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Kinas Kommunistiske Partis 
(KKP) 20. kongres blev 
afholdt 16.-22. oktober sidste 

år og skulle have været herlighedens 
øjeblik for Xi Jinping. Men kongressen 
blev pakket ind i usædvanlige 
omstændigheder, som gav både KKP 
og den ellers uantastelige Xi nogle 
ridser i lakken.

Bromanden i Beijing
I første omgang blev kongressen helt 
usædvanligt kridtet op af  en enlig 
demonstrant i Beijing, lige før den 
startede. Demonstranten hængte to 
bannere op på en bro med følgende 
tekst:
• “Fødevarer, ikke corona-tests – 

Frihed, ikke lockdown – Værdighed, 
ikke løgne – Reform, ikke en 
Kulturrevolution – Stemmer, ikke én 
leder – Vær borgere, ikke slaver.” 

• “Studenter og arbejdere! Strejk og 
afsæt den diktatoriske forræder, Xi 
Jinping! Rejs jer, I som nægter at 
være slaver! Gør modstand imod 
diktaturet! Frels Kina! Én person 
én stemme, når der skal vælges 
formand!” 

Normalt ville en demonstration 
af  denne type ikke nå at få 
opmærksomhed. Demonstranten, 

bannerne og al omtale på nettet og 
sociale medier blev da også fjernet 
rutinemæssigt. Men både timingen og 
indholdet – især kravet i det offentlige 
rum om afsættelse af  Xi Jinping – 
var usædvanlig. Enkeltpersoner har 
tidligere krævet Xi Jinpings afgang, 
men de er alle blevet fjernet fra deres 
civile liv, nogle er i fængsel, og deres 
opråb er glemt. 

Men ‘bromandens’ budskaber nåede 
at blive delt på internationale sociale 
medier, som mange kinesere illegalt har 
adgang til. 

De blev derefter håndskrevet på 
mure og toiletter rundtom i Kina og 
efterlod endnu en uønsket plet på både 
partikongres og Xi Jinping. 

STRAMT KOREOGRAFERET 
PARTIKONGRES MED RIDSER 
I LAKKEN

KINAS ELITESHOW PAKKET IND I USÆDVANLIGE OMSTÆNDIGHEDER

AF JØRGEN DELMAN

Bromandens protest i Beijing, 13. oktober 2022. (Privat billede uploadet på Twitter af  Yaxue Cao, https://
twitter.com/yaxuecao/status/1596876496890912774?lang=da) 
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Hu Jintao’s exit
Den næste, helt usædvanlige plet på 
partikongressen var, da Hu Jintao, Xi 
Jinpings forgænger – tilsyneladende 
mod sin vilje – blev fjernet fra Folkets 
Store Hal under kongressens sidste 
session. Efterfølgende meddeltes det, 
at Hu havde fået et ildebefindende. I 
udlandet har der været spekulationer 
om, hvorvidt det mon først var der, det 
gik op for Hu, at hans folk ikke skulle 
vælges til topledelsen, og at spillet var 
ude for hans fraktion.

Demonstrationer 
Der var større demonstrationer efter 
kongressen. I november gik tusindvis 
af  ansatte i den taiwanske Apple-pro-
ducent Foxconns fabriksby i Zhengz-
hou på gaden. Demonstranterne var 
utilfredse med manglende løn- og 
bonusudbetalinger og med uaccepta-
ble corona-restriktioner. 

Efterfølgende fulgte andre demon-
strationer rundt om i Kina rettet mod 
de drakoniske corona-nedlukninger. I 
første omgang udtrykte demonstran-
terne sympati med i hvert fald en snes 
ofre for en brand i et boligkompleks 
i Ürümqi i Xinjiang. Heraf  døde 
mindst ti. Brandvæsnet kunne ikke 
komme til, og nogle af  beboerne nå-
ede ikke ud. Mange i Kina opfattede, 
at bygningen var forseglet på grund 
af  corona-restriktioner i området. Det 
benægter myndighederne såvel som 
nogle civile observatører. Desuagtet 
spredte demonstrationerne sig til flere 
byer, herunder også til flere af  de store 
universiteter. 

