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(The following article is taken from the U.S.
Department of State publication, USA History in
Brief.)

The protest against British taxes
known as the “Boston Tea Party, ”
1773.

The principles of liberalism and democracy – the
political foundation of the United States – sprang
naturally from the process of building a new society
on virgin land. Just as naturally, the new nation
would see itself as different and exceptional. Europe
would view it with apprehension, or hope.

Britain's 13 North American colonies matured during the 1700s. They grew in
population, economic strength, and cultural attainment. They were experienced in
selfgovernment. Yet it was not until 170 years after the founding of the first
permanent settlement at Jamestown, Virginia, that the new United States of America
emerged as a nation.
War between Britain and France in the 1750s was fought partly in North America.
Britain was victorious and soon initiated policies designed to control and fund its vast
empire. These measures imposed greater restraints on the American colonists' way of
life.
The Royal Proclamation of 1763 restricted the opening of new lands for settlement.
The Sugar Act of 1764 placed taxes on luxury goods, including coffee, silk, and wine,
and made it illegal to import rum. The Currency Act of 1764 prohibited the printing of
paper money in the colonies. The Quartering Act of 1765 forced colonists to provide
food and housing for royal troops. And the Stamp Act of 1765 required the purchase
of royal stamps for all legal documents, newspapers, licenses, and leases.
Colonists objected to all these measures, but the Stamp Act sparked the greatest
organized resistance. The main issue, in the eyes of a growing number of colonists,
was that they were being taxed by a distant legislature in which they could not
participate. In October 1765, 27 delegates from nine colonies met in New York to
coordinate efforts to get the Stamp Act repealed. They passed resolutions asserting
the individual colonies' right to impose their own taxes.
Selfgovernment produced local political leaders, and these were the men who worked
together to defeat what they considered to be oppressive acts of Parliament. After
they succeeded, their coordinated campaign against Britain ended. During the next
several years, however, a small number of radicals tried to keep the controversy
alive. Their goal was not accommodation, but independence.
Samuel Adams of Massachusetts was the most effective. He wrote newspaper
articles and made speeches appealing to the colonists' democratic instincts. He
helped organize committees throughout the colonies that became the basis of a
revolutionary movement. By 1773, the movement had attracted colonial traders who
were angry with British attempts to regulate the tea trade. In December, a group of
men sneaked on to three British ships in Boston harbor and dumped their cargo of tea
overboard.
To punish Massachusetts for the vandalism, the British Parliament closed the port of
Boston and restricted local authority. The new measures, dubbed the Intolerable
Acts, backfired. Rather than isolate one colony, they rallied the others. All the
colonies except Georgia sent representatives to Philadelphia in September 1774 to
discuss their "present unhappy state." It was the first Continental Congress.
Colonists felt a growing sense of frustration and anger over British encroachment on
their rights. Yet by no means was there unanimity of thought on what should be
done. Loyalists wanted to remain subjects of the king. Moderates favored compromise
to produce a more acceptable relationship with the British government. And
revolutionaries wanted complete independence. They began stockpiling weapons and
mobilizing forces – waiting for the day when they would have to fight for it.
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Delstater og valgmænd i USA
Det amerikanske valgsystem kan give absurde resultater: Den
kandidat, der får flest folkelige stemmer, får ikke altid flest
valgmænd

NYHEDSBREV
indtast email
Afmeld

Tilmeld

GRATIS FLYER:

14. oktober 2004
af Torben Retbøll
Dagbladet Arbejderen
Ryesgade 3F
2200 K øbenhavn N
Tlf. 35 35 21 93
redaktion@arbejderen.dk
Kontakt vedr. teknik:
webmaster

/ RSSFeed

Fredag 8. oktober bringer Arbejderen en række artikler om det
amerikanske præsidentvalg. Her kan man blandt andet læse, at
præsidenten vælges af et valgkollegium, der består af 538
valgmænd, og at 'samtlige 51 delstater har mindst to valgmænd.'
Mange mennesker tror, at USA har 51 eller sågar 52 delstater, men
det er altså ikke sandt. USA har 50 delstater. De sidste to var
Alaska og Hawaii, der blev medlem i 1959. Siden da er der ikke
kommet flere til.
De 50 delstater er markeret på alle moderne amerikanske flag med
50 stjerner i det ene hjørne. Flaget har også 13 vandrette striber
(røde og hvide) for at markere de 13 oprindelige kolonier, der brød
med England under den amerikanske revolution i 1776.
Det er korrekt, at der er 538 valgmænd. Dette tal svarer til antallet
af pladser i Kongressen plus tre til Washington, DC. Der er nemlig
100 pladser i Senatet  to for hver stat  og 435 i
Repræsentanternes Hus. Washington, DC er ikke en stat, men et
føderalt område, hvor hovedstaden ligger. Bogstaverne DC står for
District of Columbia. De to bogstaver bør altid tilføjes, når man taler
om byen, for at undgå en forveksling med staten Washington, der
ligger ud til Stillehavet.
Nogle amerikanere mener, at Washington DC burde være en stat,
men det er Republikanerne imod, fordi byens indbyggere ofte
stemmer på Demokraterne. Nogle amerikanere mener, at Puerto
Rico burde være en stat, men det er Demokraterne imod, fordi øens
indbyggere ofte stemmer på Republikanerne. En løsning kunne
være, at gøre begge steder til nye delstater på én gang. Men det er
ikke sket endnu. Derfor er antallet af delstater stadig 50.

De tændte lys  af Jørgen Tved

Inden det amerikanske præsidentvalg finder sted, laver både
Demokrater og Republikanere i hver enkelt delstat en liste med lige
så mange navne, som delstaten har valgmænd. Hvis
Demokraternes kandidat vinder flertallet i en bestemt stat, bliver alle
personer på deres liste udnævnt til statens valgmænd.
Disse personer vil næsten altid alle stemme på den demokratiske
kandidat, men de er ikke forpligtet til at gøre det. Der har faktisk
været enkelte eksempler på valgmænd, der brød partilinjen og
stemte på den 'forkerte' kandidat, men det sker meget sjældent og
spiller i praksis ingen rolle.
Det amerikanske valgsystem kan give absurde resultater: Den
kandidat, der får flest folkelige stemmer, får ikke altid flest
valgmænd. Det sker ikke ret tit, men det skete ved valget i 2000,
som det fremgår af reportagen i Arbejderen, og det gav anledning til
en omfattende debat om systemet. Mange amerikanere blev for
første gang klar over, at det amerikanske præsidentvalg er indirekte
og ikke direkte.
Måske vil denne erkendelse føre til, at systemet bliver ændret, så
det bliver mere demokratisk og mere gennemskueligt. Men endnu
er det ikke sket.
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Seneste nyt

Det røde Kina mangler grøn teknologi
Kina og de kinesiske virksomheder efterspørger
grøn teknologi. Og det giver muligheder for
udenlandske virksomheder, da potentialet er
enormt, og pengene er der.
Af Kim Rathcke Jensen
Torsdag den 16. april 2009, 06:00

Køb grønt. Regeringen i Beijing har netop udsendt en besked til
landets provinser om, at de skal prioritere købet af grønne og
energieffektive produkter. Det betyder, at provinserne nu skal
lægge mere vægt på grønne mærkater end på prisskilte. Blandt
andet når de køber computere og airconditionanlæg, som er
nogle af de produkter, der står på en ny grøn indkøbsliste, som
provinserne skal følge. I dag går mange kinesiske forbrugere
uden om de miljørigtige produkter, fordi de er dyrere. Men
regeringen i Beijing håber, at de købedygtige provinser kan
være med til at gøre dem mere populære.
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Danske firmaer i alliance om
fodfæste i Kina

»Nøglen til det
kinesiske marked er at
udveksle teknologi og
knowhow til
gengæld for at få
adgang til markedet.
Wang Jing, analytiker i
Hongyuan Securities
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Seneste nyt
For provinserne har store økonomiske muskler at spille med.
Nobelpristager: Drop
Ifølge de seneste tal fra 2005 lå deres indkøbsbudget på ca.
vindmøllerne (11:20)
239 milliarder kroner om året. Og det er blot det seneste
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Se også på den kinesiske energisektor. I 2009 skal den
udbygges med 418 milliarder kroner, der især skal gå til
projekter med vind og solenergi. Det danske analysefirma BTM
Consult regner med, at Kina vil producere 200 gigawatt energi
fra vindmøller i 2013. I dag ligger tallet på 122. Og det er en årlig
vækst på 15,7 procent.
Pengene vil dog også gå til atom og ikke mindst
kulkraftværker. For Kina er stadig mest afhængig af kul. I 2008
brugte landet 2,74 milliarder ton kul, og det var en stigning på
4,5 procent i forhold til året før. Alt i alt giver det en voldsom og
glubende efterspørgsel efter grønne investeringer og knowhow.
»Her står danske og udenlandske virksomheder stærkt, for de
har ofte mere avanceret teknologi. Og nøglen til det kinesiske
marked er at udveksle teknologi og knowhow til gengæld for at
få adgang til markedet,« siger Wang Jing, der er analytiker i
Hongyuan Securities.
For det er ikke kapital, som de kinesiske virksomheder
efterspørger til de grønne projekter. Den kan de få fra
centralregeringen og provinserne, siger Wang Jing. »De
kinesiske virksomheder har helt enkelt brug for teknologi, som
de kan bruge til at blive førende på markedet. Og med deres
historie og erfaringer står de danske virksomheder stærkt,«
siger Wang Jing.
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Halvdelen af USA's biler skal køre på
biobenzin

