftet, da Sebastian fandt dens sang i en database over

SINKIANGLØVSANGER
PÅ CHRISTIANSØ
At det kan faktisk lade sig gøre at bestemme svære asiatiske fugle, når de
dukker op herhjemme, blev bekræftet
den 30. maj 2016, hvor fuglekenderen
Sebastian Klein hørte et mistænkeligt
kald på Christiansø. Selvom fuglen
lignede en almindelig Løvsanger på
udseendet så lød hverken kaldet eller
sangen som en almindelig Løvsangers.

bekendt har marxister også længe forsøgt at bringe ”orden i klassen” med
avancerede former for klasseanalyse.
Imidlertid har mange marxister efterhånden aflagt sig dele af klasseanalysen. Om en kat er sort eller hvid er lige
meget, så længe den fanger mus, forlyder det. Et sådan udsagn, som vægter
adfærd og funktion frem for udseende,
ville næppe falde i god jord blandt alle
dagens taksonomer.

Stig Toft Madsen er Fil.Dr,
Senior Research Fellow,
Nordic Institute for Asian Studies.
Kilde: Jon Fjeldså,
”Danske ornitologer langt fra
hjemmet: fra P.W. Lund til
international fuglebeskyttelse”,
Dansk Ornitologisk Forenings
Tidsskrift 100, 3: 267-8, 2006

fuglestemmer.
Sinkiangløvsangeren
yngler i et bælte fra Afghanistan henover det vestlige og centrale Kina op
til Mongoliet. Den er ikke tidligere var
blevet set på vores side af Ural-bjergene og er således måske den sjældneste fugl, som er dukket op i Danmark.
Sebastian Klein kendte ikke meget til
arten på forhånd, men ved at kombinere, hvad han hørte og så med sin
viden om Løvsanger-familien, og ved
at kolportere sin observation ind i sit
netværk lykkedes det ved en kollektiv
indsats at bestemme fuglen. Jeg gør
mig ikke forhåbninger om at finde et
lignende ”giga-hit” i Kina, men jeg kan
godt identificere en letgenkendelig
fugl fra vore længdegrader. For eksempel en Gråkrage på afveje.
Blandt ”feltbisserne” er håbet altid lysegrønt.

Xing Chao og Huang Mujiao, som fandt Brunbuget Værling ved Miyun reservoiret. Foto: Terry Townsend.

Det skaber en vis frustration. Da Per
Alström i januar i år holdt foredrag i
København, spurgte tilhørerne ind til,
hvad han ellers havde gang i.
Han nævnte, tøvende, at han nok ville
publicere et studie af Korttået Lærke.
”Der røg den art”, udbrød én af tilhørerene, som kunne se frem til at en art,
som han allerede havde krydset af, ville blive splittet op på flere arter. I en
artikel med titlen ”Ordning i klassen!”
har Alström udlagt artsbegrebet under hensyntagen til både fremtoning,
adfærd, vokalisering og DNA. Denne
tilgang kaldes Integreret Taksonomi og
det er vejen frem, mener Alström. Som
det vil være nogle af dette blads læsere

Således er antallet af arter inden for
Løvsanger-familien næsten fordoblet
inden for de sidste årtier, ifølge den
svenske professor Per Alström. Med
lydoptagelser og DNA-analyser fra
især Kina har han banet vejen for at
flere former har fået artsstatus. Mange
fuglefolk er tilfredse med denne udvikling, for så kan de afkrydse flere arter
på deres artslister. Men samtidig bliver
det mere krævende – i praksis grænsende til det umulige - at kende forskel
på arterne.
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Og nedgangen er til at tage at føle på:
Antallet af daglige cyklister er raslet ned
i takt med bilernes indtog og en voldsom
udbygning af den kollektive transport.
Medens cykler i Beijing tegnede sig for
62% af den daglige transport i 1986, var
tallet nede på 12% i 2015 – et niveau,
der ligger langt under cykelbyen København, hvor andelen i 2016 var helt oppe
på 42%.

”For et årti siden synes Beijing at være et
paradis for cyklister. Der var ikke særlige
cykelstier, men cyklerne var gadens herskere. I det der lignede en scene fra en
bæredygtig og lettere socialistisk drøm,
så man store skarer af cyklister, der én
masse steg på deres cykler efter tålmodigt at have ventet på grønt lys” (China
Daily 28.3.2013).

iden årtusindskiftet har mange
kinesiske byer forvandlet sig fra
et cykel paradis til et helvede for
både bilister og cyklister, hvilket særligt er blevet beklaget af vestlige
kommentatorer med romantiske minder
om dengang cyklerne herskede.

S

Af Hilda Rømer Christensen

Men over det sidste års tid er der sket,
hvad nogen kalder en ”stille revolution”,
som har bragt cyklerne på banen igen i
de kinesiske megabyer. Smarte cykler i
hundredtusindvis i klare farver – orange,
gule, blå, grønne – er nu synlige i gadebilledet, ikke kun i Beijing og Shanghai,
men også i en 30-40 ”mindre” metropoler i Kina. De bruges flittigt som delecykler af både unge, midaldrende og ældre
– og nogle cykler endda med (illegale)
børnesæder installeret. De nye cykler –
”smart bikes” eller ”shared bikes” – er
sat på gaderne af en række ”smart bikes”-platforme, hvoraf Mobike og IFO er
de største og mest kendte. Og brugen er
meget enkel: Man downloader en app til
sin smartphone og indbetaler 300 RMB
i depositum. Herefter betaler man så 1
RMB (ca. 1 kr) per halve times brug. De
nye cykler er af relativ god kvalitet, og
prisen for at køre på dem er lav i forhold
til deres gennemsnitlige, anslåede værdi
på 3.000 RMB. De ser ”cool” ud og de
urbane kinesere har taget cyklerne til sig
som en del af en moderne livsstil. Cyklerne er blevet et hit, fordi de signalerer
middelklasse og “smartness” ligesom

“Kingdom of the Mobikes” har fået fat i markedet

MISSIONÆRERNE
KOM MED CYKLERNE
Cykler og cykelkultur som livsstilsfænomen er imidlertid ikke nyt i Kina, og
cyklen har i skiftende historiske perioder
været ikon for kinesisk modernitet og
livsstil. De første cykler landede i Kina
sammen med missionærer og kinesere,
som havde været i USA i slutningen af
1800-tallet. Men der var dog først i løbet af 1930’erne, at cyklen for alvor
vandt indpas i hverdagslivet især i de
østlige havnebyer som Shanghai og Tianjin. Allerede dengang blev cyklen et
livsstilsikon for kinesiske mænd. Cyklen
signalerede modernitet og middelklasse
sammen med det korte hår, den vestlige
habit, piben og den vestlige mad. Også
kvinderne gjorde sig gældende som cyklister, ikke mindst studiner fra pigeskolerne, og der blev ligesom i Vesten talt
om ”the Freedom Bike” - især for kvinder. Cyklen blev i denne periode del af
en moderne, kosmopolitisk og rationel

de flugter med trenden om, at det er for
besværligt og ufleksibelt at eje en cykel,
som enten ruster eller bliver stjålet.

