Kina 2011 – i korte nyheder
Ved Jens-Peter Fage Madsen

PÅ de følgende sider er der det udvalg af de nyheder, der i løbet af 2011 er blevet
bragt på www.zhongguo.dk. – Udvalget er foretaget af forfatteren

December 2011: Smog dækker Beijing
November 2011: Ai Wei Wei udstiller på Louisiana
Oktober 2011: Wen Jiabao efterlyser mere demokrati; Unge kineseres forhold til sex
September 2011: Mød den kinesiske kunstner Liu Bolin på en netudstilling; Kina får
fransk visit - Alain Juppe i Kina; Ny bog af tidligere premierminister Zhu Rongji roses; r
Lars Barfoed i gang med en skræmmekampagne vendt imod Kina?; Togulykke - igen

August 2011: Togulykke får konsekvenser for kinesiske togs tophastighed; Tillykke til
Jiang Zemin; Rolls-Royce skaber specialmodel til det kinesiske marked.

Juli 2011: Kinas Kommunistiske Parti fylder 90 år;
Juni 2011: Kæmpe bro-tunnel-projekt under konstruktion i Sydkina; Massakren på Den
Himmelske Freds Plads - Myte eller virkelighed? Kinesisk tennis-sensation; Ai Weiwei
løsladt; Massive oversvømmelser rammer Sydkina; Systemkritikeren Hu Jia løsladt; Liu
Xiaobo idømt 11 års fængsel; Massive skattekrav til Ai Weiwei efter løsladelsen; Kommer Ai
Weiweis kunst til Danmark?; Penge sendes ulovligt til udlandet

Maj 2011: Tiger mor eller "The Battle of the Tiger Mother" udkommer på dansk; 477
millioner kinesere har nu adgang til internettet; Ai Weiwei får besøg efter 43 dage; Lu Qing
fortæller om besøget til pressen; Krimier lægges på køl - kommunistpartiet skal nemlig fejres;
Lav ... eller lavere vækst i Kina i år og næste år;

April 2011: Ai Weiwei fængslet; Nu er der 1.370.536.875 kinesere
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Marts 2011: Jordskælv ramte Kina; Det årlige møde i Kinas Folkekongres lukker og
slukker; Kinesisk hjælp til ofrene for naturkatastrofen i Japan; Kina beklager beslutningen
om at gribe ind overfor Gadaffi:

Februar 2011: Kinesisk nytår starter den 3. februar 2011. Hvad mon de tænker i Beijing?;
Hvad er ideen? - Hvorfor skilte på kinesisk?; Ny TV-dokumentarfilm sætter fokus på Kinas
efterladte børn Kraftige stigninger i forbrugerpriser i Kina

Januar 2011: Den kinesiske beholdning af amerikanske statsobligationer falder; Russisk
olie til Kina; Kinas militær moderniseres på fuld kraft; Har kinesiske aktier mistet pusten?

Et ungt par får taget bryllupsbilleder
ved Himlens Tempel i Beijing,
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December 2011
Smog dækker Beijing: Motorveje er lukkede, fly får startforbud og indbyggerne udsættes for
helbredsfare. Det er realiteten efter at en kraftig smog nu igen har lagt sig over Beijing og dele af
det nordøstlige Kina. Hovedårsagen er, at en meget stor del af Kinas stadig voksende energiforbrug
dækkes vha. afbrænding af kul. Borgerne reagerer dels ved at kritisere regeringens (manglende)
energipolitik, dels ved at benytte ansigtsmasker, når de bevæger sig rundt udenfor.
(Kilde: http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-16049592 og www.information.dk )

November 2011
Ai Wei Wei udstiller på Louisiana: Langt om længe er det nu lykkes at få den kinesiske kunstner
og systemkritiker til Danmark. Det sker ved en stort anlagt udstilling på Louisiana. Det engelske
kunst-tidsskrift Art Review beskriver Ai WeiWei's indflydelse og betydning på denne måde: ”Ai
Weiweis magt og indflydelse hænger sammen med, at han i både værk og ord er blevet en
katalysator for internationale politiske debatter, som påvirker alle nationer i verden: ytringsfrihed,
nationalisme, økonomisk magt, internettet og det enkelte menneskes rettigheder.”
Udstillingen på Louisiana falder tidsmæssigt sammen med, at der er en stor penge-indsamling i
gang, der skal gøre muligt for Ai WeiWei at betale en enorm stattebøde på 15 mio. yuan (ca. 13
mio. kroner), de kinesiske myndigheder har pålagt ham at betale. Indtil nu er der indsamlet ca. 5
mio. kroner. Seneste nyt er, at de kinesiske myndigheder truer Ai WeiWei med at sigte ham for
ulovlig pengeindsamling

Oktober 2011
Wen Jiabao efterlyser mere demokrati: På 62-årsdagen for grundlæggelsen af Folkerepublikken
lovede premierminister Wen Jiabao mere demokrati og flere rettigheder til befolkningen. Han slog
således fast, at mere ’demokrati med kinesiske kendetegn’ er en nødvendighed for at ”… at møde
de udfordringer vi (dvs. Kina) står overfor og til at løse de problemer, der bekymrer befolkningen
mest…” . Blandt de udfordringer landet står overfor nævnte han bl.a. den stigende inflation
arbejdsløshed, fødevarersikkerhed, korruption, miljøproblemer og social ulighed. I forlængelse
heraf slog han fast, at Kina ikke blot skal udvikle de vestlige landes form for demokrati. Nej landet
skal udvikle sin egen form for demokrati, nemlig et demokrati ’med særlige kinesiske kendetegn’.
Disse løfter om demokrati fremkom samtidig med, at fortsatte fængslinger af ’besværlige’ borgere
til stadighed finder sted. Efter talen begav Wen og andre fra partitoppen sig ned på Den Himmelske
Freds Plads for at æres de døde ved martyrernes søjle.
(kilde: http://www.asianews.it/news-en/1-October,-Premier-Wen-calls-for-'more-democracy'-forChina-22792.html)
Unge kineseres forhold til sex: Under overskriften ’Trange tider for bier og blomster i Kina’ kunne
Politikens korrespondent Nis Olsen berette om (Politiken den 10/10-2011), hvordan sex og
seksualundervisning stadig er meget tabubelagt i Kina. En af konsekvenserne af det lave
oplysningsniveau er et støt stigende antal aborter blandt yngre kvinder. En nylig undersøgelse har
således vist, at op mod 88% af de unge kinesere ved meget lidt om prævention. Nis Olsen kan
viderefortælle, at en anden undersøgelse har slået fast, at 98% af alle aborter skyldes uønskede
graviditeter. Hvorfor forholder det sig sådan? En væsentlig forklaring er, at mange unge specielt
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storby-kinesere i disse år har ændret adfærd i forhold til forældregenerationen. De unge indgår i dag
tidligere i forhold og flytter sammen. Når dette ændrede adfærdsmønster kombineres med
manglende sexualoplysning, kan resultatet meget let blive uønskede graviditeter . Men de unges
ændrede adfærd kan ikke stå alene som forklaring. Internettidsskriftet MEDICALNEWSTODAY
fremhæver de unges pigers tidligere biologiske modning som en forklaring. Tidsskiftet siger
således, at kinesiske piger i dag kommer ind i puberteten og bliver kønsmodne i 11-årsalderen.
Tidligere skete det først i 13-års alderen. Årsagen til dette er bedre kost og bedre levevilkår. Endelig
skal en del af forklaringen nok også findes i forældregenerationens holdning til sexualitet. For dem
var/er sex og prævention bestemt ikke noget, der skal tales højt om. En undervisningsbog, der
forsøgte at forklare mysteriet om ’bien og blomsten’ for 12-årige fik i China Daily følgende
kommentar med på vejen af en far: ”… Den bog er da bare en pornografisk tegneserie…” (citeret
fra Politiken den 10/10-2011).
(Kilder: Nil Olsen: Trange tider for bier og blomster i Kina, Politiken den 10/10-2011,
http://www.medicalnewstoday.com/releases/5141.php=)