SENESTE NYT
12:00 Ny teori: Vi nedstammer fra

svampelarver

De amerkanske bilfabrikker lover præsident George Bush, at
halvdelen af deres biler om fem år kan køre på biobenzin. Men
bilgiganterne vil have flere tankstationer til det grønne
brændstof.
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10:00 Nasa: Hvem kan bygge en rumelevator?
09:00 Selvbyggerkit til elcykler kan udl øse

timer med jurabøvl

Af Thomas Djursing, tirsdag 27. mar 2007 kl. 00:00

09:00 Leder: Den nye konge af Gr ønlands

Præsident Bush mødtes for anden gang på et halvt år med lederne af
de tre store bilproducenter Ford, GM og Chrysler Group. På mødet
diskuterede de præsidentens planer om at skære 20 procent af
benzinforbruget i løbet af det næste årti og samtidig øge forbruget af
alternative brændstofformer med 35 billioner gallons om året.
Bilproducenter lovede at bygge biler, der kan køre på biobrændstof i
en sådan fart, at 50 procent af nye amerikanske biler kan køre på en
blanding af diesel og miljøvenligt brændstof i 2012, skriver Detroit
News.
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Behov for 20.000 pumper med biobrændstof
Bilproducenterne brokker sig imidlertid over, at der er for langt mellem
tankstationer med E85, som er en blanding med 85 procent ethanol
og 15 procent benzin. Og den udmelding forstår man godt i den
nationale organisation for ethanolkøretøjer i byen Jefferson i Missouri.
»Hvis der skal være en tankstation med E85 inden for otte kilometer
fra hver amerikanske bilejer, så kræver det mindst 20.000 flere
pumper med E85,« siger direktør Phil Lambert.
Ifølge nyhedsbureauet Bloomberg kan seks millioner amerikanske biler
køre på blandingsprodukter, men kun 2.000 ud af landets 170.000
benzinstationer har E85 eller biodiesel.
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Bush: 2generations biobrændstof skal sikre nationens
sikkerhed
Mødet mellem præsident Bush og bilbosserne fik dog ikke præsidenten
til at love flere pumper med biobrændstof.
I stedet talte han meget varmt for fortsat forskning i 2generations
biobrændstof, hvor brændstof udvindes af restprodukter som halm,
træer og organisk affald fra landbruget, industrien og
husholdningerne.
»Det er i vores nationale sikkerheds interesse at gøre det her. Og det
er i vores økonomiske interesse, at vi gør det. Samtidig hjælper det os
til at passe bedre på vores miljø,« sagde Bush ifølge Washington
Times.
Præsidentens ambition om at blive selvforsynende med energi står og
falder med, om amerikanerne udvikler metoder til at producere 2
generations biobrændstof. Kongressens uafhængige forskningsinstitut
fastslog i sidste uge, at selv hvis alt majs i USA bliver brugt til
producere ethanol, så vil det kun erstatte 13 procent af landets
benzinforbrug.
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Halvdelen af USA's biler skal...
Man hælder ikke mad på bålet for at holde varmen, eller for at køre.
Det er fint at bruge majs, korn og andet mad til forsøg, men stordrift
skal være anstændig. Majs til biobenzin er medvirkende til at tage
tortillaen ud af munden på fattige mennesker. Danmark bør gå forrest
i udviklingen af 2ganlæg som Novo udvikler enzymer til.
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UDVIKLING: KINA
Danmarks bilaterale samarbejde med Kina omfatter projekter,
der gennemføres af danske og kinesiske organisationer inden
for områderne miljø, menneskerettigheder, uddannelse og
god regeringsf ørelse.

Afghanistan

Landefakta Kina (People’s
Republic of China)
Miljø samarbejde  Kina

Eksport til Kina

Danmark har siden 2005 iv ærksat tre miljørelaterede programmer i
Kina. Det først etablerede er et klimaprogram, der dels st øtter
opbygningen af lokal kapacitet til udvikling af projekter under CDM
(Clean Development Mechanism, en såkaldt fleksibel mekanisme
under Kyoto Protokollen), dels identificerer CDM projekter, fra
hvilke den danske stat kan indk øbe CO2 kreditter (CERs  Certified
Emission Reductions). I 2006 startedes Partnerskabsfaciliteten, der
med et årligt budget på ca. 15 mio. støtter kommercielt samarbejde
mellem danske og kinesiske virksomheder i milj øsektoren. Samtidig
indledtes implementeringen af DanishChinese Wind Energy
Development Programme, som med 45 mio. DKK st øtter forbedret
integration af vindenergi i det kinesiske energiforsyningssystem.
Dette program l øber fra 2006 til 2009.

Redigeret 19. marts 2008
© Udenrigsministeriet
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Kina
BERLINGSKE KLIMAWIKI
Velkommen til Berlingskes Klima
wiki, hvor du kan finde oplysning om
alt med relation til klima og global
opvarmning. Wiki'en opdateres af
journalister, politikere, forskere, og
andre med viden om klima. Man kan
komme med i brugergruppen ved at
skrive til research@berlingske.dk o
fÃ¥ tilsendt brugernavn og
password. Som bruger kan man
oprette nye opslagsord og redigere i
andres.

Tidlig morgen i Beihai Park i Beijing, Kina.
Foto: Scanpix/Nils Meilvang

Kina omfatter et areal på hele 9.597.000 kvadratkilometer. Det svarer til at
Kina er ca. 223 gange større end Danmark. Der bor 1,314 mia.
mennesker i Kina. Hovedstaden hedder Beijing og har 12 mio.
indbyggere. I 2006 var befolkningstilvæksten i landet på 0,53 pct. Andre
vigtige byer er Shanghai, Hong Kong og Shenyang. Der er 56 officielle
nationaliteter i Kina, hvoraf den mest udbredte er han med 91,96 pct. Det
officielle sprog i Kina er Mandarinkinesisk. Det undervises på dette
sprog i alle skoler. Der er derimod ingen officiel religion i landet, men de
fem største anerkendte religioner er: buddhisme, konfucianisme,
taoisme, islam og kristendom. Kinas præsident hedder Hu Jintao og
premierministeren hedder Wen Jiabao. I den nordlige del af Kina er
klimaet tempereret, mens det i den sydlige del er subtropisk.

Kina betragtes som et udviklingsland. Gennem de seneste årtier har
landet dog etableret en markeds økonomi, som er stadigt voksende, og i
2001 blev Kina medlem af WTO. Denne markante økonomiske vækst vil
nødvendigvis medføre en større udledning af drivhusgasser .
Kina ratificerede Klimakonventionen i 1992. KyotoprotokollenKyoto
protokollen/aftalen blev ratificeret i 2002, dog med ubindende
reduktionsm ål, da landet som sagt er klassificeret som udviklingsland. At
reduktionsm ålene ikke er bindende har lagt op til meget diskussion.
Kinas regering har givet udtryk for, at eftersom det hovedsagelig er
Vesten, som har gennemgået en industrialisering, er det ogs å Vesten,
som er ansvarlig for den stigende forurening. Derimod giver flere lande i
Vesten, her i blandt Australien, udtryk for, at de ikke er villige til at indgå i
en ny klimaaftale, når kyotoprotokollens første forpligtelsesperiode
udløber, med mindre, at den nye aftale indeholder bindende krav til de
store ulande, herunder Kina og Indien.
Kilde:
http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/Landefakta/LandefaktaAsien/
http://www.atrejse eratleve.dk/kina.htm
http://www.dr.dk/Nyheder/Udland/2007/12/06/132322.htm?rss=true
http://www.mim.dk/Ministeren/Taler/Arkiv/20060524_Dansk_Energis_%
C3%85rsm%C3%B8de.htm

Berlingske Tidende forbeholder sig
ret til at blokere brugere, som går
uden for wiki'ens emneomr øde eller
ikke holder sig til objektive
oplysninger.
Ved at deltage accepterer du, at vi fri
kan offentliggøre din tekst i
Berlingske Tidende, p å
berlingske.dk eller andre medier
under Det Berlingske Officin. Det er
ikke tilladt at kopiere materiale til
wikien, der i forvejen er beskyttet af
eksterne parters ophavsret.
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Større bilsalg i Kina end i USA
Af Peter Westermann
Onsdag den 4. februar 2009, 18:05