Mange steder fulgte demonstrationer-
ne i ‘bromandens’ spor. De krævede 
frihed og demokrati, og i enkelte 
tilfælde blev der rejst krav om, at Xi 
Jinping skulle træde tilbage. Billedma-
teriale fortæller, at protesterne mest 
var drevet af  unge mennesker, som 
havde fået nok af  de evige corona-
restriktioner med deres voldsomme 
indgreb i den personlige frihed.  
Demonstranterne brugte blanke A4-
ark til at markere sig. For det første 
ville de undgå at blive straffet for, hvad 
de gerne ville have skrevet. Derud-
over antydede den hvide farve, at den 
kinesiske topledelses værste frygt – en 
såkaldt farverevolution – kunne være 
på vej.   

Demonstrationerne døde dog hurtigt 
ud. Foxconn-problemerne blev løst 
lokalt. By-demonstrationerne førte til, 
at KKP-ledelsen overraskende ka-
stede håndklædet i ringen og opgav 
corona-restriktionerne uden varsel. Men 
myndighederne har siden sanktioneret 
identificerbare demonstranter.

Jiang Zemin takker af
30. november 2022 døde den tidligere 
partileder Jiang Zemin i Shanghai, 96 
år gammel (se nekrolog andetsteds i 
dette nummer). I de officielle omtaler 
og i Xi Jinpings sørgetale ved minde-
højtideligheden i Folkets Store Hal blev 
Jiang tildelt en ophøjet plads i KKP’s 
og Folkerepublikkens historie. Han blev 
hyldet som en hæderværdig og dygtig 
partileder, som altid havde nationens, 
partiets og folkets interesser for øje. 
Jiangs død var måske uheldig i forhold 
til efterbearbejdningen af  kongressen, 
men dødsfaldet afstedkom ikke demon-
strationer og skabte ikke nye problemer 
for Xi Jinping. Det var dog bemærkel-
sesværdigt, at Hu Jintao dukkede op 
til mindehøjtideligheden for Jiang. Hu 
var tilsyneladende blevet rask, og helt 
ude i den politiske kulde var han ikke. 

Corona-kollaps
I sin rapport til kongressen nævnte Xi 
Jinping kort sejren i “folkets krig” mod 
corona, både hjemme og ude gen-
nem Kinas sundhedsdiplomati. Han 
noterede, at KKP havde “beskyttet 
folkets helbred og sundhed, så vidt det 
overhovedet var muligt”. Der var ingen 
tilsagn om at gå bort fra den hårdhæn-
dede “dynamiske nultolerance”-politik, 
som ellers allerede da havde strakt be-
folkningens tålmodighed til det yderste. 
Umiddelbart efter forsøgte regeringen 
sig dog med lempelser af  nultolerance-
politikken, men lokalt vendte de hårde 
nedlukninger hurtigt tilbage, da smit-
tetallet steg. De efterfølgende protester 
fik dog KKP til at opgive nultoleran-
cen. Befolkningen var helt uforberedt, 
men smitten var tydeligvis allerede 
ude af  kontrol, og i skrivende stund er 
corona-restriktionerne stort set afviklet, 
mens smitten spreder sig som en step-
pebrand med uvisse konsekvenser.

En kort og intens uge
Partikongressen er en mødeplads 
for Kinas absolutte politiske elite (se 
KKP’s organisation i figur). Overord-

net gav de 2.300 delegerede uforbe-
holdent støtte til Xi Jinpings lederskab, 
selvom han havde brudt med tidligere 
tiders normer ved at blive genvalgt til 
en tredje periode. Kongressen god-
kendte Xi Jinpings politiske rapport 
samt den politiske linje til nu og for 
de næste fem år. Kongressen nikkede 
vanen tro til, at KKP fortsat kan va-
retage egne anliggender uden ekstern 
indblanding og samtidig holde styr på 
Kinas fortsatte udvikling. Endelig re-
viderede kongressen KKP’s vedtægter 
og godkendte den Centrale Disciplin 
Inspektions kommissions rapport over 
sit virke som partiets og parti-statens 
overvågningsenhed, som beskæftiger 
sig med brud på partidisciplin og kor-
ruption inden for partistaten.

Der var enstemmig opbakning bag alle 
kongressens beslutninger. De kinesiske 
medier bragte småklip undervejs, som 
forventeligt bidrog til billedet af  en fast 
sammentømret kongres. 