Avisartikel i 2009. Her sættes fokus på den manglende sexualundervisning bl.a. gennem en kyssekonkurrence.

September 2011
Mød den kinesiske kunstner Liu Bolin på en netudstilling: Foto-kunstneren Liu Bolin, der bl.a.
er kendt for en række værker, hvor han har gemt sig selv i, laver i høj grad politisk kunst. Trods
dette har hans kunst opnået international anerkendele. Mød kunstneren HER
Kina får fransk visit - Alain Juppe i Kina: Premierminister Wen Jiabao har som et led i et fransk
besøg i Kina haft et møde med den franske ’udenrigsminister og minister for Europæiske forhold’
Alain Juppe. Wen understregede her de tætte kinesisk-europæiske forhold. Han sagde bl.a., at Kina
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er parat til at arbejde tæt sammen med Frankrig og forbedre såvel de kinesisk-franske relationer
som de kinesisk-europæiske relationer. Videre lagde han op til et fransk-kinesisk strategisk
partnerskab. Kina-kendere vil nok erindre, at Kina for blot få år siden konsekvent omtalte det
kinesisk amerikanske forhold som et ”strategisk partnerskab”. Juppe svarede igen ved at rose Kina
og ikke mindst landet fortsatte tro på €’en. Juppes rejse i Kina er sket på foranledning af den
kinesiske udenrigsminister Yang Jiechi. Juppe vil besøge Beijing og Guangdong i løbet af de tre
dage rejsen varer.
Kilde: http://news.xinhuanet.com/english2010/china/2011-09/13/c_131136638.htm
Ny bog af tidligere premierminister Zhu Rongji roses: I Folkets Dagblad roses bogen, der er
Zhu Rongjis anden bog, for på forbilledlig vis at kaste lys over Kinas åbning mod omverdenen. Især
lægges der vægt på, at bogen viser, hvorledes beslutningsprocessen fungerer i Kina. Zhu Rongjis
første bog blev i 2009 kronet som ”Book og the Year”. Mon hans bøger finder vej til en dansk
forlægger?
Kilde: http://news.xinhuanet.com/english2010/china/2011-09/13/c_131135683.htm
Er Lars Barfoed i gang med en skræmmekampagne vendt imod Kina? I løbet af den danske
valgkamp er mange skrækscenarier rullet frem for vælgerne. Mest brugt er "hvad vil der ske hvis
rød blok vinder - vil de gældsætte landet?" og "blå blok har kørt Danmark i et nyt sort hul!". I de
konservatives valgmateriale er Kina kørt frem som endnu en fare! Er det den gule fare? - Se blot her
og døm selv!

Togulykke - igen: For anden gang på kort tid rammes kinesisk togdrift af en meget alvorlig ulykke.
I juli måned kostede en togulykke i det sydøstlige Kina. Her mistede 40 mennesker livet og 177
blev såret. Nu er det så sket igen. Denne gang i Shanghai. hvor to metrotog er kørt sammen. I
skrivende stund (den 27.9.2011) er mindst 212 mennesker blevet såret. Dette tal kan sagtens stige i
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de kommende dage, ligesom det ikke kan udelukkes, at der vil forekomme dødsfalg pga.
togulykken. Selskabet bag togdriften, har kommenteret ulykken med ordene:"... This is the darkest
day ever for the Shanghai subway. Regardless of the cause or responsibility, we are stricken with
remorse for having caused our passengers injury and losses ... We want to deeply, deeply
apologize..." - Ulykken fandt sted på linje 10, der er den nyeste og mest moderne metrostrækning i
byen

August 2011
Togulykke får konsekvenser for kinesiske togs tophastighed: Efter en alvorlig togulykke i juli
måned i Wenzhou, hvor 40 personer blev dræbt og 191 blev kvæstet, sættes togenes fart ned.
Højhastighedstogene, der er designede til en fart på 350 km. i timen, må for eftertiden "kun" køre
300 km i timen. Dette er realiteten efter et politisk indgreb fra premierminister Wen Jiabao.
Objektivt set må hastighedsnedsættelsen ses som et nederlag til regeringen og de statslige planer om
etablering af højhastighedstog endnu fere stder i Kina. Trods dette ses det af eksperter som et
fornuftigt tiltag.
(Kilde: http://dk.radio86.com/nyheder/toghastigheder-saettes-ned-efter-ulykke)
Tillykke til Jiang Zemin: Kinas tidligere præsident har netop rundet de 85 år. På de seneste har der
i såvel kinesiske som udenlandske medier cirkuleret forlydener om at han var døende eller død.
Disse forlydener tog for alvor fart, da han den 1. juli på lægens opfordring ikke deltog i fejringen af
kommunistpartiets 90 års fødselsdag. Trods rygterne kunne Jiang den 17. august fejre endnu en
fødselsdag. I kinesisk historie vil Jiang altid forbindes med magtovertagelsen efter oprøret på Den
Himmelske Freds Plads i 1989 og genoptagelsen af de økonomiske reformer i 1990'erne.
Læs mere om Jiang Zemin her
Se et humoristisk indslag om rygterne her
Rolls-Royce skaber specialmodel til det kinesiske marked. Bilfabrikken Rolls-Royce vil gerne
have deres bid af markedet for luksusbiler på det kinesiske marked. Derfor har de designet en
spcialmodel af Phantom-modellen, der har en guldmalet drage hen af siden, ligesom der er broderet
drager på nakkestøtterne. I tilgift hertil er der KED-belyste dørpaneler, der er prydet med ordene
"Year of The Dragon 2012". Hvad den kommer til at koste, melder historien intet om.
(Kilde: http://www.bilekspressen.dk/nyheder/rolls-royce-hylder-dragens-%C3%A5r)