Kina vil i løbet af få måneder overhale USA som verdens
største marked for salg af nye biler.
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Kineserne købte i januar flere nye biler end amerikanerne. Dermed er
Kina på vej til at erstatte USA som verdens største nybilmarked. Det
fastslår branchefolk.  Foreløbige tal viser, at der blev solgt 790.000
LÆS OGSÅ
fabriksnye biler i Kina i den første måneden i 2009, siger
Nervekrig om bilgigants
bilanalytikeren Zhang Xin ifølge nyhedsbureauet AP. I samme måned
overlevelse (14.02.09)
faldt salget af biler i USA til lidt under 657.000 enheder.  Det er første
gang i historien, at Kina passerer USA på månedsoversigten over
Bilsalget i Europa styrtdykker
fortsat (13.02.09)
bilsalg, siger Mike DiGiovanni, der er markedsekspert hos General
Motors. Ifølge Mike DiGiovanni, vil det samlede bilsalg i Kina i hele
Fransk bilindustri bløder trods
hjælpepakke (10.02.09)
2009 være 10,7 millioner biler, mens det tilsvarende salg i USA vil
være 9,8 millioner biler. Andre analytikere mener, at salget af biler i
Værste bilsalg i USA siden
USA og Kina ikke er til at sammenligne, fordi lastbiler og busser udgør
1982 (03.02.09)
en større del af produktionen i Kina end i USA. Som konsekvens af
den globale finanskrise er væksten i Kina mindske i løbet af det sidste
års tid. Det har dog ikke fået salget af biler til at til at falde i landet med MEST LÆSTE FRA
1,3 milliarder indbyggere. USA har derimod oplevet en nedgang i
TRANSPORT & ENERGI
salget af biler hos de 300 millioner indbyggere.
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I en international kampagne op til klimakonference
sidst på året inviteres alle verdens folk at blive
indbyggere i: Hopenhagen.
Mens der er fuld gang i de politiske spil op til den store klimakonferenc e
sidst på året i Købehavn, så sættes der nu gang i et initiativ, der skal
skabe et folkeligt pres på politikerne om at nå et resultat.
I gamle dage ville man måske tale om en underskriftsindsamling, men
denne gang har man taget mere moderne midler i brug.
Bag står International Advertising Assoc iation (IAA), der med Bob
Isherwood, tidligere worldwide kreativ direktør i Saatc hi & Saatc hi, i
spidsen har fået en række reklamefolk i New York fra forskellige bureauer
til at forme en kampagne, hvor et c entralt element er etableringen af et
website. Her inviteres alverdens folk til at blive indbyggere i den virtuelle
by: Hopenhagen.
Ved at tilmelde sig som indbygger i Hopenhagen tilslutter man sig et
ønske om, at politikerne får lavet en effektiv global klima-aftale.
Sitet har adressen www.hopenhagen.org, og her kan man bl.a. læse:
"On Dec ember 7, 2009, leaders from 192 c ountries will gather at the UN
Climate Change Conferenc e in Copenhagen, Denmark to determine the
fate of our planet. Let's turn Copenhagen into Hopenhagen.
Hopenhagen is a moment, a movement and a c hanc e at a new
beginning".
Kampagnen støttes af FN's generalsekretær, Ban Ki-moon, og det er
planen at få web-sitet bakket op af en bred kampagne, der opfordrer til at
melde sig til Hopenhagen.
Initiativet præsenteres senere i dag på en pressekonferenc e ved den
internationale reklamefestival i Cannes.
Der er ikke noget budget til kampagnen og derfor skal folkene bag ud og
søge støtte til at bakke kampagnen op. I Danmark er det IAA's lokale
c hapter, hvor T omas Gorrissen er talsmand for projektet.
"Vi vil derfor gerne i kontakt med virksomheder og organisationer, der
kan være med til at løfte opgaven at gøre dette til en omfattende
national og international bevægelse", siger T omas Gorrissen.
Såvidt Bureaubiz erfarer, spurgte IAA til Udenrigsministeriet og
Københavns Kommune holdning til projektet, før man traf den endelige
beslutning om at rulle det ud.
Men her var modtagelsen positiv.
"Vores vigtigste mål er, at der bliver indgået en ambitiøs klimaaftale i
København i dec ember, og vi tror, at Hopenhagen, der appellerer
direkte til folks følelser, vil være et inspirerende bidrag hertil.
Hopenhagen-kampagnen vil på bedste måde bidrage til at skabe global
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medejerskab til COP15 og vil give alle mennesker mulighed for at blive
en del af diskussionen og løsningen på mødet til dec ember", siger Klavs
A. Holm, der er ambassadør for Public Diplomac y i Udenrigsministeriet.
Desuden arbejdes der på at skabe synergi mellem Hopenhageninitiativet og Wonderful Copenhagen's branding-initiativ for København
under temaet c OPENhagen.
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Introduction

China's heady economic growth continued to blossom in
2007, with the country's gross domestic product (GDP)
hitting 11.4 percent. This booming economy, however, has
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What has China's economic boom done to the environment?

in the West have been led to believe.

pragmatic —and complex —than many

China's economy has grown tenfold since 1978, and its focus on economic development at
breakneck speed has led to widespread environmental degradation. "China has gone through
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an industrialization in the past twenty years that many developing countries needed one
hundred years to complete," said Pan Yue, vice minister of China's Ministry of Environmental
Protection (MEP) in a 2007 report in Germany's Spiegel. Yue was then the deputy director of
China's State Environmental Protection Administration (SEPA), which became the MEP in
March 2008. But Elizabeth C. Economy , a CFR senior fellow and expert on China's
environment, says the argument that China is experiencing the same growing pains as any
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other industrialized nation "fundamentally mischaracterizes" the issue. The " scale and scope of

The report of this bipartisan Task

pollution far outpaces what occurred in the United States and Europe" during their industrial

Force of distinguished leaders and

revolutions, she says. Moreover, China's environmental woes have hurt its economy. The
damage to the ecosystem costs China about 9 percent of its GDP, according to the United
Nations Development Program.
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America's political and economic leadership depends

Protection (MEP) in a 2007 report in Germany's Spiegel. Yue was then the deputy director of
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March 2008. But Elizabeth C. Economy , a CFR senior fellow and expert on China's
environment, says the argument that China is experiencing the same growing pains as any
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revolutions, she says. Moreover, China's environmental woes have hurt its economy. The
damage to the ecosystem costs China about 9 percent of its GDP, according to the United
Nations Development Program.

Water. China suffers from the twin problems of water shortage and water pollution. About
onethird of China's population lacks access to clean drinking water. Its per capita water
supply falls at around a quarter of the global average. Some 70 percent of the country's

America's immigration policy. It
America's political and economic leadership depends
on attracting talented and hard working
immigrants, and on securing the country's borders
in a smart, effective, and humane way.

rivers and lakes are polluted, with roughly two hundred million tons of sewage and industrial
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waste pouring into Chinese waterways in 2004. As part of its effort to harness the nation's

This report finds that nuclear weapons

water supply, China has a large dam building program with over twenty five thousand

will remain a fundamental element of

dams nationwide –more than any other nation. The dam projects are not only a high cost in

U.S. national security in the near

terms of money, but also in farmland loss, ecological damage, and forced migration of

term, and makes recommendations on

millions of people, says the Woodrow Wilson Center's Jennifer L. Turner, director of its China
Environment Forum, in a report for the Jamestown Foundation.
n

on the importance of repairing
makes the case that maintaining

What are some of China’s major environmental challenges?
n

experts represents a strong consensus

Land. Desertification in China leads to the loss of about 5,800 square miles of grasslands
every year, an area roughly the size of Connecticut. The Worldwatch Institute, an
environmental watchdog and research organization, reports that excessive farm cultivation ,

how to ensure the safety, security, and
reliability of the U.S. deterrent
nuclear force, prevent nuclear
terrorism, and strengthen the nuclear
nonproliferation regime.
About Independent Task Forces at CFR

particularly overgrazing, is one of the leading causes of desertification. The cultivation stems
from a policy followed from the 1950s to the early 1980s that encouraged farmers to settle in
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grasslands. As the deforestation grows, so do the number of sandstorms; a hundred were
expected between 2000 and 2009, more than a fourfold increase over the previous decade.
Desertification also contributes to China's air pollution problems, with increasing dust
causing a third of China's air pollution.
n

Greenhouse gases. In 2008, China surpassed the United States as the largest global emitter

The Canadian Oil Sands: Energy Security vs.
Climate Change

of greenhouse gases by volume. (On a per capita basis, however, Americans emit five times as

The Canadian oil sands present an

much greenhouse gas as Chinese.) The increase in China's emissions is primarily due to the

important challenge to policymakers:

country's reliance on coal, which accounts for over two thirds of its energy consumption. It

they promise energy security benefits

contributes to sulfur dioxide emissions causing acid rain, which falls on over 30 percent of the

but present climate change problems.

country.
n

New Council Special Reports

Michael A. Levi assesses the energy
security and climate change effects of

Population and development. China's inhabitants number more than 1.3 billion. The
country's growing economic prosperity and rapid development mean increasing
urbanization, consumerism, and pollution. One example of this can be seen in car production:
As Kelly Sims Gallagher notes in her book, China Shifts Gears, China produced 42,000
passenger cars in 1990. By 2004, the number hit one million, with sixteen million cars on
China's roads. By 2000, motor vehicles were the leading cause of China's urban air pollution,
though China adheres to stricter mileage standards than the United States.

the oil sands and makes recommendations for U.S.
policymakers within the context of broader bilateral
relations with Canada.
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regime: the United Nations
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How has the Chinese public responded to the environmental threat?

The government received six hundred thousand environment related complaints in 2006, a
figure that has risen roughly 30 percent each year since 2002. Aside from economic concerns
over the cost of environmental degradation, the government recognizes that environment 
related social unrest threatens central authority. In May 2006, China Daily reported that

Author Scott G. Borgerson examines
the international negotiations that led
to the convention, the history of
debates in the United States over whether to join it,
and the strategic importance of the oceans for U.S.
foreign policy today.

roughly fifty thousand environmental disputes took place during the prior year. This mirrors
an overall trend of a rise in the number of protests over the past decade, fueled by a sense of
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individual rights related to increasing openness and prosperity. In June 2007, the citizens of
Xiamen, a city on the southeastern coast known for its ecotourism industry, demonstrated
(SFGate) against the construction of a chemical factory slated to be built nearby. In May 2008,
citizens in Chengdu demonstrated against the construction of a petrochemical factory and oil
refinery (Reuters) , citing environmental concerns.

