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Da Folkerepublikken Kinas præsi-
dent Xi Jinping var på sin Europa-
turné for nylig, blødte han lidt op på 
de stive former.

Den 60-årige præsident, der til-
trådte i 2012, ”reformerede” Napo-
leons berømte sætning om, at ”Kina 
er en sovende løve, og når hun våg-
ner, vil verden skælve”. I Paris sagde 
præsidenten med et smil på læben: 
”Ja, løven er vågnet, men hun er en 
fredelig, rar og civiliseret løve”.

At hun er vågnet, kan ingen være 
i tvivl om. Der er fuld fart på. Kina 
har i dag verdens næststørste øko-
nomi.

Kinaeksperten Hanna Leander-
dal, kommende korrespondent i 
Asien for DR med fast base i den ki-
nesiske hovedstad Beijing, vurderer 
udtalelsen således:

- Jeg tror bestemt ikke, at der er 
nogen grund til at frygte Kina, for 
kineserne har ingen interesse i at 
skabe ustabilitet. De har derimod 
brug for at have fredelige og harmo-
niske relationer til omverdenen.

For blot tre årtier siden var det 
enorme rige stadig et ekko af det 
samfund, som despoten, formand 
Mao Zedong, der døde i 1976, havde 
skabt. Befolkningen var martret af 
de vanvittige samfundseksperimen-
ter, han havde trumfet igennem.

■ En ung kineser 
stiller sig med døds-
foragt foran en ko-
lonne af tanks. Bille-
det gik verden rundt 
og er blevet symbol 
for nedslagtningen 
på Den Himmelske 
Freds Plads for 25 år 
siden. Der er forskel-
lige bud på, hvad der 
skete med manden 
- men ingen beviser. 
Foto: Jeff Widener/AP/
Polfoto

Demonstrationerne  på Den Himmel-
ske Freds Plads fandt sted mellem 15. 
april og 4. juni 1989. Hundredetusinder 
af fredelige demonstranter havde hver 
dag i flere uger samlet sig på plad-
sen og i gaderne omkring. De krævede 
pressefrihed, demokratisering, politiske 
reformer, bekæmpelse af korruption 
blandt politiske ledere samt bedre øko-
nomiske forhold.
Initiativtagerne  til demonstrationerne 

var studerende på universiteter i Beij-
ing og andre intellektuelle - men ef-
terhånden fulgte flere samfundsgrup-
per trop, for eksempel journalister og 
arbejdere.
Natten til  4. juni satte den kinesiske re-
gering ind mod demonstranterne. Med 
kampvogne ryddede de pladsen og 
skød med skarpt. I løbet af natten blev 
hundredvis, muligvis tusindvis af stu-
derende - der findes ingen officielle tal 

- arbejdere og andre 
knust under kamp-

vognene eller dræbt 
med skud i nakken. Et 
ukendt antal menne-

sker blev fængslet uden dom og mange 
blev tævet og udsat for tortur.
Den voldelige  undertrykkelse af pro-
testaktionen på Den Himmelske Freds 
Plads resulterede i massiv internatio-
nal fordømmelse af det kinesiske styre.

Den Himmelske Fredsplads 15. april til 4. juni ’89

Den kinesiske 
forvandlingskugle

■ 25 år efter nedslagtningen af tusindvis af demonstranter på Den Himmelske Freds Plads 
er Kina fuldstændig forandret. Præsident Xi Jinping kan sove roligt om natten, for han har 
- så vidt vi ved - stor opbakning blandt folkerepublikkens 1,3 milliarder indbyggere 

Men Kina har de seneste par årti-
er undergået utrolige forandringer. 
400 millioner mennesker er båret ud 
af fattigdom og ind i middelklassen. 
Landet har indført kapitalisme med 
særlige kinesiske kendetegn, som 
det hedder, og mange virksomheder 
er nu på private hænder. Men vi har 
stadig med et centralistisk, udemo-
kratisk og enevældigt system at gøre.

Men løven er vågnet, og den kan 
godt bide fra sig. Det gjorde den no-
get så eftertrykkeligt i foråret 1989 
- for 25 år siden - hvor den bed stru-
ben over på sine egne børn.

Begyndervanskeligheder
”Børnene” var blevet uopdragne - 
især de studerende og andre intel-

lektuelle, der - som alle kinesere - el-
lers var opdraget til at parere ordre 
og gå i takt.

En smuk forårsdag, 27. april 1989, 
startede de for alvor det oprør i Beij-
ing, der skulle komme til at gå over 
i historien.