Juli 2011
Kinas Kommunistiske Parti fylder 90 år: Der er lagt op til en fejring af KInas Kommunistiske
Parti uden sidestykke i kinesisk hiostorie, når partiet fejrer 90-året for dets dannelse i 1921. Partiets første kongres i 1921 blev afholdt i et hus i Shanghai i det franske koncessionsområde. Da
imidlertid Guomindangs hemmelige politi havde fået færden af, at noget vigtigt var på færde,
aflagde det hemmelige politi huset et besøg. Det fik kommunispartiets grundlæggere til at flytte
resten af mødet til en husbåd i Suzhou. - Der var i alt 13 deltagere ved mødet. En af disse var Mao
Zedong. I den officielle historieskrivning spillede Mao en afgørende rolle på mødet. I virkeligheden
var hans indflydelse meget beskeden ved dette første møde. Fejringen af 90-året kan jo så bruges til
at overveje, hvorvidt kommunistpartiet har bragt lykke eller ulykke til Kina og hvorvidt Mao
Zedong var en helt eller en skurk! - Læs mere om kommmunisrpartiets grundlæggelse i grundbogen
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side 78.
Se China Daily's jubilæumssider på nettet
Se film, der er lavet i anledning af 90-året
http://www.youtube.com/watch?v=xSazdh_8USU&feature=player_embedded
http://politiken.dk/fotografier/ECE1323050/90-aar-med-hammer-og-segl/

Juni 2011
Kæmpe bro-tunnel-projekt under konstruktion i Sydkina: Bro-tunnel fra den sydlige del af
Guangdong provinsen ved Zhuhai til Xianggang (Hongkong) og Aomen (Macao): Når den står
færdig vil det være verdens største forbindelse af sin art med sine næsten 50 kilometer. Af de
kinesiske myndigheder er bro-tunnel projektet udråbt som "... a crucial step forward for the social
and economic integration (of the region)...". Prisen for projektet vil blive omkrig 73 mia. yuan.
Billederne illusterer, hvordan projektet vil se ud, når det bliver færdiggjort i 2016.
(Kilde: http://www.ausgamers.com/forums/general/thread.php/2827769)
Se en nyhedsudsendelse om projektets opstart:
http://www.youtube.com/watch?v=fX8emaQCpS0&feature=related
Se den lille diskrete boremaskine, der anvendes til projektet:

http://www.youtube.com/watch?v=qFLexTZyat4&feature=related
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Massakren på Den Himmelske Freds Plads - Myte eller virkelighed? : Er det en myte, at der
skete den massakre på Den Himmelske Freds Plads natten mellem den 4. og 5. juni 1989? Nye
dokumenter fra WikiLeaks tyder på, at der ikke skete blodsydgydelser på selve pladsen. WikiLeaks
offentliggør tre telegrammer, der blev sendte fra den amerikanske ambassade i Beijing. I et af
dokumenterne (fra juli 1989) citeres en øjenvidneskildring fra en chilensk diplomat til amerikanske
diplomater. Heri står der: "Han så soldaterne komme ind på pladsen, men observerede ikke nogen
form for beskydning mod folkemængden. Han fortalte at de fleste af soldaterne faktisk kun var
bevæbnet med anti-oprørsvåben som knipler og trækøller, men de blev bakket op af bevæbnede
soldater." Dette understøtter information fra BBC's korrespondent i Beijing. Korrespondent i
Beijing siger følgende om begivenhederne natten mellem den 4. og 5. juni: "...Der var ingen
massakre på Den Himmelske Freds Plads. De demonstranter der stadig var på pladsen, da hæren
rykkede ind, fik efter forhandlinger lov til at forlade pladsen...". Der var ifølge dokumenterne ingen
massakre på selve Den Himmelske Freds Plads, men der var massakrer i områder, der grænsede op
til Den Himmelske Freds Plads. - I en af indberetningerne fra den amerikanske ambassade lan man
ifølge WikiLeaks læse: "...By somewhere around 2am, things on were Square were getting pretty
desperate. Beijing residents and most of the students had filtered away. The tent city was largely
empty. Those remaining on the square had gravitated towards one of two points -- the north of the
square where the confrontation with the military was in progress, and the Monument, the heart of
the insurrection...".
(Kilde: http://nyhederne.tv2.dk/article.php/id-40479778:ingen-massakre-på-den-himmelske-fredsplads.html & http://tiananmenmyth.blogspot.com/)
1989: Massakre eller mini-borgerkrig! – Hvad er forskellen? Den Australske diplomat Gregory
Clark understøtter i en artikel i Japan Times Online dette synspunkt. Han skriver således bland
andet: "...Even less does anyone seem to have felt any need to check out just what actually
happened in Tiananmen in 1989. Eyewitness accounts that say there was no massacre have been
conveniently ignored. Blatantly anti-Beijing propaganda accounts have been unquestioningly
accepted. Fortunately we now have a source whose sober impartiality cannot possibly be doubted,
namely the de-classified reports from the U.S. Embassy in Beijing at the time ... They confirm that
there was no massacre in the square, that almost all the students who had been demonstrating there
for two weeks had left the square quietly in the early hours of June 4, and that the real incident was
panicky fighting triggered by crowds attacking troops, initially unarmed, as they headed for the
square on June 3.
In the process a still indefinite number of troops, students and civilians were killed and many
military vehicles were torched. Call it a mini civil war if you like, with troops eventually getting the
upper hand over unarmed insurgents. But that is not a deliberate massacre of innocent students.
Curiously, the photo that most media use to illustrate the alleged student massacre shows a row of
blazing army vehicles, some with crews trapped inside, in a long avenue that clearly is not part of
Tiananmen Square. Indeed, the U.S. Embassy material speaks of troops only finally entering the
square after some students attacked and killed a soldier in a vehicle at the entrance.
True, the Communist Party leadership under Deng later rounded up and imposed severe jail terms
on student leaders involved in the Tiananmen demonstrations. But the same leadership had tried in
vain to offer concessions to the students when they were camped in the square, and some of the
student leaders have since admitted they were foolish to reject those concessions. Troops were only
sent to remove the students when things were getting out of hand and the square needed to be
cleaned up in advance of a Beijing visit by Soviet leader, Mikail Gorbachev.
Leader Li Peng later admitted that the real problem had been Beijing's inexperience in crowd
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control. Lacking the devices and trained police squads commonly used in the West for such control,
it had had to rely on inexperienced troops.
If Beijing is to be faulted, it is for creating the conditions that encouraged the June 3 fighting
outside the square. Years of insane Cultural Revolution economic policies and political oppression
had created a sullen and impoverished proletariat only too willing to seize any excuse for
antiregime violence. The attempt to remove the students from Tiananmen gave them that excuse.
Surprisingly, the media moralists so upset over the nonexistent Tiananmen massacre have little to
say about the very brutal massacres of student demonstrators in Mexico (1968) and Thailand
(1973). There, no effort was made to negotiate with or tolerate the students. They were rounded up
immediately and killed in the hundreds. Yet both governments continued to enjoy Western approval.
Meanwhile Beijing has had to suffer more than a decade of Western odium and sanctions for a nonmassacre.
The New York Times, which should know better, recently ran an article by David Brooks opposing
a EU move to lift some of these sanctions. He writes blandly of Beijing killing 3,000 students in the
square. No sources are quoted. It is taken for granted that a massacre occurred.
(Kilde:http://search.japantimes.co.jp/cgi-bin/eo20040915gc.html)
Se videoeene:
- Tiananmen remembered - Wu'er Kaixi - 03 June 09;
Tiananmen Activist (Wu'er Kaixi) Refused Entry to Macau
- Li Peng, "the Butcher of Beijing",should be in jail
- 1989 Tiananmen Square Protests (manden der stoppede kampvogne på Den Himmelske Freds Plads)
Kinesisk tennis-sensation: Den kvindelige kinesiske tennisspiller Li Na vandt sensationelt French
Open over storfavoritten og sidste års vinder Francesca Schiavone. Med sejren placerede Li Na og
kinesisk tennis sig for første gang i tennistoppens top. Hun blev den første kineser og den første
kvindelige asiatiske tennisspiller, der vandt en Grand Slam turnering. - Li Na ligger nu nummer 4
på verdensranglisten. Sejren har oven i købet et dansk islæt, idet Li Na’s træner er danskeren
Michael Mortensen.
TRYK HER og se glimt fra kampen der skaffede Li Na sejren
(Kilder: http://www.sporten.dk/tennis/li-na-jeg-var-saa-nervoes;
http://www.china.org.cn/video/2011-06/05/content_22719513.htm)
Ai Weiwei løsladt: Højst overraskende blev Ai Weiwei den 22. juni 2011 løsladt. Det skete uden at
familien på forhånd var orienteret. Ifølge det kinesiske nyhedsbureau Xinhua News skete løsladelen
ifølge kinesisk politi, fordi "... Ai gentagne gange har sagt, at han er vilig til at betale skyldig
skat...". Ligeledes siger Xinhua at løsladelsen hang sammen med, at Ai "... lider af en kronisk
sygdom..." samt at han "... (har) udvist god opførsel ved at tilstå sine forbydelser...". - Ai selv
afholder sig fra at kommentere løsladelsen med ordene "... I am already home, released on bail, I
can't talk to media but I am well, thanks for all the media attention ...". Efterfølgende er det kommet
frem, at Ai Weiwei reelt sidder i husarrest. Han er underlagt strikse bestemmelser, idet han dels
ikke må udtale sig til journalister i et år, ligesom han ikke må kommunikere via Twitter i et år. Ai
Weiwei har 89.117 læsere på Twitter, og han har skrevet 60.162 indlæg. Det seneste inlæg skrev
han, den den 3. april 2011 - dag han blev løsladt.
I forlængelse af Ai Weiweis løsladels er også fire at hans medarbejdere løsladt. De blev alle
arresteret i forbindele med aktionen mod Ai Weiwei i april 2011. De fire er kunstnerens personlige
assistent (Wen Tao), hans designer (Liu Zhenggang), hans regnskabefører (Hu Mingfeng) og hans
chuffør. Noget af det eneste Ai Weiwei har sagt til pressen siden sin løsladelse drejer sig netop om
sine medarbejdere. Til South China Morniong Post har han således sagt: "...De har sikkert fået
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samme behandling som jeg. Og fordi de ikke er så kendte, er der ingen, som ved, hvad der sker med
dem...".
Kilder: http://www.guardian.co.uk/artanddesign/2011/jun/22/ai-weiwei-freed-by-chinese-police;
http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-pacific-13878859; http://nyhederne.tv2.dk/article.php/id41038144%3Aaktivisten-ai-weiwei-er-l%C3%B8sladt.html?rss;
http://politiken.dk/kultur/kunst/ECE1317284/ai-weiweis-assistenter-er-nu-ogsaa-loesladt/)