What has China done to improve the situation?

Chinese government agencies do target offenders and pass regulations aimed at raising
environmental standards. One example: As of January 2007, new apartment and office
buildings must meet energy efficiency standards and owners of existing constructions will be
expected to spend an estimated $200 million to improve efficiency before 2020 , by which time
the number of buildings in China is expected to nearly double. Also in January 2007, the State
Environmental Protection Agency banned four major power firms and four highly polluted
cities from embarking on new developments until existing projects comply with
environmental standards. The crackdown came after China reported it had not only failed to
meet energy consumption and emission reduction goals in 2006, but that energy consumption
had actually increased during the first half of the year.

CFR's Economy says the

passage of such laws and accompanying pressure to comply –are used mostly to send a message:
"'We're serious and here's what's going to happen.'" But such moves often serve as public
relations rather than affecting real environmental protection outcomes. "If the incentives
aren't there they won't use them," says Economy.

Is China's national environmental agency an effective watchdog?

No. Various agencies share the role of managing environmental protection, depending on the
pollution problem. "The lack of coordination and poor delineation of public duties between
pollution and protection of natural resources results in conflicts of interest between

government bodies, especially at the local level," says a July 2008 research brief from the U.S. 
based Woodrow Wilson Center. However, responsibility rests primarily with the Ministry of
Environmental Protection (MEP), formerly the State Environmental Protection Agency
(SEPA) at the national level. SEPA experienced a broad expansion of power to enforce
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No. Various agencies share the role of managing environmental protection, depending on the
pollution problem. "The lack of coordination and poor delineation of public duties between
pollution and protection of natural resources results in conflicts of interest between
government bodies, especially at the local level," says a July 2008 research brief from the U.S. 
based Woodrow Wilson Center. However, responsibility rests primarily with the Ministry of
Environmental Protection (MEP), formerly the State Environmental Protection Agency
(SEPA) at the national level. SEPA experienced a broad expansion of power to enforce
regulations in the late 1990s as environmental protection grew in importance for the central
government. The agency also releases an annual report on the state of China's environment
(PDF). The agency became a ministry in March 2008. "Elevation of the MEP to the cabinet
level is a promising step, but this does not guarantee results," says a July 2008 article in
EarthTrends, the online database of the World Resources Institute. It points out that
environmental administration is still comparatively weak in the Chinese
cabinet.

Economy notes in her book, The River Runs Black, that SEPA has seen its

mandate weakened by "the low level of funding accorded environmental protection" as well as
the funneling of power and international environmental funds to other state agencies.

Which government agencies monitor the environment at the local level?

Environmental protection bureaus (EPB) monitor environmental conditions at the local level.
Their relative weakness obstructs environmental protection in China despite the bureaus'
seemingly large manpower. China's roughly 2,500 EPBs employ some sixty thousand people.
While the MEP maintains a supervisory role, the EPBs report to local governments for budget
and resource support. Not only are the bureaus beholden to local authorities, but their
monitoring teams are typically ill equipped and inadequately staffed to handle regular
inspections of factories and other industrial facilities. The bureaus are also responsible for
collecting pollution related fines, which some experts say is a corrupt system in which the

underfunded bureaus use the fees to pay their own wages and face obstacles when collecting
fines, particularly from state owned enterprises. In some cases, the process results in "a
perverse incentive for EPBs to encourage the persistence of pollution problems," writes
Economy.

Given the inefficiency of the bureaus, SEPA often relies on small, local

environmental organizations to monitor environmental conditions.

What is the role of local nongovernmental organizations?

With the limitations of environmental success at the local level, the central government began
a registry for environmental organizations in 1994. China's roughly two thousand
independent environmental NGOs now form the largest segment of the country's civil society.
At the same time, the number of student environmental groups on campuses has been on the
rise, reaching approximately two hundred across the country. These NGOs make crucial
environmental information available to the public, "a remarkable achievement for a society
whose access to information is often restricted," writes the Wilson Center's Turner. The groups
also work with SEPA, serving as the agency's "eyes and ears at the local level," testified
Economy at a 2005 Congressional Executive Commission on China roundtable .
However, as the "green" groups become more vocal and identified with social unrest. The NGO's
and associated lawyers have faced "major obstacles or backlash from local governments and
industries," says the World Watch Institute's State of the World 2006. Another limitation for
many Chinese NGOs is financial dependence on international organizations.

What role does the international community play in China's environmental
policy?

U.S. and European foundations have been active in supporting both local and international
environmental projects in China. International organizations not only provide funding to local
environmental organizations, but also draw Chinese NGOs into projects to assist with shaping
environmental policymaking in China. With the effects of China's greenhouse gas emissions
serving as a growing concern, in February 2007, the United Nations and China planned to
launch a pilot carbon credit exchange (FT) in Beijing. Beijing has ratified the UN's Kyoto
Accords aimed at curbing global greenhouse gas emissions. However, as a developing nation
China does not have to comply with the agreement's standards until 2012. At the July 2008
G8 summit in Japan, member states agreed to adopt a goal of reducing emissions 50 percent by
2050 . But China and India, along with six other major developing countries, refused to sign on
to that goal. Several nations, including China, India, Mexico, and Brazil, had an alternate
proposal for developed nations to cut emissions by 25 to 40 percent by 2020, in exchange for
developing nations agreeing to cuts of 80 percent to 95 percent by 2050.

What is the U.S. position on China's environmental troubles?

The U.S. Environmental Protection Agency signed a 2003 agreement with SEPA through
various programs targeting China's air pollution and greenhouse gas emissions. China's
environmental record also has become an issue for some in the U.S. labor movement who
believe Washington should demand higher standards for environmental, worker protection,
and human rights in exchange for the access Beijing enjoys in the U.S. market. But Economy
says despite international anxiety over global warming, other nations are "far more likely to
use encouragement than pressure" when it comes to China's environmental challenge. Given
the United States' poor record on environmental issues such as climate change and importing
illegally logged timber, Washington "is in no position to say anything to China," she
says.

What impact has the 2008 Olympics had on China's environmental policy?

As part of Beijing's bid to host the summer games, China promised a "green" Olympics . Since
then, Beijing has witnessed some improvements, with air quality improving each year since
2001. From 1998 to 2007, Beijing spent $15.7 billion on environmental initiatives. According
to the Chinese government, the city saw only 100 days with good air quality in 1998, while
there were 241 such days in 2007. To cut down pollution, Beijing temporarily moved or shut
down factories (AP) , decided to take more than 1.5 million cars off the road during the Games,
revamped its mass transit system, and built new wastewater treatment plants, among many
other things.

An October 2007 report by the United Nations Environment

then, Beijing has witnessed some improvements, with air quality improving each year since
2001. From 1998 to 2007, Beijing spent $15.7 billion on environmental initiatives. According
to the Chinese government, the city saw only 100 days with good air quality in 1998, while
there were 241 such days in 2007. To cut down pollution, Beijing temporarily moved or shut
down factories (AP) , decided to take more than 1.5 million cars off the road during the Games,
revamped its mass transit system, and built new wastewater treatment plants, among many
other things.

An October 2007 report by the United Nations Environment

Programme said China achieved many of its bid commitments (PDF) . Another report by the
NGO Greenpeace lists key achievements to improve Beijing's environmental standards before
the Games, but says they need to be broadly applied to other cities (PDF) in China beyond
2008.
Weigh in on this issue by emailing CFR.org .
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Nye CO2krav kan bremse
kulkraft i USA
Miljøgrupper jubler over forestående udspil fra den amerikanske
miljøstyrelse. Erhvervslobbyister raser
"Dette er ødelæggende for økonomien," siger Bill Kovacs, magtfuld
amerikansk lobbyist og n æstformand i US Chamber of Commerce.
"Dette er en meget stor, meget historisk og meget sp ændende nyhed," siger
Bruce Nilles, kampagneleder hos den store amerikanske milj øorganisation
Sierra Club.
Ophidselsen hos begge herrer skyldes l ækagen forleden af et dokument fra
den amerikanske milj østyrelse, EPA, der varsler et radikalt opg ør med
Bushæraens klimapolitik og syn p å CO2 som miljøbelaster.
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Om ca. to uger ventes EPA at offentligg øre en kendelse om, at CO2
fremover skal betragtes som en sundhedsskadelig forureningskilde og
derfor v ære underlagt bestemmelserne i den amerikanske lov om
luftmiljøet, Clean Air Act.

Bedst lige nu

Optimistiske miljøfolk siger, at det kan bremse opførelsen af nye
kulkraftv ærker i USA og hurtigt føre til nye gr ænser for amerikanske bilers
CO2udledning. Andre mener, at reguleringsmuligheden først og fremmest
bliver et politisk br ækjern for præsident Obama til at få Kongressen til at
godkende en overordnet klimastrategi. Atter andre stritter imod det
forventede udspil, som de mener vil få "vidtr ækkende, uønskede
konsekvenser" for amerikansk energi og bilindustri såvel som for Obamas
økonomiske stimulus pakke.