NY CYKEL REVOLUTION I KINA!
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KAMPEN OM EN
NY MOUNTAINBIKE
Cyklens særlige position i kinesisk kultur
var også i fokus i filmen “Beijing Bicycle”, en nyklassisk, kinesisk film fra 2001.
Filmen viser sammenstødet mellem to
teenagedrenge fra forskellige miljøer,
én fra et fattigt migrantmiljø og én fra
et mere konsolideret, men beskedent
hjem i Beijing. Omdrejningspunktet er
kampen om en skinnende ny mountainbike. Cyklen kommer til at stå som ikon
og medium for konflikterne, der også
afdækker den sociale ulighed i Kina
efter de økonomiske reformer. Medens
cyklen fremstår som afgørende for migrantdrengens materielle overlevelse i
storbyen, er cyklen for den mere priviligerede, indfødte Beijing-dreng et middel til “show off” for kammeraterne og
et sensuelt forhold til en skoleveninde.
De to drenges kamp for at komme frem

Også de kinesiske myndigheder og regeringstalerøret Folkets Dagblad, bakkede
op om det nye “Kingdom of sports-bikes” og den mandlige supercyklist!

Da jeg foretog en mini survey blandt de
førende cykelforhandlere i Beijing og
Shanghai i 2014, viste det sig, at mænd
udgjorde størstedelen af kunderne – 95%
i de dyre butikker med cykler til priser
helt op til 200.000 RMB og med en lidt
mere jævn, men stadig ulige fordeling i
butikker med cykler til hverdagsbrug.

En kvindelig cykelhandler i Shanghai hævdede,
at denne cykelkultur og
de kinesiske (mænds)
idealer om kvindelighed
har været en barriere
mod at få flere kvinder
ud på cyklerne:
“Mænd
foretrækker
kvinder med hvid hud,
til at lokke
små og bløde kroppe
og ingen muskler – ikke
sporty, solbrændte kvinder med stærke knogler
og muskler... kvinderne vil hellere have
en ny håndtaske end mændenes dyre
cykler”.

kon og klubberne som et
frirum for mænd på linje
med karaoke, videospil,
kortklubber og alkoholforbrug.

Medens bilerne vandt frem, ja, stormede frem, gik det tilbage for cyklerne fra
slutningen af 1990’erne. Dette foto er fra Beijing omkring årtusindskiftet i 2000.
Foto: Niels Peter Arskog.

trend og en del af et større opgør med den traditionelle kinesiske kultur i
1920’erne og 1930’erne.
Efter grundlæggelse af
Den kinesiske Folkerepublik i 1949 blev
cyklen lanceret som et
kommunistisk ikon. Kina
skulle være en nation
af cyklister, der blev set
som et universelt tegn
på social lighed og modernitet. Den kinesiske
leder, Deng Xiaoping
(1904-1997) formulereI december 2010 var tætheden af biler stadig ikke nok
de endda en vision om,
bilisterne over på bycyklerne. Privatfoto.
at der skulle findes en
“Flying Pigeon” i ethvert
kinesisk hjem.
og finde en plads i verden. Filmen har
“Den flyvende Due” var i øvrigt en kine- mange facetter og er et unikt tidsbillesisk kvalitetscykel modelleret efter den de og et rørende dokument over social
engelske Raleigh-model.
ulighed og cyklens særlige position i et
Kina, hvor cyklen næsten er forsvundet.
Efter kulturrevolutionen (1966-76) blev Det samme kan bestemt ikke siges om
cyklen betragtet som en del af “The big den sociale ulighed.
Four” husholdningsgoder – på linje med
en maskinen, vaskemaskinen og tv-ap- Indtil fornyligt stod cyklen i denne forparatet. Cykelproduktionen blev en stand i lav kurs i Kina, dels som et opgør
central del af opbygningen af det nye med Mao-tiden og fattig-Kina, dels på
Kina, og produktionen steg hastigt. Fra grund af forvandlingen af de kinesiske
en årlig produktion på 80.000 cykler i byer fra cykelvenlige til cykelfjendtlige
1952 til 1,5 millioner i 1978. Medens metropoler. De tilbageblevne cyklister
der gennemsnitligt var én cykel per fa- fordelte sig på stædige overlevende fra
milie i 1978 var tallet steget til to cykler en verden af i går. Og så på en synlig
per familie i 1984. Det betød, at også gruppe af mandlige supercyklister, hvor
de kvindelige kammerater blev cyklister cyklen fungerede som et nyt forbrugerii denne periode.
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til 45 år, det vil sige den erhvervsaktive
gruppe. Mænd over 60 år tager de længste ture på delecyklerne, primært som
fritidscykling på øen Hainan, Kinas svar
på Costa del Sol! De smarte cykler ser
også ud til at have fået de kinesiske kvinder på cyklerne igen, og deres andel lå
i flere af byerne på 40-50%. Kvinderne
tegnede sig så til gengæld for de korteste
ture med laveste hastighed, typisk “den
sidste kilometer” til og fra metrostationerne.

Hilda Rømer Christensen er lektor,
Sociologisk Institut, Københavns
Univesitet. P.t. visiting scholar ved
Peking Univeristy og Fudan
University, Shanghai.

I europæisk sammenhæng er der længe
blevet talt om behovet for “game change” i transportpolitik og planlægning.
Mobike-modellen burde oplagt finde vej
til de store byer i Europa.Også til København, hvor denne type delecykler kunne
løse det daglige cykelkaos ved Nørreport og andre steder, som cykelvognene
i S-togene. Og hvorfor ikke ved samme
lejlighed flytte de tunge, hvide el-delecykler ud af byen, og tilbyde dem som
delecykler til beboere i forstæderne og
i de danske landdistrikter? Her er cyklerne som bekendt trængt fuldstændig i
defensiven, godt hjulpet af både lokale
og centrale politikere og ministre. Også
her er der brug for “game change”.

Set udefra har de nye delecykler slået
flere fluer med et smæk: De har nedbragt brugen af private biler, reduceret
luftforureningen, effektiviseret bytransporten og forbedret helbred og velvære
for kinesiske byboere. Og lige nu ser det
således ud som om Mobike og IFO i alliance med millioner af brugere udgør en
substantiel “game changer” i forhold til
transport og planlægning i de store kinesiske metropoler.

innovation”, der er central i den aktuelle
fem-årsplan.

Flere og flere kinesere i storbyerne tager nu igen cyklerne i
brug – ikke mindst kvinderne, som cykler mellem hjem og
Metrostationen. Foto: Hilda Rømer Christensen.

Bag de festlige farver og glade cyklister,
har den kulørte cykelrevolution også
udløst en krig mellem konkurrerende
selskaber, især mellem Mobike og IFO,
som kæmper om markedsandele, nye
teknologier og myndighedernes gunst. Et
andet mere skjult spil foregår i trekanten
mellem marked, myndigheder og brugere. F.eks. søger myndighederne i de store
byer at tæmme initiativet og kontrollere
denne uventede intervention. De er optaget af at stramme reglerne for anarkistisk cykelparkering, ligesom cykling er blevet
forbudt på visse strækninger og på offentlige
pladser især i weekenderne. Myndighederne
har desuden - og rimeligt nok - fokus på brugersikkerhed og ansvar
ved f.eks. ulykker, eller
hvis cyklen ikke fungerer. Udbyderne argumenterer på deres side
med at delecyklerne
Nu er der kun få cykler i gadebilledet, medens anrepræsenterer et unikt
taller af biler fortsat stormer frem. Foto: Hilda Rømer
produkt, og den efterChristensen
tragtede “home grown

Mobike, som er den største udbyder, råder i dag over 1 million cykler, som dagligt har flere brugere. Et par rapporter,
som netop er blevet offentliggjort, har
målt og vejet de nye cyklister og cyklernes effekter bla. på cykelparkering,
bæredygtighed/luftforurening, helbredseffekter – og det, der på kinesisk hedder
kultureret/civiliseret brug af cyklerne.
Beijing er iflg. rapporterne nummer et,
når det gælder brugere og cykelvenlighed, medens Shanghai lå højest, når
det gjaldt pendlercykling til og fra jobbet. Brugernes alderfordeling er måske
ikke så overraskende gruppen under 45
år. Dog med en overvægt i gruppen 20

CYKLEN ER “IN” IGEN
Som nævnt er der nu en ny cykel revolution i gang i de kinesiske byer – efter
et par årtier, hvor cyklen som dagligt
transportmiddel var dømt ude. Den nye
cykelbølge indebærer, at det nu vrimler
med nye delecykler på gader og stræder
i de kinesiske byer.