Se også nyhedsindslag fra Channel 4 om Ai Weiweis løsladelse
Ai Weiwei ved løsladelsen

Massive oversvømmelser rammer Sydkina: Millioner af mennersker er blevet påvirket af de store
oversvømmelser, der i juni 2011 har ramt områder i Guangdong, Fijian, Jiangxi og Sichuan
provinserne i SydKina. De kinesiske myndigheder anslår, at ca. 175 er omkommet. Dertil kommer
86, der er meldt savnede. Omkring 10 mio. mennesker har mistet hus, jord eller ejendele som følge
af oversvømmelserne. Selv om området stort set hvert år rammes af oversvømmelseskatastrofer, er
situationen i år langt værre en i et normalt år. Man kan få et indtryk af katastrofens omfang ved at se
denne video fra BBC.
(Kilder: http://dk.radio86.com/nyheder/11128/oversvoemmelser-i-sydkina-doedstallet-stiger-ogregnen-fortsaetter; http://www.guardian.co.uk/world/2010/jun/20/china-devastated-floods)
Systemkritikeren Hu Jia løsladt: Endnu en af Kinas mest kendte systemkritikere er nu løsladt og
sat i husarrest. Det drejer sig om den 37-årige Hua Jia, der har været fængslet siden 2007. Hu Jia
blev oprindeligt dømt for "...at tilskynde til undergravningen af statsmagten...". Hans forbrydelse
var at han havde kritiseret statens håndtering af en sække samfundsmæssige problemer, nemlig
Kinas miljø, Aidsbekømpelsen i landdistrikterne og forholdene i Tibet
Hu Jia kone har efter løsladelsen skrevet på Twitter: " ... Hu Jia kom hjem klokken halv tre i nat.
Tryg og meget lykkelig. Nu har han brug for tid til at komme sig. Tak alle sammen...". Hun har
ligeledes til journalister givet udtryk for, at hun er bekymret for Hua Jias helbred, idet han lider af
en alvorlig leversygdom.