Ulven kommer i
Kindleklæder

Det er to år siden, USA's Højesteret p ålagde EPA at inkludere CO2 i listen
over luftforurenende stoffer henh ørende under Clean Air Act. EPA's egne
eksperter var enige, men Bush regeringen ignorerede domstolen og fik i
juli 2008 EPA's dav ærende chef til at bestille yderligere unders øgelser 
reelt en forhaling af sagen på ubestemt tid. Bl.a. Californien indledte af
samme grund retssager mod EPA for at få lov at bruge luftmilj øloven til at
begr ænse nye bilers CO2 udledning.
Nu har den ny, Obamaudpegede chef for milj østyrelsen, Lisa P. Jackson,
imidlertid lagt kursen radikalt om og meddelt Det Hvide Hus, at hun den
16. april underskriver et forslag om at gøre CO2 til et luftforurenende stof.
Herefter følger to m åneders offentlig høring, og dernæst kan udspillet
forventes officielt godkendt.
Og med det begynder
virkningerne at
ramme USA's
elselskaber og
bilproducenter.
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Aflyst
"Denne lovgivning
betyder problemer
for kulfyrede
kraftv ærker, som i
dag udleder mere end
30 pct. af nationens
klimabelastende
forurening. Det baner
også vejen for, at Californien og mere end et dusind andre stater kan
indføre skelsættende klima udledningsgr ænser for køretøjer," siger Sierra
Clubs Bruce Nilles.
Med CO2 under luftmilj øloven kan statslige eller lokale milj ømyndigheder
forlange installation af 'bedst tilgængelig teknologi' som vilk år for
godkendelse af nye kulkraftprojekter. Det kan indeb ære både øgede
omkostninger for selskaberne, l ængere godkendelsesprocedurer og
antagelig et stigende antal afvisninger af kulværker i venten p å den endnu
ikke kommercielt tilg ængelige CCSteknologi til indfangning og deponering
af CO2 i røgen.
Det store elselskab AES Corporation meddelte for nylig, at det tr ækker en
ansøgning om et 600 megawatt kulkraftv ærk i Oklahoma tilbage, og
sammen med flere andre annullerede eller udskudte projekter får det
Sierra Club til at tro på, at kulkraften nu bremses.

Den store vinder af det
gr ønlandske valg blev
det venstreorienterede
Inuit Ataqatigiit (IA),
hvis formand, Kuupik
Kleist, bliver beskrevet
som en dygtig og
lyttende politiker, men
samtidig beskyldes for
hashmisbrug af sine
politiske modstandere

Danmark holder på
klimapenge til ulande
Pengene er i centrum
under
klimaforhandlinger i
Bonn, men der er ingen
tegn p å, at regeringen
vil g å foran med l øfter
om øget klimabistand
til verdens fattige

"EPA's revurdering fører til et effektivt moratorium for alle nye kulkraft
projekter," mener David Bookbinder, organisationens klimarådgiver.
Tilsvarende kan den føre til en række staters indførelse af skrappe gr ænser
for nye bilers CO2 udledning og dermed øge presset p å de konkurstruede
amerikanske bilproducenter.

Modstanden
Det er grunden til, at erhvervslobbyister nu advarer.
"Ved at gå videre med kendelsen udl øser EPA en stribe beslutninger af
vidtr ækkende, utilsigtede konsekvenser," siger Bill Kovacs fra det
amerikanske handelskammer.
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forskellige dagsordener:
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Han henviser til, at miljøgrupper givetvis vil bruge den ny bestemmelse til
at teste alverdens projekter med CO2 udledning ved domstolene.
"Det vil betyde, at alle infrastrukturprojekter, inklusive dem under
præsidentens stimulus initiativ, vil blive genstand for milj øvurderinger
hvad ang år drivhusgasser. Eftersom ingen af projekterne har v æret
igennem en s ådan vurdering, er det t ænkeligt, at projekterne under
stimuluspakken vil fortone sig. Det vil v ære ødelæggende for økonomien,"
siger Kovacs til Washington Post.
Det menes, at pr æsident Obama foretr ækker at få styr p å CO2
udledningerne via en national CO2 kvoteordning, cap & trade, snarere end
ved pr øvning af alverdens projekter efter Clean Air Act. Men udspillet fra
EPA kan dermed blive et vigtigt redskab for pr æsidenten til at overbevise
Kongressen om det hensigtsm æssige i at vedtage det nationale
kvotesystem.

Nordkoreanernes
lange vej til frihed
Mens Nordkorea
prøvespr ænger
atomv åben og
testaffyrer
kortr ækkende raketter,
er nordkoreanernes liv
ved at falde fra
hinanden. Information
har talt med fire
afhoppere om sult og
brutale fængselsophold,
og hvordan det at
dræbe politiske fanger
bliver rutine
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Klimaforandringerne er her allerede. På baggrund af en ny rapport efterlyser FN donationer, som kan hjælpe de mest
udsatte lande med at tilpasse sig. Læs mere
NYHEDER

Solenergi på vej til at blive
konkurrencedygtig
Solenergi er ved at blive rigtig hot. Faldende
produktionsomkostninger for solpaneler og stigende
konventionelle eludgifter er med til at gøre konkurrencen
mere lige, viser en britisk analyse. (Foto: solceller på nye
huse i Cliburn, England; Scanpix/StillPictures) Læs mere
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Hvilke konsekvenser kan vi
vente, og hvad kan vi gøre?
Forudsigelserne af konsekvenserne
af klimaforandringerne er en af de
virkelig svære opgaver for verdens
klimaforskere. (Foto:
Scanpix/Reuters) Læs mere

COP1 – COP14
Den første Conference of the Parties
var præget af usikkerhed om, hvilke
midler de enkelte lande havde for at
bekæmpe udledningerne af
drivhusgasser. (Foto:
Scanpix/EPA) Læs mere
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Klimadiplomati
Den nuværende danske regering har
med værtskabet til FNkonferencen
om klima COP15 i 2009 sat ny fokus
på energi som afgørende politisk
fokusområde. (Foto: Bent
Petersen/Scanpix) Læs mere
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Den nuværende danske regering har
med værtskabet til FNkonferencen
om klima COP15 i 2009 sat ny fokus
på energi som afgørende politisk
fokusområde. (Foto: Bent
Petersen/Scanpix) Læs mere
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Når klimapolitik gør ondt
Så længe man holder sig til generelle erklæringer om at
beskytte klimaet, kan alle være med. Ny rapport går tæt
på konflikterne i seks europæiske lande, der har forsøgt at
omsætte ordene i handling. Den overordnede konklusion
er, at der indtil videre er sket ganske lidt. Læs mere

Det vigtigste i København
Snarere end at få hver eneste lille detalje i en ny, global
klimaaftale på plads i København håber FNs klimachef,
Yvo de Boer, at konferencen vil føre til aftaler og klarhed
om fire vigtige politiske punkter.
(Foto: Scanpix/Reuters) Læs mere
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Det Demokratiske Parti, Demokraterne, am. The Democratic Party, amerikansk politisk
parti. Det Demokratiske Parti har rødder tilbage i den antiføderalistiske bev ægelse i

Upassende

Direkte link

1780'erne, som i årene herefter blev samlet under Thomas Jefferson. Disse str ømninger
er undertiden ben ævnt den demokratisk republikanske koalition. Under navnet
Republikanerne (ikke at forveksle med det senere parti af samme navn) havde det
regeringsmagten 180109 med Jefferson på præsidentposten. Som verdens første

Redigering
Opret artikel
Rediger artikel

moderne partiorganisation s øgte partiet fra 1820'erne at inddrage brede vælgergrupper
i den politiske debat.

Flyt artikel
Tilføj billede/fil

Demokraterne var modstandere af en stærk centraliseret statsmagt og en centralbank
og ønskede st ørst muligt selvstyre for delstaterne; herudover var lave toldsatser og
ekspansion mod vest vigtige punkter i partiets politik. Partiet stod st ærkest i Syden, men
fik også støtte fra farmere i vest og nordvest samt fra irske, skotske og tyske
indvandrere.
Med undtagelse af valgene i 1840 og 1848 vandt partiet alle præsidentvalg i perioden

Om artiklen
Seneste forfatter

182860. Under Andrew Jackson (præsident 182937) skabtes en landsd ækkende
partiorganisation ved hj ælp af partikonventer og organiserede valgkampagner med
gratis øl og underholdning. Formålet var primært at mobilisere vælgerne, men også at
inddrage folkelige bev ægelser og meningstilkendegivelser i partiet. Kravet om
delstaternes selvstyre havde st ørst vægt i Sydstaterne, som i modsætning til
Nordstaterne ønskede at opretholde slaveriet. Sp ørgsmålet om slaveriet var således en
kilde til stadig uenighed i partiet og endte med at splitte det ved præsidentvalget i 1860,
da én kandidat stillede op i Syd og en anden i Nord. Resultatet blev, at det nydannede
Republikanske Parti med Abraham Lincoln i spidsen vandt valget, hvorefter Sydstaterne
meldte sig ud af Unionen. Året efter brød Den Amerikanske Borgerkrig ud, og lang tid
efter dens afslutning i 1865 blev Demokraterne forbundet med Syden og slaveriet. Lidt
efter lidt blev der dog skabt et nationalt valgprogram, og med William Jennings Bryan
som præsidentkandidat 1896, 1900 og 1908 appellerede Demokraterne til den lille

Redaktionen
29/01/2009

Oprindelig forfatter
NT
29/01/2009

l

Læst 79 gange

l

Redigeret 2 gange

l

Kommenteret 0 gange

© Denne artikel m å du ...