Nu er cykler ved at vinde indpas igen – især som delecykler
og kke kun gule men i alle regnbuens farver.
Foto: Hilda Rømer Christensen.
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ELFENBEN = STATUSSYMBOL
Han fortæller også, at forarbejdet
elfenben er et statussymbol i
Kina i dag, og i takt med at
færre og færre stødtænder
fra elefanter finder vej
til markedet, stiger

- 1981, har man benyttet sig af smuthullerne efter 1989, således at dem,
der i Kina handler med elfenben – importerer det, forarbejder det og sælger
det – altid hævder, at der kun er tale
om ”antik elfenben”. Eller at det er
købt lovligt i Hong Kong. I Kina er den
officielle pris på ”antik elfenben” ca.
10.000 kr. per kg, men på det ”sorte
marked” kan handlerne opnå priser på
op til 100.000 kr. per kg., forklarer Bo
Normander, som til daglig er beskæftiget med dette område i WWF (World
Wildlife Fund), Verdensnaturfonden i
Danmark.

Fauna and Flora) blev oprindelig etableret i 1973 i Washington, USA, mellem en række lande. Danmark tilsluttede sig aftalen i 1977. Kina kom med
fra 1981.
I dag (2016) er 183 lande tilsluttet CITES eller Washingtonkonventionen,
som den også kaldes. Konventionen
sklal beskytte 5.600 dyrearter, hvoraf
flere end 1.000 er stærkt truede og altså omfattet af totalforbud mod handel
med dem, og 30.000 planter.

- Fra nytår har det været totalt forbudt
at handle med, importere eller eksportere elfenben, hvad enten

Derfor glæder det også Bo Normander og Verdensnaturfonden, at Kinas
regering omsider tager fat i problemet.
Altså ved at skærpe forbuddet mod
handel med elfenben.

- I Kina er det jo ikke kun smykker
og udsmykning i hjemmene elfenben
anvendes til. Det anvendes i høj grad
i pulveriseret form også i såkaldt naturmedicin, især potensfremmende
medicin til mænd, men også febernedsættende medicin, og desværre er
det endda ikke kun elefanterne, men
også næsehorn og tigre, der ulovligt
må lade livet for at tænder og horn kan
bruges i naturmedicinen, fortæller Bo
Normander.

priserne selvfølgelig. Det er ikke kun
i Kina, at elfenben bliver efterspurgt,
men i hele Asien, hvor udbuddet er
blevet støt mindre de seneste 50 år.

Der er i dag en stærkt mindsket bestand af både asiatiske og afrikanske (billedet) elefanter
på grund af jagten på elfenben. Foto: WWF.

CITES (Convention on International
Trade in Endangered Species of Wild

Sådan er det også i dag i Danmark –
det er forbudt at handle med elfenben
fra efter 1989, medens det også her
er lovligt at handle med ”antik elfenben”. Og støder myndighederne på elfenben, der er af nyere dato, så bliver
det konfiskeret og ejeren kan risikere
en bøde på mellem 1.000 og 100.000
kr – afhængig af mængden af ulovlig
elfenben.

en kinesiske regering har lyttet til den internationale kritik af, at Kina ikke for alvor
håndhævede den skærpede
CITES konvention (fra 1973) i 1989,
der indførte et forbud mod handel med
elfenben. Dog således at elfenben fra
før 1989 blev betragtet som ”antik elfenben” uanset om det var hele stødtænder eller forarbejdede smykker og
brugsgenstande af elfenben, og ”antik
elfenben” måtte godt fortsat købes og
sælges.

D

Af Niels Peter Arskog

Omsider er Kina ved at komme på siden af de vestlige lande, når et gælder om at beskytte verdens stærkt
indskrænkede bestand af elefanter.

KINESERNE HAR NU OGSÅ FORBUD
MOD HANDEL MED ”ANTIK” ELFENBEN
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HONG KONG FØLGER
MED FRA 2021
I opfølgning af den kinesiske centralregerings lovgivning og handleplan omkring dette problem, har lokalregeringen
i Hong Kong, hvor folkerepublikkens
lovgivning ikke gælder, lovet centralre-

- Vi har jo set i de forgangne år, at selv
statsbutikkerne har opkøbt mange tons
af ”antik elfenben” uden den mindste
dokumentation for, at det faktisk også
var antikt… altså fra før 1989, tilføjer
den 45-årige programleder for vild natur og biodiversitet.

Derfor frygter Bo Normander og Verdensnaturfonden, at det indtil videre
kun er ”toppen af isbjerget” myndighederne får bugt med, selv om handlingsplanen er god.

det er ”ny” eller ”antik”. Der er indført
skærpet lovgivgivning og en detaljeret
handlingsplan for, hvordan man fremover kan komme den ulovlige handel til livs. Det er jo sådan, at 90 %
af elfenbenshandlen hidtil er foregået
på det sorte marked, så det vil fortsat
være en udfordring for myndighederne, siger Bo Normander.

De ser meget uskyldige ud, de “småting” forarbejdet af elfenben… men
ulovlige er de! Og det vil de kinesiske
myndigheder nu gøre noget ved. Foto:
Niels Peter Arskog.
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Den 45-årige Bo Normander arbejder
for WWF - Verdensnaturfonden i København, hvor han er ansvarlig arbejdet med vil natur og biodiversitet. Foto:
Niels Peter Arskog.

Selv om Danmark i forhold til CITES-konventionen har skrappere regler, nemlig EU-lovgivning, der gælder
for alle EU-landene, har man i EU og
Danmark stadig mulighed for at handle med ”antik elfenben”. For omkring

geringen, at man vil vedtage en tilsvarende lov, der skal træde i kraft fra
2021. Hong Kong har nemlig indtil nu
været et smuthul for elefenbenshandelen også for fastlandskinesere.

FRA 3 MILLIONER
TIL 415.000 PÅ 100 ÅR
Medens der for 100 år siden (ja, det
var under 1. verdenskrig!) skønnes at
have været flere end 3 millioner afrikanske elefanter (der er to arter: savannaelefanten og skovelefanten), er
der i dag kun omkring 415.000 spredt
ud på 37 lande i det centrale, østlige
og sydlige Afrika. Det skønnes i dag,
at der dagligt bliver dræbt 55 elefanter på det afrikanske kontinent… dog
mindre end i 1980’erne, hvor antallet
af dræbte afrikanske elefanter var 274
om dagen. Men alligevel et stort problem. I Afrika dræbes elefanterne ikke
kun for deres stødtænder (til forskel fra
den asiatiske elefant, hvor det kun er
hannen, der har stødtænder, har både
de afrikanske hanner og hunner stødtænder), men også på grund af deres
kød, der hvor krig, fattigdom og ustabilitet blandet med begrænsede naturressourcer skaber sultsituationer. Det
er dog langt størstedelen af drabene
på de afrikanske elefanter, der sker
på grund af stødtænderne. I 2013 og
2014 blev der beslaglagt henholdsvis
44 og over 60 ton ulovlig elfenben.