Civilklædte betjente holder journalister og andre nysgerrige væk fra
Hu Jias hjem
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Liu Xiaobo idømt 11 års fængsel: På næstem samme tid som to fremtrædende kritikere - Ai
Weiwei og Hu Jia - er blevet løsladt, er en af de allerkendeste systemkitikere, nemlig Liu Xiaobo,
blevet idømt 11 års fængsel, Han er dømt for at opildne til statsfjendtlig virksomhed, iden han
ifølge politiets udtalelser til det kinesiske nyhedsbureau Xinhua "...(har været med til at)...sprede
rygter og bagvaske regeringen med det sigte at underminere staten og omstyrte det socialistiske
samfundssystem...". Fra en række lande anført af EU og USA er der fremført krav om løsladelse af
Liu Xiaobo. De kinesiske myndigheder betragter sådanne krav som indblanding i interne kinesiske
forhold.
Læs mere i Liu Xiaobo under oktober 2010
(Kilder: http://www.information.dk/219811)
Massive skattekrav til Ai Weiwei efter løsladelsen: De kinesiske myndigheder fremsætter krav
om betaling af et beløb på ca. 12 mio. yuan (ca. 10 mio. d.kr.) efter løsladelsen af kunstneren.
Beløbet er ifølge de kinesiske myndigheder fremkommet som følger: 4.85 mio. yuan i manglende
skattebetalinger + 7.3 mio. yuan i bøde. De manglende skattebetalinger skulle være betalt af Ai
Weiweis virksomhed 'Beijing Fake Cultural Development Ltd'. Ifølge myndíghederne har Ai
Weiwei indrømmet, at han er skyldig dels i manglendede skattebetalinger, dels i ødelæggelse af
vigtige økonomiske dokumenter. Ifølge iaggtagere mangler der fuldstændig beviser for Ai Weiweis
forbrydelse. Ai Weiwei kan pga. husarresten ikke selv udtale sig om sagen. Til gengæld siger hans
mor, at myndighederne på denne måde blot er ude på al lukke munden på en kritiker af systemet.
(Kilde: http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-pacific-13965323)
Kommer Ai Weiweis kunst til Danmark?: Før arrestationen af Ai Weiwei forelå der allerede en
aftale om, at nogle af hans værker skulle udstilles på Louisiana i Humlebæk nord for København.
Efter arrestationen synes denne mulighed at forsvinde. Med løsladelsen er en udstilling måske atter
indenfor rækkevidde! Museumsinspktør på Louisiana Anders Kold siger det på denne måde "...Det
ville være fantastisk, hvis han stod her til november, når udstillingen åbner...". Inden dette sker er
der dog mange ting, der skal findes en løsning på. De kinesiske myndigheder skal således give
tilladelse til det. Om det sker er det på nuværende tidspunkt alt for tidligt at sige noget om.
(Kilde: http://www.dr.dk/Nyheder/Kultur/2011/06/23/142439.htm)
Penge sendes ulovligt til udlandet: Kinesiske embedsmænd og politikere har siden midten af
1990'erne sendt over 800 mia. yuan ulovligt til udlandet. De højst placerede embedsmært har
primært sendt pengene til USA, Canada, Australien og Holland. Lavere placeree embedsmænd har
ofte foretrukket nærere områder som Xianggang (Hong-Kong), Thailand, Mongoliet og Rusland.
Wall Street Journal giver eksempler på dette. Tidligere finansminister Xu Fangming har sendt ca. 1.
mio. yuan til en bankkonto tilhørende sin søn, som studerede i udlandet. Zhang Jiang, der tidligere
var partileder i Jiangsu-provinsen var brugt ca. 18 mio. yuan ved spillekasioner i Aomen (Macao).
Cheng Kejie sendte penge (beløbet er ikke medtaget) til sin elskerinde i Xianggang.
(Kilde: http://blogs.wsj.com/chinarealtime/2011/06/16/report-corrupt-chinese-officials-take-123billion-overseas/)

Maj 2011
Tiger mor eller "The Battle of the Tiger Mother" udkommer på dansk. Den amerikanskkinesiske forfatter Amy Chua, der i starten af året skabte meget debat med bogen "The Battle of the
Tiger Mother" bliver nu tilgængelig på dansk. Den udsendes på forlaget GAD under titlen
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"Kampråb fra en tiger mor". I bogen sætter Amy Chua fokus på forskellighederne i kinesiske og
amerikanske (og tildels også europæiske opdragelsesprincipper). Hun siger bl.a.: " Vestlige forældre
forsøger at respektere deres børns individualitet; de opmuntrer dem til at forfølge deres
lidenskaber, støtter deres valg og tilbyder positiv opbakning og et stimulerende miljø. Omvendt
mener kinesiske mødre, at den bedste måde at beskytte deres børn på, er ved at forberede dem til
fremtiden, vise deres børn hvad de er i stand til og væbne dem med færdigheder, arbejdsmetoder og
en indre sikkerhed, som ingen kan tage fra dem,”. Som et led i opdragelsen var der en række ting,
som Amy Chuas piger aldrig fik lov til. Det indbefattede bl.a.:
At sove hos kammerater
At have legeaftaler
At være med i skoleteater
At se tv eller spille computerspil
At vælge deres egne fritidsaktiviteter
At få andet end 12 i karakter
Ikke at være nummer 1 i alle fag undtagen gymnastik og drama.
Hvad kan vi bruge bogen til? Som grundbog til børneopdragelse slår den næppe an i Danmark, men
den kan måske give os et lille hint om, hvilke kræfter vi er oppe imod i den globale konkurrence
med Kina!
Kilde: Der findes et hav af artikler om bogen.
Citaterne ovenfor er hentet fra http://www.180grader, http://www.24.dk/article.jsp?articleId=10849)
(Møde Amy Chua her: http://www.youtube.com/watch?v=eDdEnKPA5_s&feature=related)
477 millioner kinesere har nu adgang til internettet: Dermed har godt 37% af alle kinesere
adgang til nettet. Samtidig oplyses det, at der er 3.83 mio. registrede kinesiske hjemmesider. Denne
omfattende netaktivitet kan naturligvis danne basis for, at man herigennem kan give udtryk for
utilfredshed og/eller frustrationer over tingenes tilstand i Kina. Dette er de kinesiske myndigheder
meget opmærksomme på. Netop derfor blev der i april indledt en kampagne, der skal strække sig
over to måneder. Målet med kampagnen er at slå ned på enhver form for illegal netbaseret aktivitet.
I forlængelse heraf har 40 af kines større internetudbydere måtte underskrive en pagt, hvor de
"lovede aldrig at deltage i eller organisere nogen som helst illegale offentliggørelser på nettet".
(Kilde: http://dk.radio86.com/nyheder/477-millioner-kinesere-paa-nettet)
Ai Weiwei får besøg efter 43 dage. Den tilbageholdte kunstner Ai Weiwei har efter 43 dages
tibageholdelse fået besøg af sin kone Lu Qing på et hemmeligt sted i Beijing. Hverken Ai Weiwei
eller Lu Qing hvor det præcis er, Ai Weiwei sidder tilbageholdt. Det er ikke et fængsel har hans
forsvarsadvokat meddelt. Når Lu Qing ikke ved, hvor hun besøgte sin mand, skyldes det, at hun
blev bragt til besøget af politiet. Besøget varede 15 minutter. De kinesiske myndigheder har endnu
ikke rejst en sigtelse mod Ai Weiwei. I de kinesiske medier beskyldes han for økonomiske
kriminalitet, ligesom han kaldes kriminel og plagiator. Tillige er han i medierne dels blevet beskyldt
for bigami og dels blevet beskyldt for at sprede pornografi via nettet. - Hvornår der evt. rejses en
sag vides endnu ikke.
(kilde: http://www.b.dk/globalt/hustru-besoeger-ai-weiwei)
Lu Qing fortæller om besøget til pressen. Nyhedsbureauet AP interviewede Lu Qing efter
besøget. Hun skrildrede Ai Weiwei' s tilstand som dårlig. Hun sagde således bl.a.: "He has changed.
His mood and demeanor are so different from the simple and spontaneous Ai Weiwei I know ... It
was obvious that without freedom to express himself he was not behaving naturally even with me."