(hvide) mand, der var udnyttet af storindustri og offer for regeringskorruption. I
Woodrow Wilsons præsidentperiode 1913 21 blev modstanden mod den centraliserede
statsmagt opgivet og et samarbejde med dele af storindustrien indledt. Under Franklin
D. Roosevelt 193345 fortsattes en politik, som søgte at samordne erhvervsliv,
fagbev ægelse og regering. Omtrent samtidig begyndte såvel arbejderne som de sorte i
industribyerne at stemme demokratisk. I 1930'erne gennemf ørtes de såkaldte New
Dealreformer, som lagde grunden til en amerikansk velfærdsstat, der blev udviklet i
perioden 1945 69 under de demokratiske præsidenter Harry S. Truman, John F. Kennedy
og Lyndon B. Johnson.
Fra midten af 1960'erne svækkedes partiet i Syden pga. dets støtte til
Borgerrettighedsbev ægelsen, mens mange af partiets arbejdervælgere og udflyttere i
forstæderne i de nordlige stater var utilfredse med, hvad de anså for positiv
særbehandling af sorte. Ved valget i 1968 var partiet så belastet af Johnsons
Vietnampolitik og af racemodsætninger i mange st ørre byer i de nordlige stater, at
regeringsmagten overgik til Det Republikanske Parti. Selvom Demokraterne frem til 1994
som regel dominerede Kongressen, er det efter 1968 kun undtagelsesvis lykkedes for
dem at vinde præsidentvalgene: I 1976 vandt Jimmy Carter, efter at
Watergateskandalen havde kompromitteret Det Republikanske Parti, og i 1992 blev Bill
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Clinton valgt som USAs 42. præsident, da den uafhængige Ross Perot splittede de
republikanske vælgere.
Ved det amerikanske midtvejsvalg i 1994 mistede Demokraterne flertallet i begge
Kongressens kamre for første gang siden 1954. Snart gik det dog atter fremad for både
den demokratiske præsident, Bill Clinton, og partiet, der på alle fronter vandt terræn ved
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Watergateskandalen havde kompromitteret Det Republikanske Parti, og i 1992 blev Bill
Clinton valgt som USAs 42. præsident, da den uafhængige Ross Perot splittede de
republikanske vælgere.
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Ved det amerikanske midtvejsvalg i 1994 mistede Demokraterne flertallet i begge
Kongressens kamre for første gang siden 1954. Snart gik det dog atter fremad for både
den demokratiske præsident, Bill Clinton, og partiet, der på alle fronter vandt terræn ved
valgene i 1996 og 1998. I 2000 fik partiet halvdelen af de 100 pladser i Senatet, og
partiets præsidentkandidat, Al Gore, fik et flertal af de afgivne stemmer. Partiet måtte
dog se præsidentposten gå til republikaneren George W. Bush, som fik flertal i
valgmandskollegiet.
Trods en tæt valgkamp i 2004 måtte Demokraternes præsidentkandidat, John F. Kerry,
ligesom sin forgænger se sig slået, da George W. Bush med et snævert flertal vandt
endnu en periode på præsidentposten. Derimod lykkedes det ved midtvejsvalget i 2006
for Demokraterne at få flertal i Repræsentanternes Hus og ligevægt i Senatet.
Demokraternes Nancy Pelosi fik således den vigtige post som formand for
Repræsentanternes Hus. Op til præsidentvalget i 2008 var der en langvarig valgkamp
om nomineringen til Demokratisk præsidentkandidat mellem Hillary Clinton og Barack
Obama; den blev til sidst vundet af Obama, som ogs å vandt en overbevisende sejr over
den republikanske kandidat, John McCain, ved præsidentvalget i november 2008. Ved
samme lejlighed konsoliderede Demokraterne deres flertal i Repræsentanternes Hus og
opn åede flertal i Senatet.

USA og Nordamerika
USA ca. 17701920
...
Den Mexicansk 
amerikanske Krig
Den Nordamerikanske
Frihedskrig
den progressive
bevægelse
Den Spansk amerikanske
Krig
Det Demokratiske
Parti
Det Hvide Hus
Det Republikanske Parti
det vilde vesten
Doc Holliday

Tags

dollardiplomati
...

Nordstaterne Sydstaterne Jackson Thomas Jefferson Andrew Jackson Kongressen
Repr æsentanternes Hus Senatet Kerry Den Amerikanske Borgerkrig Lincoln New Deal Det
Demokratiske Parti Abraham Lincoln Bill Clinton Nancy Demokraterne Harry S. Truman Det
Republikanske Parti Borgerrettighedsbev ægelsen William Jennings Bryan Jimmy Carter Ross Perot

Nyhedsbrev

Nancy Pelosi Watergateskandalen

Tilmeld

Mest læste artikler
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Berlinmuren
Adolf Hitler
Martin Luther King
Den Franske
Revolution
Christoffer Columbus
korstog
Argentina (Land)
Østrig (Land)
vikingetiden
Napoleon 1.

Kommentarer

Skriv kommentar
Her kan du skrive en kommentar til artiklen. Du skal være logget ind for at kunne skrive
kommentarer.

Om Den Store Danske

Vilk år og rettigheder

Datapolitik

Hjælp

FAQ

© Gyldendal 2009  Powered by MindTouch Deki

Annoncer

Kontakt

Hjælp

Søg

Bil, båd, fly m.m.

It, teknik og naturvidenskab

Mad og drikke

Bolig

Krop, psyke og sundhed

Natur og miljø

Danmarks geografi og historie

Kunst og kultur

Rejser, geografi og historie

Erhverv, karriere og ledelse

Livsstil, sport og fritid

Samfund, jura og politik

…

USA og Nordamerika

USA ca. 17701920

FAQ

Annoncer

Opret bruger

Kontakt

Log ind

Email
Password

c
d
e
f
g

Log ind

Husk mig

Jeg har glemt mit password

Uafhængighedserklæringen (Du er her)

Uafhængighedserklæringen
Indholdsfortegnelse

Tip en ven

AddThis

Print

Følg artikel

Upassende

Direkte link

Billeder (2)

Redigering
Opret artikel

Uafhængighedserklæringen, Declaration of
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proklamerede, at de 13 britiske kolonier p å det
nordamerikanske kontinent betragtede sig som
selvst ændige stater, forenede i en enstemmig erklæring.
Forud var gået mere end et års væbnet konflikt med det
britiske parlament om definitionen af de rettigheder, der
tilfaldt kolonisterne som engelske borgere. Teksten, som
hovedsagelig var forfattet af Thomas Jefferson, blev
vedtaget af Kontinentalkongressen og indledte Den
Amerikanske Revolution. Der er to indbyrdes
modstridende læsninger af dokumentet, som hver for sig
har præget den politiske kultur i USA. I en liberal tolkning
lægges hovedv ægten p å erklæringen om

Tilføj billede/fil

Om artiklen
Seneste forfatter
Redaktionen
05/02/2009

Oprindelig forfatter
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individet. I en demokratisk tolkning lægges hovedv ægten p å erklæringens ord om
"folkets ret" til at "organisere magt" i en ny styreform.
Tags
liberal Den Amerikanske Revolution Kontinentalkongressen Thomas Jefferson

NT
02/02/2009

l

Læst 501 gange

l

Redigeret 4 gange

l

Kommenteret 0 gange

Uafh ængighedserkl æringen dokument

© Denne artikel m å du ...
Eksterne links

Kom godt i gang med ...
l

APIerfaringer

l

At blive ekspert

l

At bruge API

l

At bruge materiale fra
Den Store Danske
andre steder

l

At bruge skabeloner

l

At indsætte et billede

l

At indsætte videoklip

l

At kommentere

l

At oprette dig som
bruger

l

At redigere artikler

Se alle
Billeder

Tilføj billede/fil

Emnetræ
USA og Nordamerika
USA ca. 17701920

l

At redigere artikler

Se alle
Billeder

Tilføj billede/fil

Emnetræ
USA og Nordamerika
USA ca. 17701920
...
Theodore Roosevelt
Thomas Jefferson
Woodrow Wilson

Mere
l
l
l
l

tory

Se original
Rediger beskrivelse
Flyt billede
Tidligere versioner

© Bridgeman Art Library/Yale
University Art Gallery, New
Haven
Uafh ængighedserkl æringen.
Den amerikanske
uafh ængighedserkl æring
underskrives 4.7.1776. Maleri
fra 1789 94 af John Trumbull.
Det findes i dag p å Yale
University Art Gallery.

Uafhængighedserkl ærin
Ulysses Simpson Grant
unionist
Vanderbilt
Wendell Phillips

Mere
l
l
l
l

whig

Se original
Rediger beskrivelse
Flyt billede
Tidligere versioner

...

© Library of Congress,
Washington D.C.

Nyhedsbrev

Uafh ængighedserkl æringen.
Første side af et udkast til den
amerikanske
uafh ængighedserkl æring. P å
billedet ses m ændene, som
udformede den, bl.a. Thomas
Jefferson, Benjamin Franklin og
John Adams.

Tilmeld

Viser 2 af 2 billeder

Kommentarer

Skriv kommentar
Her kan du skrive en kommentar til artiklen. Du skal være logget ind for at kunne skrive
kommentarer.