Alt det her er kun den ene
side af bestræbelserne på at
beskytte verdens stærkt formindskede bestand af elefanter. I begyndelsen af det 20. århundrede var der
100.000 asiatiske elefanter, fordelt
på de tre underarter – indisk elefant,
Sumatra-elefant og Sri Lanka-elefant - men i dag skønnes der kun at
være mellem 41.000 og 52.000 asiatiske elefanter spredt ud i Indien,
Nepal, Bhutan, Laos, Myanmar, Cambodia, Vietnam, Thailand, Malaysia og
Indonesien udover i Kina.

fem år siden var der et par retssager om elfenbenshandel i Danmark. Men loven blev ikke
yderligere skærpet dengang. I EU er der dog
skærpet
lovgivning
på vej. Selv om man
i Europa har gjort,
hvad man kunne
for at standse den
ulovlige
handel
med elfenben, er
de europæiske lande i stedet blevet
transitlande for elfenben.

En hel kunstfærdigt udskåret
elefantstødtand til salg i Hong
Kong-butik. Det bliver nu ulovligt at sælge på fastlandet og
fra 2021 også i Hong Kong,
hvor der i dag er livlig handel
med elfenben. Foto: WWF.

Det er tidligere blevet konstateret, at
det er kinesiske bagmænd og kinesiske
bander af krybskytter, der styrer den
ulovlige elefantjagt i Afrika. Heldigvis
er nationalparkerne i Sydafrika dog
godt beskyttet mod krybskytteri, me-

- Nu må vi så se, om den skærpede
lovgivning i Kina hjælper med at bevare elefanterne. Det er fint, hvad man

dens det i andre afrikanske lande ser
helt anderledes ud.

nu har gjort, men jeg mener, at det der
virkelig skal til er en kulturel ændring
i det kinesiske samfund. Men den nye
lovgivning er absolut et godt signal til
Afrika, siger Bo Normander.

I 2013 blev der beslaglagt 44 ton ulovlig elfenben og i 2014 hele 60 ton. Her er det thailandske toldere, der har afsløret en
ulovlig sending uforarbejdet elfenben, der næppe er fra før 1989. Foto: WWF.
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æmpemetropolen Shanghai sover aldrig. Ligegyldigt, hvor man
befinder sig, og uanset tidspunktet på døgnet er der mennesker,
der som myrer haster i alle retninger, og
byens larm, farver og dufte er et sandt
bombardement af sanserne. Shanghai er
også en by under konstant forvandling.
Gamle beboelseskvarterer og små hyggelige spisesteder i snævre gyder forsvinder
og bliver erstattet af højhuse og kæmpemæssige shoppingcentre, hvor man kan
købe snart sagt ethvert ”high street” mærke og bagefter slukke sin kaffetørst hos
Starbucks. Samtidig skyder hele kvarterer
op i nøjagtig samme stil som det, der netop blev jævnet med jorden. Denne gang
har kopien dog alle de moderne bekvemmeligheder, originalen manglede, og
tjener som nostalgisk kulisse for smarte
forretninger, restauranter og kunstgallerier, hvor økonomisk velstillede kinesere
og turister hengiver sig i forbrugets hellige navn. Desuden dukker der templer
op som paddehatte af det rene ingenting, efter at religionsudøvelse har været
strengt forbudt i flere årtier. For i takt med
den stigende velstand er det blevet hipt
at tænde røgelse og søge åndelig ro og
spiritualitet.
Meget at den dynamik, bevægelse og forandring, jeg selv har oplevet i Shanghai,
genfinder jeg i den kinesiske forfatter,
Qiu Xiaolong’s (1953-) serie af foreløbig
9 kriminalromaner (Den 10. er foreløbig kun udkommet i fransk oversættelse
under titlen ”Il était une fois l’inspecteur
Chen’’) om den retskafne kriminalinspektør, Chen Cao, der leder en specialgruppe
for politisk sensitive sager under Shanghai Politis Drabsafdeling. Bøgerne er fyldt
med beskrivelser af steder og stemninger
i Shanghai, som lægger ramme til den
væsentligste del af de kriminelle plots.
Det er et Shanghai, hvor omdrejningspunktet er under hastig forandring, og vi
følger fra sidelinjen både med i de politiske og økonomiske forandringer, det
kinesiske samfund har undergået i løbet
af hovedpersonernes liv, og den fortsatte
forandring, der finder sted, mens narrativerne udspiller sig for øjnene af os.

K

Af Tove Meurs-Gerken

Ligesom ved en sproglig oversættelse
indtager den kulturelle oversætter en
central og magtfuld position, idet det er
oversætteren, der suverænt bestemmer,
hvilke personer og hvilke narrativer, der
skal medvirke i fortællingerne og hvilken
ramme, de skal sættes ind i. Den ramme,
Qiu Xiaolong har valgt, er kriminalromanen med mord og politiske intriger. Det
er en genre, hans vestlige læsere kender i forvejen, og som gør det muligt at
præsentere mange personer og derved
vise et bredt billede af forskellige sociale
grupper og deres dagligdag i Kina. Det er
ligeledes en genre, der er velegnet til at
forklare og oversætte i og med, at politimanden bevæger sig rundt i den urbane
labyrint og stiller spørgsmål, ligesom han
kan læse dokumenter, andre ikke har adgang til. Inde i denne ramme har forfatteren valgt en række temaer, som han lader
få forskellig indflydelse på de forskellige
personer, vi møder. Derved skaber han
en række billeder for sine læsere.

SKRIVER PÅ ENGELSK OM KINA
Qiu Xiaolong er født og opvokset i Kina
og nu bosat i USA, hvor han skriver på
engelsk om Kina til vestlige læsere. Han
er derved fysisk og skrivemæssigt placeret et sted mellem Kina og den vestlige
verden, og denne placering manifesterer sig tydeligt i hans kriminalromaner,
hvor narrativerne finder sted i rammer,
som for mange vestlige læsere må forekomme fremmede og eksotiske, ligesom
de forskellige personers adfærd og samtaler kredser om emner, som måske ikke
umiddelbart giver mening, medmindre
man har en eksplicit viden om kinesiske
forhold. Alt dette fremmede og ukendte
bliver imidlertid til stadighed afkodet og
forklaret af forfatteren, der som insider
både er fortrolig med kinesisk kultur og
tankegang og som outsider er bevidst om,
hvad læserne må opfatte som fremmed
og anderledes, og som derfor kræver en
forklaring. Qiu Xiaolong fungerer derved
som kulturel oversætter og skaber gennem sine beskrivelser og forklaringer en
række billeder af Shanghai, det kinesiske
samfund og ikke mindst de konsekvenser,
Kinas turbulente historie har haft for de
personer, vi møder i bøgerne.