Kernelederens rapport
I sin rapport repeterede Xi kendte 
politikker på et overordnet niveau og 
undlod løfter om markante nye refor-
mer. Svarene på, hvordan de virkelig 
store knaster i Kinas udvikling skal 
løses, fik lov at blafre i vinden.

Xi fokuserede mere på sikkerheds-
spørgsmål, ideologi og kontrol med 
KKP og samfundet end på økonomi-
en. Xi nævnte ikke sit eget navn, men 
ingen blev ladt i tvivl om, at han har 
gjort partiet til en velfungerende og 
velsmurt maskine, der loyalt bakker op 
om ham som “kerneleder”. Arbejdet 
er dog ikke afsluttet, og han lovede 
at kæmpe for, at partiet bliver endnu 
mindre korrupt og endnu mere sam-
mentømret.

I de økonomiske afsnit var der fokus 
på kontinuitet, stabilitet og effektivitet. 
Den økonomiske udvikling skal være 
mere retfærdig, bæredygtig og sikker. 
Høje vækstprocenter er ikke længere et 
hovedtema. Derimod sigtes der på en 
kvalitetsmæssig udvikling af  økonomi 
og produktion. Gradvise reformer, 
fortsat åbning udadtil, mere moderni-
sering og sociale fremskridt hen mod 
en “fælles velfærd” skal hjælpe Kina 
med at blive et mellemindkomstland 
frem mod 2050.
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Den nye topledelse består 
af  tre siddende og fire nye 
medlemmer (her i hierarkisk 

rækkefølge): 

Xi Jinping (69), ph.d., blev valgt som 
generalsekretær og formand for Den 
Centrale Militærkommission for tredje 
gang. Han fortsætter som præsident for 
Folkerepublikken fra marts næste år. 
Han vil også fortsætte som leder af  en 
række ledende eksekutive grupper på 
tværs af  parti og stat.

Li Qiang (63), MBA, sad i det 
forudgående politbureau. Han blev 
partisekretær i Shanghai i 2017. Han 
løb ind i problemer, da bystyret mistede 
kontrol med et corona-udbrud i februar 
2022 og efterfølgende måtte lukke byen 
ned. Men han slap ud af  klemmen 
og er nu nummer to i partihierarkiet. 
Han vil afløse Li Keqiang som 
premierminister næste år.

Zhao Leji (65), er fortsætter i 
den stående komité. Han er 
kandidat i statskundskab. Han har 
været chef  for KKP’s magtfulde 
organisationsdepartement, som er 
ansvarligt for partiets organisation 
og personale, herunder også ledere 
i statsapparatet og de statsejede 
virksomheder. 

Før kongressen var Zhao 
leder af  den Centrale 
Disciplininspektionskommission. 
Kommissionen er blevet vigtig og 
frygtet under Xi Jinping, især på grund 
af  dens sammenkobling af  anti-
korruption med politisk loyalitet. Zhao 
bliver formodentlig ny formand for 
Folkekongressen i 2023.

Wang Huning (67) har siddet i den 
stående komité siden 2017. Han er 
tidligere professor i international 
politik på Fudan Universitet. Han er 
blevet kaldt Xi Jinpings “ideologiske 
zar” og er en af  arkitekterne bag 
“Kinadrømmen”, andre af  Xis 
politiske kerneideer så vel som Xis 
udenrigspolitiske linje. Wang bliver 
formodentlig formand for “Det 
Kinesiske Folks Politisk Konsultative 
Konference” – et rådgivende 
organ, som samler Kinas øvrige 
politiske partier samt intellektuelle, 
erhvervsledere og andre kendisser, 
som ikke er medlemmer af  KKP. 
Inden for KKP bliver han ansvarlig 
for den Forenede Front, som håndterer 
relationer til etniske minoriteter, de 
religiøse organisationer i Kina, Taiwan-
relationer, udlandskinesere og Kinas 
politiske indflydelsesarbejde i udlandet.

Cai Qi (67) sad i det forudgående 
politbureau. Han er ph.d. i politisk 
økonomi og har været partisekretær 
i Beijing, samtidig med at han var 
ansvarlig for KKP’s “partiaffærer”. 