Om Den Store Danske

Vilk år og rettigheder

Datapolitik

Hjælp

FAQ

© Gyldendal 2009  Powered by MindTouch Deki

Annoncer

Kontakt

Du er her: dr.dk > Nyheder > Udland
Nyhedsforside

TV og radio

Alle nyheder

DR Update  Oversigt / Live
TV AVISEN  Seneste / Alle

Europavalg

Deadline  Seneste / Alle

Indland

Live tv  DR1 / DR2

Udland

Radioavisen  Seneste / Alle

Kriminalitet

P3 Nyheder  Seneste / Alle

Penge

Seneste nyheder og sport

Politik

Fuglevenner: Minister i panik

Kultur

 Indland 15:19

Vejret
Klima 09
DR Update
P3Nyheder
Sporten

Graver tre m åneder
gammelt lig op 

USA's præsident Barck Obama og Israels ditto Benjamin Netanyahu m ødtes i dag i Det Hvide Hus i
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Washington, hvor de diskuterede en l øsning på Israel Paælstinakonflikten.
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Mellemøsten, slår USA's præsident Barack Obama fast.
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Den amerikanske præsident holdt i dag et møde med Israels
premierminister Benjamin Netanyahu, om hvordan USA
ønsker striden i Mellemøsten løst.
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Peres st øtter Obama om Iran
Iran parat til fredsaftale i
Mellemøsten

Og løsningen p å konflikten er altså ifølge Barack Obama to
stater.
Netanyahu siger intet om Palæstina
Præsidenten tilføjede, at Israel har klare forpligtelser i den
såkaldte køreplan for fred nemlig forpligtelser om, at
"bos ættelser skal stoppes".
Netanyahu sagde efter m ødet med Obama, at
palæstinenserne skal regere over sig selv, men han sagde
intet om en palæstinensisk stat.
Klar til forhandlinger
Han tilføjede, at han er klar til omgående forhandlinger med
palæstinenserne, hvis de anerkender Israel som en jødisk
stat. Et krav, som palæstinensiske ledere før har afvist.
Siden Netanyahu blev taget i ed som premierminister i
begyndelsen af april, har han ikke talt om en palæstinensisk
stat.
Mødet i Det Ovale Værelse i Det Hvide Hus var planlagt til at
vare i halvanden time, men det trak ud i en halv times tid,
hvilket omgående førte til spekulationer p å de israelske
netaviser om, at der er uenighed imellem Obama og
Netanyahu.
Iran også et emne
Drøftelserne mellem de to drejede sig ikke udelukkende om
den israelsk palæstinensiske strid, som Obama har erkl æret,
at hans administration vil arbejde på at få bilagt.
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Iran blev ogs å drøftet, og den amerikanske præsident sagde,
at USA gerne ser fremskridt i forbindelse med arbejdet på at
få løst striden om Irans atomprogram inden årets udgang.
Han sagde videre, at USA, der også arbejder p å at forbedre
forholdet til Iran diplomatisk, ikke med sin politik udelukker
"en række tiltag imod Iran", herunder sanktioner, hvis Iran
vælger at fortsætte med sit atomprogram.
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Clean Air Act

Clean Air Act
The Clean Air Act is the law that defines EPA's responsibilities for protecting and improving the nation's air quality and the
stratospheric ozone layer. The last major change in the law, the Clean Air Act Amendments of 1990, was enacted by Congress in
1990. Legislation passed since then has made several minor changes.
The Clean Air Act, like other laws enacted by Congress, was incorporated into the United States Code as Title 42, Chapter 85. The
House of Representatives maintains a current version of the U.S. Code, which includes Clean Air Act changes enacted since 1990.
This site provides links to sections of the U.S. Code containing the amended text of the Clean Air Act. Section numbers in the U.S.
Code are different than the Clean Air Act's section numbers. The table of contents below gives corresponding section numbers in the
Clean Air Act (CAA) and the U.S. Code (USC). Another difference is that titles in the Clean Air Act correspond to subchapters in the
U.S. Code.

Table of Contents
Title I  Air Pollution Prevention and Control
Part A  Air Quality and Emission Limitations (CAA § 101131; USC § 74017431 )
Part B  Ozone Protection (replaced by Title VI)
Part C  Prevention of Significant Deterioration of Air Quality (CAA § 160169b; USC § 74707492)
Part D  Plan Requirements for Nonattainment Areas (CAA § 171193; USC § 75017515)
Title II  Emission Standards for Moving Sources
Part A  Motor Vehicle Emission and Fuel Standards (CAA § 201219; USC § 75217554)
Part B  Aircraft Emission Standards (CAA § 231234; USC § 75717574)
Part C  Clean Fuel Vehicles (CAA § 241250; USC § 75817590)
Title III  General (CAA § 301328; USC § 76017627)
Title IV  Acid Deposition Control (CAA § 401416; USC § 76517651o)
Title V  Permits (CAA § 501507; USC § 76617661f )
Title VI  Stratospheric Ozone Protection (CAA § 601618; USC § 76717671q )
Quick Links

Related Documents
Full Text of the Clean Air Act as a Single Document
Clean Air Act as of February 2004 (PDF) (465pp, 1.1 MB, about PDF )  This version of the
Clean Air Act, provided by the U.S. Senate Committee on Environment and Public Works,
includes amendments through the 108th Congress.

1990 Amendments to the Clean Air Act
This is the act passed by Congress in 1990 to amend the Clean Air Act. It was the last major
amendment to the Act, although there have been minor changes since then.
Overview
Full Text of 1990 Amendments
Choose the "enrolled" version, S.1630.ENR
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Part 1: Up to 1970 (PDF) (56pp, 5.1 MB)
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Part 3: 1990 to the Future (PDF) (89pp, 8.9 MB)
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Kyotoprotokollen
Kyotoprotokollen til De Forenede Nationers rammekonvention om klima ændringer, der blev vedtaget i december 1997, udmønter det
internationale samfunds holdning over for klimaændringerne. I medfør af denne protokol har nogle af de industrialiserede lande
forpligtet sig til at mindske deres emissioner af seks drivhusgasser (kuldioxid, methan, nitrogenoxider, hydrofluorcarboner,
perfluorcarboner og svovlhexafluorid) med mindst 5 % i perioden 20082012, i forhold til niveauet i 1990.
EUlandene har for deres part forpligtet sig til at mindske deres emissioner med 8 % i den n ævnte periode.
EU og medlemsstaterne ratificerede Kyotoprotokollen den 31. maj 2002.

Mere information
l

Kyotoprotokollen og de fleksible mekanismer
Miljøstyrelsens hjemmeside om Kyotoprotokollen

l

Kyoto Protocol
FN's hjemmeside om Kyotoprotokollen. Se teksten, hvilken lande der har ratificeret protokollen m.v.
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Demokrater vinder Repræsentanternes Hus

Annonce
Seneste Udland
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Demokraterne vil få mindst 226 ud af de 435 pladser i
Repræsentanternes Hus, viser prognoser.
Af Line Prasz

Print artikel
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13:04 Charles Taylor
afviser alle
rædslerne
Demokraterne har sat sig på Repræsentanternes Hus. Nu venter afgørelsen om Senatet. 
Foto: NICK WASS/AP

Demokraterne har vundet flertallet i
Repræsentanternes Hus  det ene af
de to kamre i den amerikanske
kongres.
Det fortæller de foreløbige prognoser.
Ifølge de foreløbige optællinger får
Demokraterne mindst 226 ud af de 435
pladser i huset.
Inden valget stod det klart, at
Demokraterne skulle erobre mindst 15
pladser fra Republikanerne for at få
flertallet.
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Krigen i Irak overskygger alt
Det er første gang siden 1994,
Demokraterne får flertallet i
Repræsentanternes Hus. Og det kan i
høj grad skyldes krigen i Irak og den
stigende utilfredshed med strategien.
»Fordi Demokraterne vandt i alle
regioner i landet er den store gorilla,
den store elefant i Repræsentanternes
Hus, krigen i Irak. Det var emnet.
Kigger man regionalt er der stadig
lokale emner, men Irak overskygger
dem alle. Hvis man tager Irak ud af
spillet, ville man ikke have set så stor
en forandring i aften«, siger Stuart
Spencer, republikansk strateg, som
har arbejdet for præsidenter som
Gerald Ford og Ronald Reagan, ifølge
Reuters.
Ifølge Demokraternes partileder Howard
Dean er der nu lagt op til forandringer i
strategien i Irak.
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NYHEDER FRA PLUS
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POLITIKEN.DK/PLUS

»Der er meget, vi kan gøre for at tvinge
præsidenten ud af Irak. Vi kan i hvert
fald få indflydelse, og jeg tror, man kan
være helt sikker på, at Demokraterne
vil forsøge at ændre retningen«, siger
han til CNN.
Kvindelig formand
Den ventede sejr betyder blandt andet,
at Demokraternes leder i huset, Nancy
Pelosi, bliver den første kvindelige
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Det er 435 sæder i Repræsentanternes
Hus, 33 pladser i senatet og
guvernørposterne i 36 stater, der er på
valg.
I øjeblikket sidder republikanerne på både
præsidentmagten og flertallet i begge
Kongressens kamre. Det betyder, at
præsident George W. Bush sjældent
behøver indgå politiske kompromisser.
Demokraterne øjner – især efter den
seneste tids skærpede debat om
Irakkrigen og en række skandaler omkring
republikanske politikere – chancen for at
vinde flertal i et eller begge kamre.
For at overtage Senatet skal
Demokraterne vinde seks pladser fra
Republikanerne. I Repræsentanternes
Hus er de 15 pladser fra flertal.
Ifølge de nyeste meningsmålinger ser
Demokraterne ud til at sætte sig på 48 af
de 100 senatspladser, mens fire stater
endnu er usikre.
Samtidig er guvernørerne i 36 af USA’s
50 stater på valg, ligesom der er valg til
de lokale kongresser og en lang række
lokale folkeafstemninger om emner som
abort, homoseksuelle ægteskaber,
miljøskatter, mindsteløn og
stamcelleforskning.
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fald få indflydelse, og jeg tror, man kan
være helt sikker på, at Demokraterne
vil forsøge at ændre retningen«, siger
han til CNN.

endnu er usikre.
Samtidig er guvernørerne i 36 af USA’s
50 stater på valg, ligesom der er valg til
de lokale kongresser og en lang række
lokale folkeafstemninger om emner som
abort, homoseksuelle ægteskaber,
miljøskatter, mindsteløn og
stamcelleforskning.

l

Kvindelig formand
Den ventede sejr betyder blandt andet,
at Demokraternes leder i huset, Nancy
Pelosi, bliver den første kvindelige
formand for Repræsentanternes Hus.