Kinesiske billeder i Qiu Xiaolong’s kriminalromaner

EN SAND GOURMET
Den poetiske kriminalinspektør er desuden en sand gourmet, og undervejs i
bøgerne sætter han utallige måltider til
livs, gerne i selskab med gode venner og
kønne veninder. Flere af de retter, han
indtager, er så eksotiske og fremmedartede, at de utvivlsomt må fascinere og indimellem også frastøde den vestlige læser.
Men også her bliver vi taget ved hånden,
og Qiu Xiaolong giver så indgående og
detaljerede beskrivelser af råvarer og tilberedning, at læseren nærmest kan se,
dufte og smage retterne.
Det tema, der fylder mest, er imidlertid
elementer fra Kinas nyere historie, hvor
forfatteren skaber billeder, der viser,
hvordan livet som borger i Kina konstant har været under politisk og økonomisk forandring siden Kommunistpartiets
magtovertagelse i 1949. Det kommer
særligt tydeligt til udtryk i de billeder, han
skaber af Kulturrevolutionen, hvor forholdene for ganske almindelige mennesker
gentagne gange blev vendt på hovedet,
fordi den politiske vind pludselig blæste
fra en anden retning. Det overordnede
billede, han tegner af Kulturrevolutionen,
er et kritisk billede af en kaotisk tid, hvor
mange led uret. Det er billedet af unge

Qiu Xiaolong kommer vidt omkring, og
nogle af de temaer, der fylder meget i bøgerne, er poesi, konfucianisme og mad.
Alt imens hans kriminalinspektør opklarer en tilsyneladende endeløs række af
grumme forbrydelser i et minefelt af intriger, lader han sig ligesom mange andre
fiktive detektiver inspirere af mere eller
mindre usandsynlige kilder, som i dette
tilfælde er klassiske kinesiske digte. Selvom der ikke umiddelbart er nogen sammenhæng mellem poesi og politiarbejde,
så bruger kriminalinspektøren digtene til
at komme videre med sin efterforskning,
når han er gået i stå. Et andet gennemgående tema er konfucianisme, idet hovedpersonen er opdraget med konfucianske
værdier, og bøgerne er fyldt med konfucianske citater. Men hverken de kinesiske
digte eller konfucianismen bliver alt for
fremmed eller anderledes for læseren,
fordi Qiu Xiaolong til stadighed sørger
for at forklare og oversætte.

ET RØDT SAMFUND I OPBRUD
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Henover det hele svæver Kommunistpartiet, der indædt kæmper for at fastholde
sin magt. For selvom den kommunistiske
trio med arbejder, bonde og soldat som
samfundets grundpiller er blevet erstattet
af de nyrige og universitetsuddannede,
og mønsterarbejderens stjernestatus er
overtaget af film- og sportsstjerner, holder partiet øje med alt og alle og slår

KULTURREVOLUTIONEN
OG NUTIDEN
Udover at brodere videre på Kulturrevolutionen og dens følger forholder Qiu Xiaolong sig kritisk til livet i nutidens Kina
ved at tage fat i den dynamik og forandring, der virkelig tog fart ved iværksættelsen af de økonomiske reformer. Herved skaber han billeder af et samfund,
som på rekordtid har bevæget sig fra
planøkonomi mod markedsøkonomi og
fra kommunisme mod kapitalisme. Inde i
disse billeder møder vi mennesker, der er
blevet slået omkuld i sammenstødet med
den hastige økonomiske og sociale forandring og er fortabte i deres nye virkelighed, som er lost in translation. Men vi
møder også mennesker, der har forstået
at udnytte dynamikken og forandringerne
i form af driftige entreprenører, luskede
ejendomsspekulanter og skrupelløse personer, der for egen vindings skyld sætter
andres liv og helbred på spil ved at udlede giftige affaldsstoffer i det omgivende
miljø eller sælge sundhedsskadelig mad.

mennesker, der tilbringer årevis på landet
uden deres familier og dertil bliver snydt
for en uddannelse. Og det er billedet af,
hvorledes denne smertefulde periode er
med til at forme de unge menneskers
identitet og får afgørende betydning for
den retning, deres liv tager efter Kulturrevolutionens afslutning. Samtidig er der
også nostalgiske tilbageblik, som ikke er
udtryk for en længsel efter at genopleve
Kulturrevolutionen, men efter et enklere
liv uden den materialisme, globalisering
og individualisering, som er realiteten
for mange i nutidens Kina. Kulturrevolutionen og de ofte traumatiske følger
for dem, der gennemlevede perioden,
danner ikke blot baggrund for mange af
narrativerne i Qiu Xiaolong’s bøger, men
er flere gange den direkte årsag til de kriminelle plots, der udspiller sig mange år
senere, hvor flere af de sager, kriminalinspektøren opklarer, trækker tråde tilbage
til rødgardister, arbejdslejre og familier,
hvor medlemmerne enten er døde eller
spredt for alle vinde.

Tove Meurs-Gerken er
advokat i København.

Qiu Xiaolong er blevet kritiseret for, at de
billeder, han skaber af Kina, ikke stemmer overens med virkeligheden. Efter
min opfattelse har det imidlertid ingen
betydning, om hans billeder er tro kopier
af det virkelige Kina, idet formålet med
at skabe billederne er at kommentere og
kritisere forskellige elementer i det kinesiske samfund, og det er lykkedes. Dertil
kommer, at det kinesiske samfund er så
dynamisk og ændrer sig med en sådan
hastighed, at de billeder, han skaber, under alle omstændigheder forældes, inden
blækket er tørt.

hårdt ned, når nogen træder ved siden af.
Samtidig lukker partiet øjnene for mange af de alvorlige samfundsproblemer,
som Kina slås med, såsom korruption,
stigende ulighed og forurening. For selvom Kommunistpartiet har iværksat gentagne kampagner, er problemerne fortsat
ikke løst. Qiu Xiaolong tegner kort sagt
et billede af et dysfunktionelt samfund,
hvor magthaverne ikke vil gøre noget ved
problemerne, og den enkelte borger ikke
kan gøre noget ved dem. Samtidig skinner det igennem, at det ikke er den kommunistiske ideologi, der er problemet,
men derimod de interne magtkampe og
visse elementer indenfor partiet, nemlig
de korrupte embedsmænd, der misbruger deres position, og de forkælede efterkommere af højtstående kadrer, der ser
stort på lov og moral.
Den
kinesisk-amerikanske
forfatter Qiu Xiaolong er født i Shanghai i
1953 og erhvervede sig op gennem
1980’erne et velronnemeret navn som
digter, oversætter og litteraturkritiker
i sit hjemland, hvor han blev optaget
i Chinese Writers’ Association. I 1988
modtog han et stipendium fra Ford
Foudation, der gjorde det muligt for
ham at rejse til USA for at researche og
skrive en bog om den britiske poet T.S.
Eliot. Men i kølvandet på Tianmen-demonstrationerne i maj-juni 1989, blev
han tvunget til at blive i USA, da det
kom frem, at han økonomisk havde
støttet mange af de kinesiske studenter.
Han begyndte at skrive på engelsk og
opnåede en Ph.D. i sammenlignende
litteratur fra Washington University.
Hans første kriminalroman om Shanghai-kriminalinspektør Chen Cao udkom i 2000 med titlen ”Death of a Red
Heroine”
Qiu Xiaolong bor nu sammen med sin
hustru Wang Lijun og datteren Julia
Qiu i St. Louis, Missouri.
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Andre kapitler i Queer/Tongzhi China tager mere lokale forhold op, for eksempel
i kapitlet om Chengdu, hvor etnografen
Wei Wei beskriver organisering indenfor HIV/AIDS området, eller i teksten fra
Shenyang, hvor antropologen Xiaoxing
Fu belyser historiske og samtidige mødesteder og kontaktmetoder for den
nordøstlige bys bøsser. Fus kapitel sætter bøssernes møder og omgangsmåder
i sammenhæng med de store samfundsudviklinger i Kina, så man får et indblik i
blandt andet hvordan kommercialisering
af det offentlige rum, og åbningen for globale diskurser omkring homoseksualitet,
påvirker både selvopfattelser og praktiske
handlingsrum for forskellige socioøkonomiske grupper og generationer.
Antologien behandler således emnet med
den kompleksitet, det fortjener: Regionale, generationsmæssige, og kulturelle
forskelle indad i Kina gør, at situationen
for LGBT-personer er højst forskellige fra
miljø til miljø og person til person. Det
får bogen frem med overbevisning, især
på grund af den mangfoldige empiri, som
de akademiske studier bygger på, og de
mere personlige og praktiske erfaringer
fra aktivisterne. Queer/Tongzhi China
kan derfor anbefales til læsere, der ønsker et bredt og solidt underbygget indblik i Kinas forhold for LGBT-personer.
Den kan i øvrigt også inspirere til videre
udforskning af underemnerne gennem de
mange henvisninger til film, webcasts, og
forskningsarbejder, der kommer i spil.

