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I nationens interesse: Kina jagter guld ved OL, på Grønland og kidnapper danske mærkevarer
Af cand.scient.pol Mads Holm Iversen, www.kinainfo.dk
Kina har over sommeren været genstand for stor opmærksomhed i de danske medier. Det skyldes først og
fremmest, at Kinas øverste leder for første gang nogensinde besøgte Danmark. Det skete med præsident
Hu Jintaos besøg fra den 13. til 15. juni 2012. Med præsidenten fulgte en imponerende delegation på 50
mand, der bl.a. talte vicepremierministeren, handels- og udenrigsministeren. Et historisk og stort anlagt
besøg.
Der er grund til at glæde sig over besøget, der bl.a. gavner dansk erhvervsliv. Men der er også grund til at
vurdere besøgets betydning i et realistisk perspektiv.
Som det fremgår af listen her, blev der under besøget underskrevet samhandels- og investeringsaftaler for
18 milliarder kroner (Kilde: Jyllandsposten 16. juni). Men langt hovedparten af de 18 milliarder omfatter
danske investeringer i Kina, mens der kun er udsigt til få og små investeringer i Danmark fra kinesisk side
(Kilde: Information den 18. juni).
Desuden er de fleste af aftalerne ifølge de danske virksomheder ikke opstået på grund af præsidentbesøget
(Kilde: Berlingske den 14. juni). Ifølge Danfoss’ topchef Niels B. Christiansen er statsbesøget med til at skabe
relationer, der på sigt kan skabe forretningsmuligheder, mens her og nu gevinsten er begrænset (Kilde:
Berlingske den 15. juni).
Temaet for dette nyhedsbrev er: ”I nationens interesse”, hvor jeg gerne vil belyse, at Kina går benhårdt
efter egne nationale interesser på en lang række områder. Bl.a. i forhold til præsidentbesøget i Danmark, i
forhold til jagten på OL guldmedaljer og i forbindelse med uhensigtsmæssige kinesiske opkøb af
ophavsrettigheder til danske mærkevarer.
Nationens interesse: Hvor meget fulgte kineserne med i præsidentens besøg i Danmark?
”Hvis man tager en håndfuld af de mest populære aviser i Beijing, så var der kun en enkelt af dem, der
skrev om præsidentens ankomst til København. Og det var blot et telegram fra det officielle nyhedsbureau
Xinhua, der øverst på forsiden fortalte, at præsident Hu Jintao var ankommet på officielt besøg til
Danmark.”
Sådan skriver Berlingskes korrespondent i Kina, Kim Rathcke Jensen på sin Kinablog.
Godt nok kom Hu Jintaos besøg i Danmark på forsiden af Folkets Dagblad i Kina et par dage efter, men der
er bare det problem, at folkets dagblad trods et oplag på 3 millioner er mere end svært at opdrive i
aviskioskerne i Beijing. For ifølge artiklen ”I Kina virker Danmark ligegyldig” (Kilde: Berlingske 16. juni), er
der ”ingen der gider at læse avisen”.
Oplaget på 3 millioner skyldes ikke, at den er populær. Men derimod at det er Kinas Kommunistpartis
officielle avis, som for eksempel alle statslige kontorer er forpligtede til at abonnere på.
Det var altså begrænset, hvor megen opsigt det kinesiske præsidentbesøg vakte i Kina.

Nationens interesse: Er Kina mere interesseret i at investere i Grønlands undergrund end i dansk
erhvervsliv?
”Den kinesiske præsident Hu Jintao kommer næppe til Danmark for at se seværdighederne. Derimod
skyldes Kinas pludselige interesse for Danmark, at Grønland i fremtiden kan blive en stor eksportør af
sjældne mineraler”.
Sjældne metaller bruges blandt andet i fremstilling af elektronik. I dag er Kina tæt på at have monopol på at
producere en række af mineralerne, som ventes kun at blive endnu vigtigere i fremtiden.
Derfor er kampen om adgang til Grønlands undergrund af strategisk og vigtig betydning.
Sådan skriver Berlingske i artiklen ”Kina har sat kursen mod Arktis” den 14. juni. Konklusionen baserer sig
på Grønlandseksperten Damien Degourges:
”Den kinesiske præsident kommer ikke bare hertil for at se den lille havfrue. Lige nu er der kamp imellem
EU og Kina blandt andet om at få fat i de sjældne metaller fra Grønland. Kina bruger det danske EUformandskab som en god mulighed for at komme til Danmark. Det er udgangspunktet for drøftelserne i de
kommende dage. Men bag det gemmer sig, at Kina har særligt fokus på Arktis” (Kilde: Ingeniøren 14. juni).
Umiddelbart ser det dog ud til, at EU er kommet Kina i forkøbet. Dagen før præsident Hu Jintao indledte sit
besøg i Danmark underskrev EU en aftale med Grønlands regering, der skal give industrien i EU adgang til
grønlandske råstoffer til en rimelig pris (Kilde: Ingeniøren 22. juni). Aftalen betyder, at EU vil samarbejde
med Grønland omkring bl.a. infrastruktur og investeringer samt kapacitetsopbygning inden for
efterforskning efter og udnyttelse af råstoffer (Kilde: Ingeniøren 13. juni).
Grønland har i aftalen med EU fået løfter om kontant støtte til udviklingen af mineerhvervet i Grønland
med 25 mio. euro.
Aftalen med EU betyder ikke, at Kina udelukkes fra at deltage i udvindingen, men de kan ikke på forhånd
sikre sig adgang til mineralerne (Kilde: Ingeniøren den 11. juni).