Omkring 200.000 demonstranter 
gik i en lang kolonne og sang. Trafik-
ken gik i stå, og folk stod langs veje-
ne og klappede af demonstranterne. 
De gav dem is, sodavand, vand og ci-
garetter, fortæller journalist, forfat-
ter og Kina-kender Mette Holm i sin 
bog ”Kina - fra Kejserdømme til ka-
pitalisme”. Hun var selv til stede og 
oplevede altså historiens vingesus på 
nærmeste hold.

Da de studerende samlede sig og 

demonstrerede i gaderne i Beijing, 
var styret faktisk gået i gang med en 
omfattende reformation af samfun-
det. Det var startet knap 10 år forin-
den, da Deng Xiaoping, der betrag-
tes som det post-maoistiske Kinas 
reformvenlige og åbne arkitekt, var 
kommet til magten.

Men i 1989 var effekten af refor-
merne langtfra slået igennem end-
nu, fortæller Hanna Leanderdal, og 
mange var utålmodige:

- Der var begyndervanskelighe-
der, som der formentlig altid vil 
være, når man skaber store sam-
fundsforandringer. Varerne var ble-

vet dyrere, og de var vanskelige 
at få fat i, medmin-

dre man havde 

de rigtige forbindelser. Mange kine-
sere var oprørte over korruptionen 
og den inflation, som også var en 
konsekvens af den forandringspro-
ces, man havde påbegyndt.

Styret slår til
De oprørske studerende fik hurtigt 
opbakning af andre samfundsgrup-
per - blandt andre kinesiske arbej-
dere. Ledelsen i Det kommunisti-
ske Parti forholdt sig overraskende 
passivt de første dage, hvilket gav 
demonstranterne endnu mere blod 
på tanden.

4. maj marcherede de i kolonner 
af 10.000-15.000 ind mod Den Him-
melske Freds Plads - Tiananmen 
Pladsen - med opråb på store ban-
nere, hvor der blandt andet stod 
”Total magt korrumperer totalt” og 
”Længe leve demokratiet,” fortæller 
øjenvidnet Mette Holm.

De kommende døgn blev Den 
Himmelske Freds Plads omdan-
net til en stor, fredelig lejr, hvor alle 
hjalp alle. Det var det rene Utopia. 
Men så begyndte det at ulme bag de 
tykke mure i magtens centrum. Det 
viste sig senere, at der internt i par-
tiet var stor uenighed om, hvordan 
man skulle tackle situationen, men 
den hårde og uforsonlige gruppe 
vandt.
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19. maj kom meldingen, at plad-
sen skulle rømmes, og Beijing blev 
erklæret i militær undtagelsestil-
stand. Demonstranterne måtte er-
kende, at slaget var tabt, men som 
afskedssalut besluttede de sig for at 
opføre en 20 meter høj gipskopi af 
Frihedsgudinden i New York. Det 
fik ledelsen til at se endnu mere rødt, 
og natten til 4. juni satte den militæ-
ret ind. De demonstranter, der var 
tilbage på pladsen, flygtede til den 
ildevarslende lyd af larvefødder, der 
kom nærmere og nærmere. Gader 
og boulevarder genlød af maskin-
geværskud. Demonstranterne var 
ubevæbnede, og mange faldt døde 
om. Dagen efter fortsatte det, og en 
ung kineser med et par poser i hæn-
derne, stillede sig heltemodigt op 
foran en kampvogn, og der var stil-
lingskrig et kvarters tid. Billedet gik 
verden rundt, og det er blevet sym-
bol på massakren på Den Himmel-
ske Freds Plads.

Katastrofal forurening
I bogen ”Kina” som Mette Holm har 
skrevet sammen med sin mand Mo-
gens Lykketoft, kalder de Kina for 
”den store forvandlingskugle”.

DR’s kommende Asienkorrespon-
dent Hanna Leanderdal er enig:

- Siden demonstrationerne for 25 

år siden er det kinesiske samfund 
fuldstændig transformeret.

Hun mener, at det mest slående 
er det indkomstløft, der har fundet 
sted:

- Kineserne har vist sig at være 
verdensmestre i fattigdomsbekæm-
pelse, og det kinesiske kommunist-
parti har faktisk været meget omstil-
lingsparat og smidigt.

Den enorme vækst har dog haft 
en høj pris blandt andet i form af en 
katastrofal forurening af luften og 
drikkevandet. Luften i storbyerne er 
tung af kulstøv, udstødningsgasser 
og andre miljøgifte. Floder og vand-
løb er også forgiftede. Om det siger 
Hanna Leanderdal:

- Man er klar over problemet, og 
der arbejdes på at få det løst. Tidli-
gere var det sådan, at man blev for-
fremmet inden for partiet, hvis man 
kunne præstere vækst i et landom-
råde. I dag bliver man forfremmet, 
hvis man også har tænkt et grønt 
miljø ind i væksten.