Cai er nu førstesekretær i det centrale 
partisekretariat og skal dermed 
fokusere på KKP’s partiarbejde

Ding Xuexiang (60) har en 
kandidatgrad i offentlig forvaltning. 
Han kom ind i politbureauet i 
2017 og har været ansvarlig for 
Centralkomitéens generelle kontor, 
hvor han var Xi Jinpings stabschef  
med ansvar for og kontrol over 
interne informationsstrømme samt 
adgang til toplederne. Ding har 
aldrig været provinsguvernør eller 
provinspartisekretær som de andre. 
Han bliver formodentlig valgt til 
første vicepremierminister ved 
Folkekongressen næste år. 

Li Xi (66) har en MBA og har været 
medlem af  politbureauet siden 
2017. Frem til kongressen var han 
partisekretær i Guangdong. Han 
betragtes som en af  Xis fortrolige. De 
har kendt hinanden siden 1980’erne. 
Li har også været provinspartisekretær 
i Shaanxi, hvor Xi Jinping kommer fra. 
Li er nu chef  for den Centrale Discipli-
ninspektionskommission. 
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Kina skal sigte mod toppen af  værdikæ-
derne for at blive mere konkurrencedyg-
tigt, sagde Xi. Det kræver endnu flere 
investeringer i forskning og innovation 
samt bedre uddannelse af  befolkningen. 
Xi havde også fokus på energi- og føde-
varesikkerhed. Kinas fortsatte udvikling 
er afhængig af, at befolkningen kan 
brødfødes, og at der er der er en stabil 
energiforsyning til konkurrencedygtige 
priser. Samtidig understregede Xi nød-
vendigheden af  fortsat grøn innovation 
og grøn transformation af  økonomien. 

Xi berørte kort Kinas bekymrende 
demografiske udsigter. FN’s fremskriv-
ninger viser, at Kinas befolkning kan 
blive reduceret med 50 % på grund af  
lave fødselsrater frem mod 2100. Kinas 
arbejdende befolkning mellem 15 og 64 
år kan falde med mere end 60 %, fra 
986 millioner i 2021 til 378 millioner i 
år 2100. Xi lovede et “system af  politik-
ker”, der skal få fødselsraten i vejret, 

og som kan nedbringe omkostningerne 
ved graviditet, fødsel, børnepasning 
og skolegang – poster, der ved siden af  
boligfinansiering er dominerende på 
kinesiske familiebudgetter.

Udadtil står Kina over for “en alvorlig 
og kompleks international situation” og 
“eksterne forsøg på at undertrykke og 
holde Kina tilbage, som kan eskalere 
når som helst”, advarede Xi. Kina må 
derfor styrke investeringerne i civilt og 
militært kriseberedskab, fordi Kinas 
udvikling kræver et sikkert nationalt 
og internationalt miljø. Xi nævnte dog 
hverken USA eller Ukraine-krigen, 
selvom de aktuelt er blandt Kinas største 
internationale udfordringer. 

Efter sommerens eskalering af  konflik-
ten med USA omkring Taiwan var der 
forventninger om en nyformulering af  
Taiwan-politikken, men det skete ikke. 
Xi stod fast på, at Kina stræber efter 

en fredelig genforening, men dog ikke 
udelukker en militær intervention, hvis 
fremmede magter blander sig i konflik-
ten, eller hvis Taiwan går selvstændig-
hedsvejen. Xi lovede endvidere, at Kina 
fortsat vil være en positiv aktør i det 
internationale system.

Ny ledelse 
Efter kongressens afslutning mødtes par-
tiets nyvalgte Centralkomité for at vælge 
en ny topledelse, dvs. politbureau og 
politbureauets stående komité (se forrige 
side). Toppunktet af  spænding på en 
partikongres er, når den nye topledelse 
træder ind på scenen i Folkets Store Hal 
og præsenterer sig for pressen. 

23. oktober trådte syv stort set ens klæd-
te mænd ind med Xi Jinping i spidsen 
og de øvrige seks i rangfølge efter ham. 
De seks var alle Xis egne mænd. 
Ingen af  Hu Jintaos eller Jiang Zemins 
proselytter var tilbage. 