tivt forsigtige og konstruktive tiltag, som
en strategisk navigering af et kulturelt og
politisk felt med mange faldgruber.

Da politiet og forbipasserende havde hørt hans forklaring,
fik de medlidenhed med ham. Politiet fik hurtigt samlet
penge ind til en togbillet og kørte ham til den nærmeste
jernbanestation, og sikrede at han kom godt afsted.

Han havde cyklet i en måned, da færdselspolitiet i Beijing
traf ham. Politiet kunne fortælle ham, at han desværre var
kørt en stor omvej, så han havde længere hjem, end da
cykelturen begyndte en måned tidligere i Shandong.

I et andet kapitel, skrevet af filmskaberen
Fan Popo, forklares hvordan visninger af
LGBT-tematisk film må foregå udenfor almindelige kommercielle biografer, men
i mindre lokaler i for eksempel universiteter eller natklubber, for at gå under
radaren og dermed omgå censur. Engebretsens eget kapitel beskriver aktivisterne i Kina som relativt ikkekonfrontatoriske, hvor man i modsætning til i vestlige
lande ikke kan holde parader af samme
årsag. LGBT-aktivisme i Kina foregår altså
ikke som voldsomme protester a la Stonewall i New York i 1969, men via rela-

rangsborgere”. Den populære transseksuelle programvært Jin Xing er dog et lysende eksempel på det modsatte. Derfor
lancerede Wei onlinemediet queercomrades.org i 2007, en webcast der tager op
adskillige LGBT-emner via interviews og
reportager på både kinesisk og engelsk.
To af Queer Comrades-webcastens principper, som Wei og Deklerck omtaler i
kapitlet, giver indblik i aktivismestrategier på området. For det første inviterer
de aldrig anonyme gæster, da de ønsker
at fremhæve LGBT-personer, som ikke
skammer sig — i kontrast til de officielle mediers reportager, hvor interviewobjektene oftest ikke ønsker at stå frem. For
det andet prøver de at undgå negative
vinkler i reportagerne, hvorfor de stiller
spørgsmål a la ”hvordan kan vi skabe forbedring?” i stedet for ”hvad er det myndighederne gør forkert?”. På den måde
formidler de mere konstruktive fortællinger, og endnu vigtigere undgår de censur
eller anden slags negativ opmærksomhed
fra myndighederne.

En mandlig cyklist blev den 29. januar i år standset af
færdselspolitiet i Beijing, fordi han cyklede på en trafikvej, hvor cyklister absolut ikke har noget at gøre, fortæller People’s Daily Online. Han forklarede, at han var
på vej hjem til provinsen Heilongjiang fra et besøg i Shandong-provinsen. Desværre havde han brugt alle sine penge på en cybercitycafé, så han var ikke i stand til at købe
en togbillet til sig selv og cyklen.
Han kunne ikke gøre andet end at cykle hjem, en strækning på over 1500 kilometer.

Cyklist på afveje

Disse er blot nogle af spørgsmålene, som
undersøges i antologien Queer/Tongzhi
China, redigeret af forskerne Elisabeth L.
Engebretsen og William F. Schroeder. Bogen indeholder ikke blot tekster skrevet af
akademikere, der har studeret en række
LGBT-relaterede miljøer og problematikker i Kina fra forskellige disciplinære
perspektiver, men også essays fra aktivister og kunstnere, der i praksis arbejder
med folkeoplysning og andre tiltag for at
styrke forholdene for de seksuelle minoriteter. Læseren får dermed adgang til en
passende alsidighed i indfaldsvinkler for
at forstå et sammensat emne.
I Kina findes ikke den samme idé om ”sodomi” eller ”synd”, som i judeokristne
kulturer har været hæmsko mod den brede accept af LGBT-personer. I stedet står
usynlighed af LGBT-personer og uvidenhed i den brede offentlighed i vejen for
accept. Som filmskaberne Wei Xiaogang
og Stijn Deklerck skriver i deres kapitel i
antologien, findes der i kinesiske medier sjælden positive repræsentationer af
LGBT-personer: Som regel omtales bøsser og lesbiske slet ikke, og de sjældne
gange, det sker, fremstilles de ofte som
”mentalt ustabile, ofre, eller som anden-

vordan er vilkårene for bøsser,
lesbiske, biseksuelle og transseksuelle (LGBT-personer) i
Folkerepublikken Kina i dag?
Hvordan forholder LGBT-aktivister sig til myndigheder, kulturelle
normer, og den globale LGBT-bevægelse i øvrigt? Og hvad er signifikansen af
拉拉
begreber som tongzhi ( 同志 , 酷儿
kammerat
同志
拉拉 同志
ku’er 酷儿 , queer),
og lala
酷儿 ( 拉拉, lebbe)?

H

Af Magnus Jorem

Boganmeldelse: Queer/Tongzhi China- New Perspectives on Research, Activism, and Media Cultures,
redigeret af Elisabeth L. Engebretsen og William F. Schroeder.

DET PRAKTISKE HANDLINGSRUM

20 KINABLADET

Raoel Wallenberg rejste derfor til Budapest i juli 1944
som medarbejder på den svenske ambassade hvorfra han
iværksatte sin plan for at redde jøderne, og lykkedes med

Vort nuværende samarbejde i Kina bidrager til forbedret undervisning om
menneskerettighederne ved de kinesiske universiteter og indenfor retsvæsenet, udviklingen af menneskerettighedsundervisning om kønnenes ligestilling
og menneskerettighederne i forhold til
forretningsverdenen. Vi bidrager med
både forskning i og politikanbefalinger
omkring rettighederne for handicappede, ligesom vi arbejder på at fremme reformer indenfor behandlingen af
ungdomskriminelle.Vi fremmer også
væsentlig ligestilling mellem kønnene i
alle aktiviteter gennem kønsintegration.

Og vi har været med til at udvikle biblioteker over området ved nøgleinstitutioner i den akademiske verden.

Uanset rygterne er mindet om Wallenbergs indsats for
jøderne i Ungarn blevet hyldet – der uddeles priser og
hædersbevisninger fra diverse Wallenberg-fonde, der er
opført mindesmærker i både Ungarn, Sverige og Israel.
Og Wallenberg mindes også gennem Raoul Wallenberg
Instituttet for Menneskerettigheder og Humanitær Lovgivning.