Dansk hjælp
Kina er bestemt ikke et retssamfund, 
og borgerne har ikke rettigheder, 
som vi andre har. På papiret fejler 
Kinas forfatning ingenting, men 
man mangler bare at realisere hen-
sigtserklæringen. Der arbejdes dog 

på sagen, fortæller Jonas Christof-
fersen, direktør på Institut for Men-
neskerettigheder.

- Vi har haft en del programmer 
med partnere i den statslige sek-
tor, den akademiske verden og i ci-
vilsamfundet, hvor vi blandt andet 
har rådgivet dem om, hvordan de 
får skabt et mere retfærdigt retssam-
fund.

Han understreger, at der er tale 
om små skridt.

- Men når vi bliver inviteret til at 
samarbejde med de forskellige or-
ganisationer, så er det en garanti for, 
at den kommunistiske partiledelse 
har blåstemplet samarbejdet. Ellers 
kunne det slet ikke lade sig gøre.

Når det gælder ytringsfrihed, blæ-
ser der måske ikke ligefrem nye vin-
de - men så dog en let brise:

- Medier kan skrive om emner, de 
ikke tidligere kunne skrive om. Et 
eksempel er de enorme problemer, 
man har med forurening. For få år 
siden var det emne tabu.

Men nu skal man ikke tro, at det 
kinesiske kommunistparti vil over-
drive individernes ret til personlig 
frihed:

- Man ønsker under ingen om-
stændigheder, at der bliver rokket 
ved grundpillen i systemet, og der vil 
blive slået hårdt ned på politisk ak-

tivisme, siger direktøren for Institut 
for Menneskerettigheder.

Vesten ikke kinesernes forbillede
Præsident Xi Jinping kan efter alt at 
dømme sove roligt om natten, for 
han har - så vidt vi ved - en enorm 
opbakning i det kinesiske folk. Han 
er dog godt klar over, at det er nød-
vendigt at give den fattigste del af 
befolkningen bedre vilkår - ikke 
mindst de mange mennesker, som 
rejser fra landdistrikterne ind til by-
erne for at søge arbejde. I dag har de 
ingen rettigheder. Deres børn kom-
mer ikke i skole, og de har ikke ret til 
sundhedsydelser. De arbejder under 
kummerlige forhold til ingen eller 
en uhyre ringe løn.

Kina står over for den største ur-
baniseringsproces, man har set, idet 
300 millioner mennesker skal flyttes 
fra landdistrikterne ind til byer, som 
man enten er i gang med at opføre 
eller udbygge. Planen er, at halvde-
len af befolkningen i 2030 skal bo i 
byer, fortæller Hanna Leanderdal.

- Kinas mål er at blive mindre af-
hængig af eksport, og noget af det, 
der skal drive økonomien fremad, er 
blandt andet urbaniseringen.

Men demokrati, et flerpartisystem 
- er det slet ikke noget, kineserne øn-
sker sig? må man uvægerligt spørge 

som 
dansker, 
og her svarer Hanna Leanderdal:

- Når jeg er i Kina, oplever jeg 
ofte, at kineserne har svært ved at 
forstå Vestens utålmodighed på Ki-
nas vegne. Kineserne er stolte over 
Kinas genrejsning, og de oplever jo 
selv, at deres levestandard igennem 
de seneste 30 år er blevet markant 
forbedret. De føler selv, de har en 
større grad af frihed, og generelt 
har de en tiltro til deres ledere og til 
fremtiden.

Og vi skal ikke tro, at kineserne 
har Vesten som forbillede - heller 
ikke når det gælder vores demokrati.

- De kan jo se, hvordan Europa 
og USA står i problemer til halsen, 
mens de selv tordner derud af. Jeg 
tror, at vi med årene vil se en op-
blødning inden for mange felter, 
men jeg tror ikke, at vi skal forven-
te, at Kina vil bygge et demokratisk 
samfund efter vestligt forbillede. De 
vil gå deres egen vej.

Af Sonja Sabinsky
Dagbladenes Bureau

■ Den Him-
melske Freds 
Plads, også 
kaldet Tianan-
men-pladsen,  
knap 25 år 
senere: Unge 
kinesere tager 
souvenir-fotos, 
og alt synes at 
ånde fred. På 
væggen bag 
pigerne står 
et regerings-
slogan, ”Kinas 
drøm er min 
drøm”.  Foto: 
Andy Wong, AP, 
Polfoto