KOMMUNISTPARTIETS ORGANISATION (2022)
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KKP’s reviderede vedtægt opdaterede 
partiets historie, så den nu inkluderer 
de sidste 10 år under Xis lederskab. 
Den indskrev en række af  hans 
centrale politiske nøglebegreber, 
herunder en central formel, de “to 
fastholdelsespunkter”, som knæsætter, 
at (1) Xi Jinping er kerneleder, og 
at (2) Xi Jinpings tanker er styrende 
for KKP. Overskriften lyder: “Xi 
Jinpings tanker om socialisme med 

kinesiske karaktertræk for en ny æra”. 
I vedtægten rangerer Xis tanker nu på 
linje med tidligere lederes tanker, men 
mens Mao Zedong og Deng Xiaoping 
anerkendes for deres “tænkning” (思
想), så er det ikke tilfældet for Jiang 
Zemin, Hu Jintao og Xi Jinping, 
hvis tanker alene beskrives gennem 
sloganagtige overskrifter. Det kunne 
opfattes som et nederlag, at Xi ikke fik 
anerkendt sine produktive skriverier 

som “tænkning” al den stund, at der 
står Xi Jinping på alt, hvad KKP 
tænker og gør nu om dage. I den mere 
spekulative ende var det måske også et 
nederlag, at Xi ikke blev “formand” (
主席) for partiet som Mao Zedong i 
sin tid. Det kunne have befriet Xi for 
kritik af, at han brød normerne for 
tidsbegrænsning som generalsekretær 
for KKP. I dag er Xi alene Formand 
for Folkerepublikken.

Hovedopgaven for politbureauet 
er at gennemføre Xi Jinpings 
politik gennem de næste fem 

år og sikre, at Xis ubestridte magtposi-
tion ikke anfægtes. Alle syv medlemmer 
af  den stående komité er dygtige og 
kompetente administratorer og politi-
kere, men de er bundet af  deres relation 
til Xi. 

Alle har arbejdet sammen med 
eller været tæt på Xi i løbet af  deres 
karriere, og de skylder ham alle deres 
klatretur mod tinderne. Der er således 
ingen opposition her eller i resten af  
politbureauet, som tæller 24 mænd og 
ingen kvinder. Xi er dermed lykkedes 
med at sikre sig sin tredje periode 
uden at gøre afbigt over for andre 
interessegrupperinger inden for den 
politiske elite. Interessant nok er der 
heller ingen åbenlys arvtager blandt de 
24, og Xi synes at mene, at KKP ikke 
kan klare sig uden ham. 

Hvor står KKP?
KKP er tydeligvis blevet Xi Jinpings 
parti. De usædvanlige omstændigheder 
omkring kongressen og lempelsen af  
corona-restriktionerne viste dog, at Xi 
ikke er helt uantastelig. 
På trods af  en vis politisk utilfredshed 
anser mange kinesere dog 
fortsat ikke det autoritære styres 
magtkoncentrationen for et problem, 
så længe de har en god dagligdag, sikre 
indkomster og økonomisk og social 
fremgang. Men Kinas lave økonomiske 
vækstrate og ungdomsarbejdsløsheden 
på op mod 20% i byerne udfordrer 
KKP, fordi kinesiske borgere, herunder 
mange unge, kan reagere, hvis 
fremtiden bliver udsigtsløs. Nylige 
stormløb på mindre lokale banker 
antyder en folkelig bekymring for 
det finansielle systems stabilitet, og 
boligmarkedets nærdødsoplevelse i 
2021-22 er en trussel mod familiernes 
økonomi.

Hvis KKP ikke får vendt situationen 
og skabt ny vækst og fremgang, kan 
social og politisk kaos sprede sig lige 
så eksplosivt, som omikronvarianten 
gør nu. Xi bliver ældre, og historien 
fortæller os, at autokratiske ledere – 
også i Kina – mister deres overblik og 
greb om magten over tid. Derfor må 
vi være opmærksomme på, hvordan 
medlemmerne af  politbureauets nye 
stående komité håndterer de aktuelle 
udfordringer, specielt om deres 
handlemuligheder udfordres af  behovet 
for loyalitet over for Xi Jinping. 

Jørgen Delman er professor emeritus i Kinastudier, 
Københavns Universitet, medlem af  bestyrelsen for 
Dansk-Kinesisk Forening og redaktør af  Kinabladet.

NEDERLAG FOR XI JINPING?
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