12

Læs hele interviewet her: http://www.google.com/hostednews/ap/article/ALeqM5gdA0h3Kmx6lTahTLBEIoWNfJV1Q?docId=7d3e32799efa4613b27ee90174cd87c1
SE et videoklip om sagen mod Ai Weiwei: http://www.youtube.com/watch?v=0d5UuZkMOK4
Krimier lægges på køl - kommunistpartiet skal nemlig fejres: I de næste par måneder frem mod
den 1. juli lægges krimier og andet let underholdning på køl i de kinesiske medier. Årsagen er, at
partiet har forlangt, at dfen slags let underholdning må vige pladsen foir mere oplysende
udsendelser om kommunistpartiet Kinas udvikling efter 1945. Dette skal ske for at fejre 90 året for
grundlæggelsen af kommunistpartiets. Fejringen, der har stået på i det meste af året, kulminerer den
1. juli. Grundlæggelsen af partiet fandt sted den 1. juli 1921 i Shanghai i det franske
koncessionsområde. Den i eftertiden nok mest kendte deltager i ´mødet var Mao Zedong. På selve
mødet i 1921 spillede han en mere tilbagetrukken rolle. Selve det grundlæggende møde blev afbrudt
af Guomindangs sikkerhedspoliti, hvorefter den resterende del af mødet blev flyttet til en husbåd i
Suzhou (læs mere om mødet i 'Ansigt til ansigt med kineserne' side 78).

Billeder fra den bygning hvor Kinas Kommunistiske Parti blev grundlagt. Bygningen er i dag et særdeles
seværdigt museum.
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Lav ... eller lavere vækst i Kina i år og næste år. - Finanshuset Goldman Sachs forudser en vækst
på 9.4 % i år og 9.2 % næste år. Business.dk skriver således: "En stribe af skuffende økonomiske
nøgletal fra Kina kombineret med den høje oliepris får nu finanshuset Goldman Sachs til at
nedjustere sin vurdering af væksten i landet. I år vil økonomien i Kina kun vokse med 9,4 procent
mod tidligere skønnet 10 procent, mener Goldman Sachs. - Væksten i økonomien er aftaget med
endnu større styrke, end vi havde forudset. Især opgørelsen for den kinesiske industriproduktion i
april tydeliggør dette, skriver den amerikanske investeringsbank i et notat. - Ydermere falder
inflationen ikke så hurtigt som vi havde regnet med, hedder det videre fra banken, der forudser, at
inflationen topper i juni med 5,6 procent. For hele 2011 ventes forbrugerpriserne i Kina at stige med
4,7 procent i forhold til 2010. For 2012 sænker Goldman Sachs sit estimat for den økonomiske
vækst i Kina til 9,2 procent fra før 9,5 procent. De globale finansmarkeder har de seneste dage
været præget af bekymringer for den globale økonomiske vækst samt gældskrisen i eurozonen.
Forhold, som mandag sendte de amerikanske aktier ned på det laveste niveau i en måned."
(Kilde: http://www.business.dk/brancher/kinas-oekonomiske-vaekst-nedjusteres)
Mangel på elektricitet kan medføre øget inflation i Kina: Læs denne spændende artikel om
konsekvenserne af utilstrækkelig kapacitet på de kinesiske elværker i en situation, hvor behovet for
el er konstant stigende: http://brecorder.com/world/global-business-a-economy/15403-power-crisismay-force-china-to-face-inflation-demons.html

April 2011
Ai Weiwei fængslet: Den 3. april blev den kinesiske multikunstner, Ai Weiwei, fængslet. Han blev
tilbageholdt af kinesisk politi, da han var ved at gå ombord på et fly til Xianggang (Hongkong).
Umiddelbart blev der ikke givet nogen begrundelse for tilbageholdelsen. Ai Weiwei er i Danmark
mest kendt som manden bag den videoinstallation, der afløste den lille havfrue, mens hun var på
verdensudstillingen - EXPO2010.
Læs mere om tilbageholdelsen af Ai Weiwei i denne artikel fra Information:
http://www.information.dk/267757
Nu er der 1.370.536.875 kinesere: Siden november 2010 har godt 6 millioner kinesere været
beskæftiget med at tælle deres landsmænd. Dermed er den sjette folketælling gennemført i
folkerepublikken Kinas historie. Den første blev gennemført i 1953 og den seneste altså her i 2011.
Resultaterne af de 6 at:
- der i 1953 var 582.603.417 indbyggere i Kina
- der i 1964 var 694.581.759 indbyggere i Kina
- der i 1982 var 1.008.175.288 indbyggere i Kina
- der i 1990 var 1.133.682.501 indbyggere i Kina
- der i 2000 var 1.265.830.000 indbyggere i Kina
- der i 2011 er 1.370.536.875 indbygggere i Kina
Det der gør den nyeste folketælling anderledes den de forrige er, at den nyeste ikke tager
udgangspunkt i houkou-systemet, men tæller alle individer uanset hvor de bor.
Læs mere om folketælilingerne få nedenstående to hjemmesider
http://sinofil.wordpress.com/2011/05/13/den-store-kinesiske-folketaelling/
http://kinablog.dk/2011/04/29/folket%C3%A6lling-i-kina-hvordan-t%C3%A6ller-man-til-1-370536-875/
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Kinablog bringer tallene: Folketælling i Kina – store tal:
• 1.370.536.875 – Kinas befolkning.
• 40.151.7330 – antallet af husholdninger i Kina.
• 3,10 – antallet af personer i hver husholdning. Det er faldet fra 3,44 i 2000.
• 665.575.306 – befolkning i byerne. Det er 49,68 procent af befolkningen.
• 674.149.546 – befolkning i landområderne. Det er 50,32 procent af alle kinesere.
• 207.137.093 – antallet af personer, som byerne er vokset med i de seneste ti år.
• 51,27 – procent af befolkningen, som er mænd.
• 48,73 – procent som er kvinder.
• 16,6 – procent af befolkningen, der er mellem 0-14 år. I alt 222.459.737 personer.
• 70,14 – procent der er 15-59 år gamle. I alt 939.616.410 personer.
• 13,26 – procent der er over 60 år. Det er 177.648.705.
(Kilde: http://kinablog.dk/2011/04/29/folket%C3%A6lling-i-kina-hvordan-t%C3%A6ller-man-til1-370-536-875/)