Der er gået mange rygter gennem årene går om det, nogle
endda, at han fortsat sad fængslet i Moskva i 1987.

at redde op imod 100.000 jøder og andre forfulgte i Ungarn, før han i januar 1945 blev arresteret af den fremrykkende sovjetiske Røde Hær og siden forsvandt han
simpelthen. Russerne oplyste, at han var blevet overført
til Lubjanka-fængslet i Moskva, hvor han i 1947 skulle
være blevet henrettet. Men det er fortsat en uløst gåde
om, hvad der virkelig skete og hvornår/hvordan han døde.

ARBEJDET I KINA I MERE END 20 ÅR
Gennem de mere end 20 år, hvor vi har
haft medarbejdere i Beijing, har vi arbejdet for at styrke viden om og forståelse af
menneskerettighederne både i de akademiske cirkler og i den juridiske sektor.
Først gennem samarbejde, seminarer og
udvekslingsbesøg, der
skulle styrke bevidstheden om internationale menneskerets-normer i retsvæsenet og politiet. Og det er således lykkedes os gennem årene at opbygge et
bredt netværk af enkeltpersoner og institutioner, som vi samarbejder med om
undervisning i menneskerettighederne,
forskning og opsøgende virksomhed.

at registrere RWI som en gyldig juridisk
enhed på grund af manglende kinesisk
lovgivning, selv om vi i alle årene har
været i tæt samarbejde med en lang
række kinesiske institutioner, men med
Kinas vedtagelse af FNGO-loven, der
fastlægger, hvordan udenlandske ikke-statslige organisationer må operere
på fastlandet i Kina fra 1. januar i år, har
vi nu søgt om registrering af vors tilstedeværelse i Kina som en juridisk enhed.

Raoul Wallenberg blev født i Sverige i 1912, studerede
på en arkitektskole i USA, arbejdede i Sydafrika nogle år,
senere i en bank i Haifa (i dag i Israel), men returnerede
tiul Sverige i 1936, hvor han arbejdede i et import- og
eksportselskab, der var ejet af en ungarsk jøde. På grund
af den nazi-venlige regering i Ungarn,m som indførte
stramme regler for jøders valg af erhverv og familie, blev
det nærmest umuligt for Wallenbergs chef at rejse mellem
Sverige og Ungarn, og det overlod han derfor fra 1941 til
Raoul Wallenberg, som lærte sig at tale ungarsk og blev
af den amerikanske og svenske regering bedt om at stå i
spidsen for et redningsprogram for jøderne i Ungarn, som
fra foråret 1944 blev massedeporteret – op til 12.000 om
dagen! - af tyskerne og deres ungarske håndlangere.

FAKTABOX:

Og det førte så til at Raoul Wallenberg
Instituttet åbnede egen afdeling i Beijing
i 2001, hvor der i dag er fire medarbejdere.
Det har dog ikke tidligere været muligt

aoul Wallenberg Instituttets
Kina-programmer skal styrke
institutioner og netværk for at
fremme og beskytte menneskerettigheder – herunder kønnenes ligestilling – i Kina. RWI har faktisk siden
midten af 1990’erne arbejdet med disse
problemstillingerne sammen med en
række nøglepartnere i Kina som Beijing
Universitet, Wuhan Universitet, China
University of of Political Science and
Law, retssektorens institutioner som The
Supreme People’s Procuratorate (øverste
anklagemyndighed), the National Prosecutors College og dets provinsafdelinger samt Haidian People’s Procuratorate
i Beijing (lokale anklagemyndighed i
universitetsdistriktet Haidian i Beijing).
Efter at det kinesiske udenrigsministerium havde bedt RWI om hjælp til at forbedre menneskerettighedssituationen i
Kina.

R

Af Merethe Borge Macleod, Beijing

Raoul Wallenberg Instituttet etablerede afdeling i Beijing i 2001, men har på opfordring af den kinesiske regering haft aktiviteter i Kina siden midten af 1990’erne.

KINA BAD OM HJÆLP TIL AT FORBEDRE
MENNESKERETTIGHEDERNE I LANDET
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Raoul Wallenberg Instituttet arbejder især med forbedring
af rettigheder og beskyttelse af de udsatte millioner af

Merethe Borge Macleod er leder af
Raoul Wallenberg Instituttets Beijing-kontor i ambassadeområdet ved
San Li Tun i Chaoyang Distriktet.

sammen med partnere både i den akademiske og juridiske sektor.

I vedstående artikel skriver lederen af Raoul Wallenberg
Instituttets afdeling i Beijing, Merethe Borge Macleod om
de opgaver RWI forsøger at løse i Kina. Beijing-kontoret
åbnede i 2001 og har fire medarbejdere.

Danske Morten Kjærum har siden 2015 været leder af
Raoul Wallenberg Instituttet for Menneskerettigheder og
humanitær lovgivning med hovedkontor i Lund og ca. 70
medarbejdere rundt i verden.

flygtninge og migranter, at retssystemerne er tilgængelige
og beskytter alle borgere på lige vilkår, at sikre at samfundene er åbne og omfatter alle, med ligestilling ligesom
RWI arbejder for en retfærdig og socialt bæredygtig global
økonomi, hvor menneskerettighederne er en central byggesten for udvikling, erhvervsliv og miljøstyring.

til handicappede og på den måde påvirket både politiske og juridiske reformer
for en bedre beskyttelse afn menneskerettighederne for folk med handicap.
Her i 2017 og fremover vil vores indsats i Kina fortsat fokusere på at støtte
menneskerettigheds udviklingsprojekter

Raoul Wallenberg Insituttet for Menneskerettigheder og
Humanitær Lovgivning, der er opkaldt efter den svenske
forretningsmand/diplomat, Raoul Wallenberg, som op til
2. verdenskrigs slutning reddede ti tusindvis af jøder og
andre udsatte befolkningsgrupper i Ungarn, blev etableret
som et akademisk institut under Lunds Universitets juridiske fakultet i 1984, og har fortsat hjemsted i skånske Lund,
men har udover Lund også afdelingskontorer i Stockholm
og i seks andre byer rundt i verden: Nairobi i Kenya, Istanbul i Tyrkiet, Jakarta i Indonesien, Phnom Penh i Cambodia og Amman i Jordan samt i Beijing, Kina. Men RWI
arbejder faktisk i 40 lande med forbedring af menneskerettighederne.

FAKTABOX:

VI KAN OPVISE KONKRETE
RESULTATER
Lad mig nævne nogle konkrete positive
resultater:
I 2004 etableredee vi Kinas første og
mest omfattende postgraduate level studie i menneskeretigheder ved Beijing
Universitet. Ved udgangen af 2016 var
flere end 300 kandidater dimitteret fra
dette enestående studie. Kandidaterne
arbejder nu på en række områder i universitetsverdenen, statsadministrationen,
erhvervsvirksomheder, advokatkontorer
og internationale såvel som nationale
NGO’er.
RWI har også haft adskillige hundrede
lærere på træningsforløb med internationale menneskerettighedseksperter, vi har
sørget for at mange universiteter i Kina
nu har vigtig litteratur om menneskerettighederne i deres biblioteker, ligesom vi
i samarbejde med kinesiske forskere har
udarbejdet og udgivet flere end 20 tekstbøger til undervisning i international
menneskeretslovgivning og relationerne
til lokal juridisk sammenhæng. Vi har
udviklet og etableret det første institutionaliserede og systematiske undervisningssystem infor både de nationale og
lokale anklagemyndigheder. Endelig har
vi udarbejdet og udgivet Kinas eneste
menneskeretskompendium om anklagemyndighedens arbejde, ligesom vi har
indført juridiske reformer indenfor lovgivningen i forhold til ungdomskriminalitet i Haidian Distriktet i Beijing. Vi har
undervist juridiske socialarbejder, der
skal bakke op om reformerne i forhold
til de unge.
Vi har også forsket i og offentliggjort
materiale om rettighedsbaseret tilgang
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kan gå mange år, før man måske hører
nyt fra rummet.
Men turister er altså velkomne til tage
til Guizhou og få et førstehånds indtryk
af verdens største radioteleskop. Der er

plads til 2000 turister om dagen.
Der er strenge regler for, hvordan turisterne skal opføre sig, så de ikke forstyrrer rumforskernes arbejde.

