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Jiang var generalsekretær for 
Kinas Kommunistiske Parti 
(KKP) fra 1989 til 2002 og førte 

          Kina ud af  den vanskelige 
periode efter den blodige massakre 
på demonstranter i primært Beijing 
i 1989. Med Deng Xiaopings hjælp 
bragte Jiang også Kina ud af  de gamle 
revolutionære lederes skygge – ikke 
mindst deres måde at tænke socialisme 
og bedrive politik på. 

Jiang satte turbo på udviklingen af  
Kinas nye markedsøkonomi. Han 
åbnede dørene for massive udenlandske 

investeringer, han satte gang i eksporten 
og i Kinas internationale økonomiske 
ekspansion, og han fik Kina med i 
WTO på trods af  stærk modstand. 
Under hans styre voksede Kinas 
økonomi med over 10 % om året.

Jiang ønskede ikke at opgive 
KKP’s magtmonopol. Men han 
opgraderede den officielle politiske 
ideologi og den politiske orden ved 
at give plads til reformøkonomiens 
nye interessegrupper, herunder 
kapitalisterne – KKP’s tidligere 
klassefjender. Under Jiang fik de 
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London, hvor denne artikels forfatter mødte ‘ham’ i 
2003. (Privat foto)
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mulighed for at blive medlemmer af  
KKP. Det skete under sloganet “De 
tre repræsentative” (三个代表), der 
nu er indskrevet i både partihistorien 
og partiets vedtægter som essensen af  
Jiangs politiske tænkning.

Som andre kinesiske ledere havde 
Jiang en karriere, der bevægede sig 
op gennem partistatens hierarki fra 
bunden. Jiang blev sponsoreret af  
Wang Daohan, en partibureaukrat 
som gjorde karriere inden for 

udenrigshandel og investeringer. Wang 
havde i en årrække Jiang med på sin 
rejse gennem partistatens bureaukrati, 
og han tog også Jiang med til 
Shanghai, da han blev borgmester der i 
1981. Jiang overtog Wangs post i 1985, 
da Wang gik på pension. Efterfølgende 
blev Jiang partisekretær i Shanghai i 
1987 og samtidig medlem af  KKP’s 
politbureau. Jiang var med til igen at 
gøre Shanghai til en global metropol, 
et centrum for sofistikeret produktion, 
udenrigshandel, international 
transport, en internationaliseret 
finanssektor, videnskab og teknologi 
samt uddannelse og kultur. 
 
Det lå ikke i kortene, at Jiang skulle 
blive generalsekretær for KKP. Men i 
1989 kunne Deng Xiaoping og hans 
støtter ikke blive enige om andre som 

erstatning for Zhao Ziyang, da Zhao 
blev udrenset for at støtte og ikke gribe 
ind over for demonstrationerne. 

I starten var Jiang usikker i sin nye 
rolle. Han blev fanget i et internt opgør 
med magtfulde militærfolk, som han 
dog vandt, og han støttede først for 
alvor markedsreformerne, efter at Deng 
Xiaoping havde sendt et vink med en 
vognstang om at komme i gang under 
sin højtprofilerede rejse til Sydkina i 
1992. 

Jiang var glad for at agere i det 
offentlige rum og lod sig ikke kyse af  
kritiske spørgsmål fra journalister. Han 
debatterede med andre verdensledere 
for åben mikrofon og var ikke bange for 
at vise følelser. Han var også en social 
spradebasse, som elskede at danse, spille 
og synge karaoke, mens kameraerne 
rullede. 

Jiangs politiske resultater var 
overbevisende. Han evnede at 
forene og forlige politisk-økonomiske 
modsætninger som ingen før ham. 
Han fik KKP’s interne fraktioner til at 
samarbejde, men han fremmede også 
sin egen fraktion – uofficielt kaldet 
“Shanghai-banden” – og fik placeret 
mange af  sine tætteste allierede fra 
Shanghai på topposter i Beijing. Jiang 
var sammen med sin premierminister, 

Zhu Rongji, ansvarlig for voldsomme 
ombrydninger af  ejendomsstrukturen 
fra midten af  1990’erne, blandt andet 
med nedlukning eller omstrukturering 
af  statsejede virksomheder, hvoraf  
mange blev privatiseret. De førte 
til en markant stigning i byernes 
arbejdsløshed og bortfald af  statslige 
sociale ydelser.

Som andre KKP-ledere stod 
Jiang ikke tilbage for at bruge det 
folkedemokratiske diktaturs skarpe 
diktatoriske våben. Det fik Falun Gong-
sekten at mærke i 1999. Falungong 
benyttede sig helt traditionelt af  
synkretistiske religiøse ideer, dvs. ideer 
fra forskellige religioner – primært 
buddhistiske – og forskellige fysiske 
praksisser – som f.eks. taijiquan  
(太极拳) – til at mobilisere følgere i 
millionvis i en national bevægelse for 
mental og fysisk sundhed. I april 1999 
iværksatte de en overraskende dristig 
sit-in omkring KKP’s hovedkvarter i 
Zhongnanhai i Beijing for at protestere 
mod undertrykkelse af  bevægelsens 
følgere. Demonstrationen afslørede en 
voldsom brist i sikkerhedsapparatets 
beredskab, på et tidspunkt hvor Jiang 
netop ville fremme social stabilitet 
(weiwen 维稳). Demonstranterne 
nåede at forsvinde, inden der skete 
mere. Men Jiang blev rasende og 
fordømte sekten for at være en “ond 
kult”. Den blev forbudt, og partiet og 
sikkerhedsapparatet gik i gang med at 
jage dens tilhængere overalt i Kina. Et 
stort antal følgere blev arresteret, mange 
røg i fængsel, og en del mistede livet 
undervejs, blandt andet i forbindelse 
med Kinas berygtede organhøstning. 
Forfølgelsen fortsætter i dag.
Jiang Zemin var med til at redde KKP 
fra nedsmeltning efter 1989. Han var 
afgørende for udviklingen af  det Kina, 
vi kender i dag – på godt og ondt. 
Under indtryk af  den aktuelt siddende 
kinesiske topledelses undertrykkende 
tilgang til det kinesiske samfund og 
med en økonomi i et lavt vækstgear vil 
mange kinesere givetvis mindes Jiang 
Zemin-æraen for dens større personlige 
frihed og den mærkbare sociale og 
økonomiske fremgang.
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Hu Jintao ved mindehøjtidelighed for Jiang Zemin, 5. december 2022. (Foto fra officiel kinesisk TV-
transmission) (Kilde: https://www.ettoday.net/news/20221205/2394844.htm)