Marts 2011
Jordskælv ramte Kina. Den 10. marts ramte et jordskælv Kina. Centrum for skælvet var det tyndt
befolkede grænseområde mod Myanmar. Skælvet, der målte 5,5 på Richter-skalaen, dræbte mindst
24 personer
(Kilde dr.dk den 11. marts 2011)
Det årlige møde i Kinas Folkekongres lukker og slukker. Det årlige møde i Kinas Folkekongres,
der blev afholdt fra den 3. til den 11. marts 2011, er forløbet stort set uden overraskelser. Landets
12. femårsplan blev præsenteret. Heri var det mest overraskende nok, at militæret tildeles 12% flere
ressourcer, således at det i 2011råder over ikke mindre end 492 mia. Nogle af Kinas nabolande
(ikke mindst Japan) betragter det med stor skepsis. Generalmajor Luo Yuan, som er forsker ved
Folkets Befrielseshærs militærakademi i Beijing, påpeger dog, at Kina nu "kun" anvendeer 1.4% af
BBP på millitæret. Til sammenligning bruger USA næsten 4%. Med slet skjult hentydning til
udviklingen i Mellemøsten slog de kinesiske ledere fast, at Kina ikke er på vej mod demokrati. Wu
Bangguo, der er nær på Hu Jintao, sagde det på denne måde"...På baggrund af Kinas
forudsætninger har vi højtideligt erklæret at vi ikke vil indføre et system med mange forskellige
partier som på skift sidder på magten...". Årets møde blev peppet op af en vellydende
kendingsmelodi med titlen 'Women", som betyder "Vi". - Lyt til den her. Det er en gribende
kombination af vellydende pop og historie....
(Kilde: http://dk.radio86.com/kina-og-medierne/folkekongres-med-faa-overraskelser)
Kinesisk hjælp til ofrene for naturkatastrofen i Japan. Trods det permanent anspændte forhold
til Japan har Kina reageret prompte på naturkatastrofen, der ramte Japan i form af jordskælv og
tsunami. Den kinesiske premierminister Wen Jiabao udtrykte hurtigt medfølelse med den japanske
befolkning og den japanske regering. I samme åndedrag lovede han at yde Japan hjælp. Det førte
den 14. marts til, at den kinesiske handelsministerium meddelte, at hjælpen i første omgang ville
komme til at omfatte nødhjælp til en værdi af 30 millioner yuan (knap 25 millioner kroner).
Herudover er 15 kinesiske redningseksperter ankommet til Japan for at bidrage til det enorme
arbejde. - Om den kinesiske hjælp på længere sigt kan være med til at forbedre forholdet mellem de
to lande, er det endnu alt for tidligt at sige noget om.
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(Kilde: Dagbladet Information den 13/3 2011 & http://dk.radio86.com/nyheder/kina-sender-hjaelptil-japan)
Kina beklager beslutningen om at gribe ind overfor Gadaffi: Det kinesiske udenrigsministrium
formulerer det i en erklæring på denne måde: "... Kina har fulgt de seneste udviklinger i Libyen og
udtrykker beklagelse over de militær angreb på Libyen ... Vi håber, at Libyen kan genoprette
stabiliteten så hurtigt som muligt og undgå yderligere tab af civile liv som følge af en eskalering af
væbnet konflikt, hedder i den kinesiske erklæring ...". Da indgrebet overfor Gadaffis Libyen blev
vedtaget i FN's sikkerhedsråd, stemte Kina imod, idet landet modsatte sig det, den kaldte
indblanding i andre landes interne anliggender. Rusland, der var sammen med Kina modsatte sig en
militær aktion mod Libyen, har udsendt en næsten enslydende erklæring samt en opfordring til at
indgå våbenhvile så hutigt som muligt.
(Kilde: Dagbladet Information den 20. marts 2011 / Ritzau-telegram)
Se også "Kina evakuerer kinesiske borgere fra Libyen"
http://www.youtube.com/watch?v=MaHsuEg66XA

Februar 2011
Kinesisk nytår starter den 3. februar 2011. Ved årets kinesiske nytår går Kina ind i harens år.
Læs mere om kinesisk nytår her: http://www.chinese.new-year.co.uk/

Tegnet nedenfor betyder "Godt Nytår"

Hvad mon de tænker i Beijing? Da urolighederne startede i Ægypten viste de kinesiske
myndigheder gennem aktiv handling, at udviklilingen i Mellemøsten ikke passede dem ret godt.
Således sørgede censuren for, at det simpelthen næsten blev umuligt for kineserne at hente
oplysninger om udviklingen i Kairos gader. Faktiske støttede den kinesiske regering den ægyptiske
regering og dens forsøg på "...at opretholde social stabilitet og modstå enhver fremmed
intervention...". Også på facebook, tvitter og lignende sociale medier er aktuelle nyheder om
udviklingen i Ægypten forsøgt stoppet. Til trods for dette, optræder der et debatforum på den
kinesiske søgemaskine BAIDU, der hedder " Egypt today is our tomorrow". Myndighedernes
reaktion er klar. Udviklingen i Kairos gader minder alt for meget om 'oprøret på Den Himmelske
Freds Plads" i sommeren 1989. Hvordan mon reaktionen vil blive nu efter Murabaks fald?
( Kilde: http://advocacy.globalvoicesonline.org/2011/01/30/china-bridging-news-on-egypt/ )
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Hvad er ideen? - Hvorfor skilte på kinesisk?

Mange ægyptere har nok undret sig over skilte med kinesiske skrifttegn
under demonstrationerne mod Mubarak Skiltet her siger:
"埃及人民要求总统穆巴拉克下台
Det ægyptiske folk forlanger, at præsident Mubarak trækker sig tilbage".
Der har været gættet på formålet med de kinesisksprogede skilte.
- En mulighed kunne være, at det bare er en joke (Murabarak forstår os
ikke, uanset om vi siger det til ham på ægyptisk eller på kinesisk).
- En anden mulighed kunne være, at budskabet herved skulle spredes fra
Egypten til Kina som en protest mod den kinesiske ledelses støtte til
Mubarak.
Hvem ved? ( Kilde: http://languagelog.ldc.upenn.edu/nll/?p=2956 )

Ny TV-dokumentarfilm sætter fokus på Kinas efterladte børn. Lee Yuk San fra Xianggang
(Hong Kong) sætter i en ny dokumentarfilm fokus på et stort socialt problem, nemlig Kinas
efterladte børn. Børnene efterlades hos bedsteforældre, hvor de vokser op uden daglig kontakt med
deres forældre. Andre efterlades på kostskoler, hvor de lever et ensomt liv. "De lever meget
ensomme liv. De spiser alene, de leger alene. Skønt det er en grundlæggende rettighed at have
forældres kærlighed og omsorg, så kan man i virkeligheden se, at de lever som forædreløse" siger
instruktøren. Hovedforklaringen på dette fænomen er 'hukou-systemet', idet dette betyder, at
forældre, der rejser ind til byen for at arbejde, som oftest ikke har råd til at tage børnene med. Det
vil nemlig betyde, at de selv skal betale for fx. skolegang og lægehjælp. Sinolog Stig Thøgersen
udtrykker det ved at sige: " Myndighederne er ikke interesseret i, at de tilflyttede fra
landkommunerne får del i de sociale goder i byerne ... de ønsker primært billig og fleksibel
arbejdskraft...".
Fakta om Kinas efterladte børn (Kilde Financial Times)