Nationens interesse: Kinesere kidnapper danske varemærker
Der kan virke meget langt imellem de politiske hensigtserklæringer fra det kinesiske præsidentbesøg om
øget samhandel og samarbejde i forhold til de barske realiteter, som en række danske virksomheder
oplever på det kinesiske marked.
Ifølge artiklen ”Kinesere kidnapper danske varemærker” i Berlingske har bl.a. det danske tøjselskab Bruuns
Bazar oplevet, at en kineser havde registreret deres varemærke i Kina. Varemærkerne tyvstjæles på denne
måde af kineserne, og det er op til den danske virksomhed at købe rettighederne til deres eget varemærke
tilbage, hvis de vil markedsføre og sælge deres produkter i Kina.
Fremgangsmåden er fuldt lovlig i Kina.

”At stjæle andres varemærker er en nem måde at tjene mange penge på. Man bruger 5.000 kroner på en
registrering, og på et eller andet tidspunkt skal den lodseddel nok blive indløst” siger Claus Barrett
Christiansen, partner i Bech-Bruun med speciale i intellektuelle rettigheder og uddyber:
”Vores indtryk er klart, at det foregår meget professionelt. Man kan tit se rettighedshavere, som har 50
eller 100 varemærker, der kendes fra udenlandske virksomheder” (Kilde: Berlingske 13. juni).
Oprindelig krævede kineseren i Bruuns Bazaars’ tilfælde mellem en og halvanden million kroner, hvis den
danske virksomhed skulle købe rettighederne tilbage.
Handels- og investeringsminister Pia Olsen Dyhr (SF) anerkender problemerne for danske virksomheder i
Kina, og hun drøftede situationen under det kinesiske statsbesøg.
Indtil videre er det bedste råd til danske virksomheder, der drømmer om et kinesisk væksteventyr: registrer
jeres varemærker. Bruuns Bazaar og Hummel kender prisen for at lade være (Kilde: Berlingske 13. juni).

Nationens interesse: Guldmedaljer for enhver pris
Som det fremgår, er Kina meget bevidst om at varetage nationens interesser, når det gælder handelspolitik,
investeringer og samhandel.
Men også i sportens verden ønsker Kina at være størst og stærkest. Den kinesiske medaljehøst ved OL-2012
er ikke tilfældig. For kineserne bringer på alle områder ufattelige ofre for at nå målet om at være størst,
bedst og mest magtfuld.
I artiklen ”Gru sandhed bag Kinas medaljehøst” fortæller forældrene til den 26-årige OL-guldvinder Wu
Minxia, hvordan familien bevidst har skjult dødsfald og svær sygdom i familien for deres datter, for at hun
ikke skulle blive distraheret i sin kamp for at vinde OL-guld.
Kinesiske atleter er under massivt pres fra systemets side for at vinde guld, og de bedste atleter betragtes
reelt som statens ejendom, der i mange tilfælde tages fra deres forældre i seksårs alderen, fordi man kan
se, at deres kropsbygning er særligt egnet til bestemte sportsgrene.
Ifølge forældrene til ”guld-pigen” accepterede de; ”for lang tid siden, at hun ikke helt tilhører os mere”.
Interviewet med de kinesiske forældre, der blev bragt i Morgenposten Shanghai, har udløst en debat i Kina
om landets benhårde satsning på at være størst og stærkest på den sportslige arena (Kilde: Berlingske 5.
august).
Ved OL i Beijing 2008 vandt Kina kampen om guldmedaljerne med 51 medaljer af guld, mens USA på
andenpladsen fik 36 (Kilde: Wikipedia). Ved de netop afsluttede olympiske lege i London ”tabte” Kina med
38 guldmedaljer imod USA’s 46 (Kilde: London2012.com).

Nationens interesse: Hollywood film i China-edition
Også på den kulturelle scene forfølger Kina benhårdt det, der defineres som ”nationens interesse”.
Tidligere har Kina kun importeret 20 udenlandske film om året for at beskytte sin egen filmindustri, men nu
er antallet hævet til 34, og dermed har flere Hollywood-indspilninger mulighed for at finde vej til det
kinesiske filmmarked, der i disse år oplever en stigende indtjening på biografbilletter.
Adgangen til det kinesiske filmmarked har dog en pris: Alle film vurderes nøje af den kinesiske stat og Kinakritiske vinkler slettes i filmene, før de når lærrederne i de kinesiske biografer. For eksempel blev en scene,
hvor Will Smith sletter hukommelsen hos en flok kinesere bortcensureret i filmen ”Men in Black 3” (Kilde:
Berlingske 3. august).
Der er således mange eksempler på, at Kinas kommunistparti stadig varetager ”nationens interesser”
benhårdt, hvad enten det gælder politik, økonomi, sport og kultur.

Læs eventuelt flere perspektiver på Kina ved dagbladet Information ”Det kinesiske århundrede”.