ens beboere glæde sig over, at træstigen
blev erstattet af en solid stige af stålrør
med gelænder på begge sider. Nyerhvervelsen betyder, at det tager en time mindre end før at kravle op til eller ned fra
landsbyen. Der er brugt 40 tons stål til at
lave stigen, der er blevet rustbehandlet,
så den kan holde i mindst ti år.
Den nye stige er næsten som en trappe
med gelænder, så nu er det meget nemmere og ikke så farligt at gå mellem skolen op til vores landsby, siger en 11-årig
dreng.

En stige af stålrør har afløst den gamle,
livsfarlige træstige.
(Foto: People’s Daily)

Hvor mange er egentlig klar over, at Shanghai var så godt
som det eneste sted i verden, der gav jøder på flugt fra nazismen mulighed for ophold? Det overraskede i hvert fald
aftenens foredragsholder under hendes research til en bog
om livet i Shanghai op til 2. verdenskrig.
Arabella Neuhaus har i flere år beskæftiget sig med Shanghais historie i forbindelse med hendes kommende bog, der
er inspireret af hendes mors dagbøger fra hendes forældres
ophold i byen op til 2. verdenskrig, netop i den periode,

Foredrag af Arabella Neuhaus, forfatter og socionom.

Onsdag den 30. august 2017

hvor der kom mange jødiske flygtninge til byen. Arabella har besøgt
Shanghai flere gange, herunder
også byens jødiske museum. Hun
vil vise uddrag af interviews med
tidligere jødiske flygtninge og fortælle om og vise billeder fra det
Shanghai, de jødiske flygtninge
kom til.

SHANGHAI OG JØDERNE UNDER 2. VERDENSKRIG

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

Når børn i en bestemt landsby i provinsen Sichuan skal til eller fra skole, skal de
benytte en stige, der er det eneste bindeled mellem landsbyen og omverdenen.
Landsbyen, der går under navnet Klippelandsbyen, ligger på et klippeudspring i
800 meters højde. Stigen, som landsbyboerne har givet det poetiske navn ”Stigen til himlen”, var førhen en primitiv
træstige, der kunne være livsfarlig at bruge – ifølge nyhedsbureauet Xinhua er syv
eller otte personer dræbt ved at falde ned
fra den gamle stige i årenes løb.
Men inovember sidste år kunne landsby-

Af Flemming Poulsen

Skolebørn fik en mindre farlig vej mellem skole og hjem

EN STIGE TIL HIMLEN ER VEJEN TIL EN LANDSBY

Skulle man som turist i Kina være løbet
tør for seværdigheder, er der endnu en
mulighed: De kinesiske turistmyndigheder har meddelt, at verdens største radioteleskop, kendt under navnet FAST,
som kineserne har bygget i provinsen
Guizhou, nu er åben for turistbesøg.
Radioteleskopet har en diameter på 500
meter og kan opfange signaler millioner og atter millioner af kilometer ude
i verdensrummet. Radioteleskopets opgave er at opfange signaler fra rummet
i håb om at finde tegn på liv på andre
planeter. Kinesiske astronomer har dog
lagt en dæmper på forhåbningerne: der

Af Flemming Poulsen

Nyt udflugtsmål i Kina

VERDENS STØRSTE RADIOTELESKOP
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Returneres ved varig adresseændring: c/o Helle Willum Jensen, Voldmestergade 38, 2100 København Ø

LIVET SOM JOURNALIST I KINA
Foredrag af Kim Ratcke Jensen, journalist.
Det var en kold dag i marts 2008, da Kim Rathcke Jensen landede i Beijing. Her skulle han bo og arbejde som korrespondent i Kina. Det gjorde han frem til 2017, hvor han vendte
hjem til Danmark. I foredraget vil han fortælle om, hvordan
Kina og kineserne forandrede sig i de 9 år. Og om hvordan det
er at arbejde som udenlandsk journalist i Kina. Kim rapporterede først for Berlingske og derefter for Politiken. Det meste af
tiden boede han i Beijing og de seneste par år i Hong Kong.
Kim har rejst over hele Kina og har interviewet gadefejere,
milliardærer, kulminearbejdere, digtere, fabriksarbejdere, folkeskoleelever, fårehyrder, partimedlemmer, advokater og risbønder og hundredvis af andre kinesere. Fra alle dele af samfundet. Fra alle kroge af Kina.
Kim er uddannet på Danmarks Journalisthøjskole i 2003 og
tog i 2007 en bachelor i kinesisk sprog, kultur og samfund fra
Aarhus Universitet og Nanjing Universitet. Udover at skrive og
holde foredrag om Kina bliver han også brugt på for eksempel
TV2 News, DR2, P1 og Radio 24-7 som Asien- og Kinakender.

Fra 2013-2015 var Kim med i bestyrelsen for Foreign Correspondents Club of China, der er en sammenslutning for cirka
400 udenlandske korrespondenter i Kina.
I dag bor Kim så igen i Danmark. I 2016 fik han sammen med
sin hustru en datter i Hong Kong, og så var det tid til at vende
hjem igen til familien.
Torsdag 14. september 2017

MAO ZE DONG
Foredrag af Søren Hein
Rasmussen,
forfatter og ph.d. i historie.
I Kina står Mao i dag
som et symbol på en
forenet, stærk stat. Under Maos ledelse blev
Kina i 1949 igen samlet
efter lang tids kaos og
krig, kvinder blev juridisk ligestillet med mænd, folkesundhed og ernæring blev forbedret. Nok så slående var Mao
imidlertid ansvarlig for politiske forbrydelser og for fatale

beslutninger, som i lange perioder satte udviklingen i bakgear og måske kostede helt op imod 70 millioner mennesker livet. Der er gode grunde til, at Kinas Kommunistiske
Parti allerede i 1981 tog afstand fra sin førstemand gennem
fire årtier. Mao var et komplekst menneske og en atypisk
leder. Han vandt sine kampe og blev Kinas leder og alle
tiders mest kendte kineser, og alligevel var han fra først til
sidst sært rodløs og skævt på tilværelsen og menneskene
omkring ham. Vi skal følge Mao gennem hans liv, både som
idealist og kynisk leder.
Onsdag den 11. oktober 2017

SOCIALE FORHOLD I KINA

POLITISKE OG LEDELSESMÆSSIGE KONSEKVENSER
AF 19. PARTIKONGRES

Foredrag af Kristian Kongshøj, postdoc.,
Institut for Statskundskab, Ålborg Universitet
Mandag den 13. november 2017

Foredrag af Kjeld Erik Brødsgaard, professor og direktør for
Asia Research Centre, CBS
Tirsdag den 5. december 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.