58 mio. børn efterlades af den ene eller begge forældre i Kinas fattige landområder
Det svarer til næsten 20% af alle Kinas børn





De fleste af børnene har kun kontakt med forældrene få gange under deres opvækst
Over 130 mio. fra de fattige landområder i Kina arbejder i byerne for at få del i den nye velstand
(indtægterne er i gennemsnit tre gange højere i byerne end på landet). Selv om de arbejder i
byerne er de bopælsregistrerede i deres landsbyer. Deres børn kan kun gå i folkeskole i det
område, hvor de er bopælsregistrerede, ligesom sygesikring kun gælder i bopælskommunen




Systemet eksisterede også under Mao Zedong og betegnes på kinesisk "hukou".
( Kilde:
Finn Jørgensen / Ritzau: Kines millioner af efterladte / NORDJYSKE Stiftstidende den 8/22011 )
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Kraftige stigninger i forbrugerpriser i Kina: I løbet af januar 2011 er forbugerpriserne i Kina
steget med i gennemsnit 4.9%. Heri vejer fødevarepriserne med en stigning på over 10% tungt. I
gruppen af fødevarer, anfører Xinhua News, har prisstigningen på frisk frugt været 34,8% og æg
med 10.2%
( http://europe.chinadaily.com.cn/business/2011-02/15/content_12018279.htm )

Januar 2011
Den kinesiske beholdning af amerikanske statsobligationer falder. I december 2010 faldt den
kinesiske beholdning af amarikanske statsobligationer med 34,1 mia. $ til 744,4 mia $. Da den
kinesiske beholdning af amerikanske statsobligationer toppede i maj 2009, var beholdningen på
over 800 mia $. Det er uklart, om der ligger politiske eller økonomiske motiver bag denne nye
udvikling. Faktum er, at det falder sammen med, politiske gnidninger mellem USA og Kina om
bl.a. Tibet og amerikanske våbensalg til Taiwan. Økonomer påpeger, at det snarere skyldes, at Kina
er i færd med at udskifte kortfristede obligationer med langfristede. Det er ifølge analytikerne ikke
sandsynligt, at beholdningen af amerikanske obligationer fortsat vil falde dramatisk. Det skyldes, at
et fortsat fald vil presse obligationsprisen i bund og dermed renten opad. Sker det, vil det uden tvivl
skade Kinas eksport til USA
Kilde: www.borsen.dk
Russisk olie til Kina. "Vi planlægger at sende 1.3 mio ton olie til Kina i januar" siger talsmanden
for olierørsledningsmonopol TRANSNEFT, Igor Djomin. På årsplan kalkuleres der fra russisk side
med en olieeksport til Kina på op mod 30 millioner ton. Hermed bliver Kina i stand til dels at
udskifte kul med olie som energikilde, dels at efterkomme det stadig stigende behov for olie i Kina.
Kilde: epn.dk / Ritzau den 2. januar 2011
Kinas militær moderniseres på fuld kraft. - Rettet mod USA?. Anti-skibs missiler og stealt
kampfly er blot to af de nye våbentyper, Kina indenfor de senest få uger har præsenteret. I løbet af
kort tid forventes det endvidere, at den kinesiske flåde præsenterer sit første hangarskib. Missilet
Dongfeng 21-D er designet således, at de kan ramme fx. amerikanske flådefartøjer, hvorfor det ofte
omtales som 'dræberen af hangarskibe'. Misilet har en rækkevidde på ikke mindre end 1.500 km.
Stealt-kampflyet, Chengdu J-20, er konstrueret på en sådan måde, at det ikke kan ses på fx
amerikanske radarskærme. Selv om stealth-kampflyet Chengdu J-20 stadig er en prototype, som det
antageligt vil tage flere år at færdigudvikle, forventes det, at den amerikanske regering vil opfatte de
nye våbentyper som en direkte udfordring mod USA. En kinesisk militæranalytiker Ni Lexiong
siger til Information (den 10. januar 2011), at "...der er diplomatiske forbindelser mellem vores to
lande (USA og Kina), og det er derfor en tid præset af spil med musklerne ... Dette er et signal til
USA, der har som mål at styrke Kinas position, specielt frem mod præsident Hu Jintaos besøg i
Washington (den 19-21/1-2011)...". Samlet er de nye våben et signal til USA om ikke at blande sig i
en eventuel konflikt mellem Kina og Taiwan. Beijing ser de nye våben som et nødvendigt svar på,
at USA forsøger at inddæmme Kina med militære alliancer. Sagt med Ni Lexiongs ord: "... USA
ønsker at inddæmme Kina for at kunne opretholde sin egen magt og indflydelse i Asien... (og,
fortsætter han) ... Kina er i dag en stormagt, og det vil være pinligt, hvis det ikke er i stand til at
genforene Taiwan med fastlandet ... USAs salg af våben og støtte til Taiwan har i høj grad irriteret
og frustreret Beijing, som så til gengæld accelererer moderniseringen af Kinas militær. Den eneste
måde at løse problemet med Taiwan kan være gennem militær magt, og her er det magten over
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havet, som er afgørende..." (information den 10/1-2011)
(Kilder: http://ing.dk/artikel/115441-kinesisk-stealth-fly-i-foerste-test-flyvning og
http://www.information.dk/255973)

Dongfeng 21-D - 'Dræberen af hangarskibe"

Chengdu J-20
video af flyet, se her:
http://ing.dk/artikel/115394-se-video-af-detkinesiske-stealth-fly

Har kinesiske aktier mistet pusten? Efter en periode hvor de kinesiske aktiekurser kun er gået en
vej - nemlig opad - ser det nu ud til, at kurserne for en tid har mistet pusten. Hovedårsagerne til
denne udviklingen er:
- den globale økonomiske udvikling (finanskrisen)
- indenlandske økonomiske stramninger med rentestigninger til følge
Hvordan det kommer til at gå i 2011 er meget uvist. På minussiden tæller, at investorerne måske har
mistet tilliden til vækstpotentialet på det kiniske marked. På plussiden tæller, at en række store
kinesiske virksomheder efter sigende i de kommende måneder vil komme frem med regnskaber, der
viser store ovferskud i 2010.
(kilde: Aktiestrategen.dk / Jydske Bank, jan. 2010 http://aktiestrategen.dk/409/kinesiske-aktierfalder-%E2%80%93-og-hvad-sa/)

Shanghai Stock Exchange fra august 2008 - juli 2010
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