Demokraterne kan nu sætte den lovgivende dagsorden i de kommende to år i
Repræsentanternes Hus. Blandt andet kan Demokraterne nu udføre
undersøgelser af administrationens politik.
Tæt løb om Senatet
Demokraternes sejr er bygget på sager som krigen i Irak, skandaler blandt
republikanske kandidater og utilfredshed med præsident Bush. Desuden har
sager som homoseksuelle ægteskaber, mindsteløn og forskning i stamceller
været varme emner i valgkampen.
I kampen om Senatet mangler Demokraterne stadig at vinde tre pladser for at
vinde flertallet, mens Republikanerne kan nøjes med at vinde én mere.
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Underemner

Kinas nuværende forfatning er fra 1982 med ændringer fra 1993, 1999 og 2004. De

Redigering

første 56 paragraffer af i alt 138 fremlægger de ideologiske grundprincipper for landets
styrelse og giver moralske formaninger på de økonomiske, sociale og kulturelle områder.
Den Kinesiske Folkerepublik erklæres for en socialistisk stat under folkets demokratiske

Opret artikel

diktatur, ledet af arbejderklassen. Folkerepublikken er baseret på en alliance mellem
arbejdere og bønder og på demokratisk centralisme. Produktionsmidlerne ejes af det
offentlige, og samtidig understreges det, at staten praktiserer en socialistisk

Flyt artikel

Rediger artikel

Tilf øj billede/fil

markedsøkonomi. Staten skal fremme opbygningen af en "socialistisk åndelig
civilisation". I 1999 ændredes forfatningen med en formel godkendelse af begrebet
privat ejendomsret.
Det Kommunistiske Partis ledende rolle omtales flere gange i forfatningens præambel.
Partiet omtales ikke i forfatningen, men det er hos det, repr æsenteret ved
generalsekret æren, at den virkelige magt ligger, og det følgende skal læses i lyset af

Om artiklen
Seneste forfatter
Redaktionen
05/02/2009

dette. På alle statslige niveauer findes partiet parallelt som en overordnet instans.
Den lovgivende magt ligger hos Den Nationale Folkekongres, der betegnes som
statsmagtens h øjeste organ. Medlemmerne, 2937 i 2007, vælges indirekte for fem år af

Oprindelig forfatter
Grage
31/01/2009

provinsfolkekongresser, der igen er valgt af lokale folkekongresser. Til valgene i de
lokale folkekongresser kan der opstilles flere kandidater, og valgene er almindelige og
direkte. Den Nationale Folkekongres' medlemmer kan tilbagekaldes af deres valgkredse.
Kongressens opgave er bl.a. at v ælge landets pr æsident for en femårsperiode med
mulighed for genvalg én gang. Posten er af rent ceremoniel karakter og har i perioder
været ubesat. Kongressen vælger ogs å vicepræsident, ministerpræsident efter forslag

l

Læst 80 gange

l

Redigeret 6 gange

l

Kommenteret 0 gange

fra præsidenten og ministre samt besætter andre høje statsposter efter forslag fra
statsministeren. Kongressen kan også fratage de ovennævnte deres poster. Den vælger
ledelsen for Den Centrale Militærkommission, Folkets Højeste Domstol og
statsadvokaten. Den Nationale Folkekongres kan ændre forfatningen, granske og
bifalde planerne for den økonomiske og sociale udvikling, og dens medlemmer kan
fremsætte lovforslag inden for Kongressens beføjelser.

© Denne artikel m å du ...

Kom godt i gang med ...

Den Nationale Folkekongres mødes kun én gang om året i en til to uger, men kan da
ændre eller annullere beslutninger truffet af Den Stående Komité, som repræsenterer
Kongressen og udfører dens opgaver resten af året. Denne komité eller en anmodning

l
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At blive ekspert

l

At bruge API

fra 1/5 af Kongressens medlemmer kan foranledige, at Kongressen indkaldes
ekstraordin ært. Komitéen vælges af Kongressen ved hemmelig afstemning på basis af

l

At bruge skabeloner

l

At indsætte et billede

valgkredsene; den har (2007) ca. 150 medlemmer og ledes af en formand, som bistås af
15 viceformænd og en generalsekret ær. Den Stående Komité har samme ret som
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Kongressen til at frems ætte lovforslag.
Den udøvende magt ligger formelt hos ministerpr æsidenten og regeringen, det s åkaldte
statsr åd, men som tidligere nævnt reelt hos Kommunistpartiets ledelse. I regeringen
sidder statsministeren, statskommissionscheferne, generaladvokaten, Den Stående
Komités generalsekret ær og guvernøren for Kinas Nationalbank. Regeringen er ansvarlig
over for og rapporterer til Kongressen eller til Den Stående Komité, når Kongressen ikke
er i session.
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sidder statsministeren, statskommissionscheferne, generaladvokaten, Den Stående
Komités generalsekret ær og guvernøren for Kinas Nationalbank. Regeringen er ansvarlig
over for og rapporterer til Kongressen eller til Den Stående Komité, når Kongressen ikke
er i session.
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G7, egl. Group of Seven, G7landene, forum for det årlige topmøde mellem stats og
regeringschefer fra de store industrinationer USA, Tyskland, Japan, Frankrig,
Storbritannien, Canada og Italien. Det første møde blev holdt i 1975 på fransk initiativ i

Upassende

Direkte link

Rambouillet. International økonomisk politik har traditionelt været hovedemnet, men i de
senere år er også miljø, terrorisme, reformer af internationale organisationer og
økonomisk hjælp til bl.a. Rusland blevet debatteret.

Redigering
Opret artikel
Rediger artikel
Flyt artikel

Siden 1977 har EUKommissionens formand deltaget p å lige fod med de øvrige, og
Rusland blev fra 1994 inviteret til at deltage i de politiske diskussioner p å møderne. Fra
1998 er Rusland fuldt medlem, og gruppen kaldes nu G8. G7 betegnelsen anvendes nu

Tilføj billede/fil

om mødet mellem finansministrerne fra de oprindelige medlemslande. Man har forsøgt at
fastholde topm øderne i en uformel atmosfære, da man ikke ønsker at opbygge en
egentlig organisation omkring gruppen.
Tags
internationale organisationer terrorisme EUKommissionen økonomisk politik
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USA består af 50 delstater samt forbundsomr ådet District of Columbia, der er
sammenfaldende med hovedstaden Washington, D.C. Den del af USA, der udgøres af de
sammenhængende 48 stater, strækker sig fra øst til vest over ca. 4500 km og omfatter
fire tidszoner; afstanden fra nord til syd er ca. 2700 km. De to sidste stater er Alaska
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Med til USA hører også
nogle politisk associerede
øer i Caribien og
Stillehavet, bl.a. Puerto
Rico, U.S. Virgin Islands,
Amerikansk Samoa, Guam
og Nordmarianerne.
Tilsammen dækker øerne
ca. 12.000 km 2, og
medregnes den 200 s ømil
brede økonomiske zone
omkring øerne, råder USA
over større havområder
end noget andet land.
Landarealet er det
fjerdest ørste i verden (efter
Ruslands, Canadas og
Kinas). Befolkningstallet
(270 mio.) overgås kun af
Kinas og Indiens.

De amerikanske stater
navn

hovedstad

indb. i
mio.
(1998)

areal
(1000
km 2)

1,2

87,4

New England
Maine

ME

Augusta

New
Hampshire

NH

Concord

1,2

24,0

Vermont

VT

Montpelier

0,6

24,9

Massachusetts

MA

Boston

6,2

23,9

Rhode Island

RI

Providence

1,0

3,2

Connecticut

CT

Hartford

3,3

14,4

NY

Albany

18,2

139,8

Middle Atlantic
New York
New Jersey

NJ

Trenton

8,1

21,3

I USAs godt og vel 200
årige historie har landet

Pennsylvania

PA

Harrisburg

12,0

119,3

overdrivelse at
karakterisere USA som en
nation af indvandrere.
Indvandringen blev for
alvor sat i system efter Den
Amerikanske Borgerkrig og
fortsatte i bølger frem til
1920'erne, hvor man ved
lovgivning om landekvoter
forsøgte at begr ænse og
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Northeast

Befolkning
modtaget over 70 mio.
indvandrere, flygtninge og
slaver. Det er derfor ingen
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East North
Central
Ohio

OH

Columbus

11,2
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Indiana

IN

Indianapolis

5,9

94,3

Illinois

IL

Springfield

12,1

150,0

Michigan

MI

Lansing

9,8

150,5

Wisconsin

WI

Madison

5,2

170,0
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5,4
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North Dakota

ND

Bismarck

0,6

183,1

gennemsnit over 1 mio.
indvandrere og flygtninge
om året. Af den nuværende

South Dakota

SD

Pierre

0,7

199,7

Nebraska

NE

Lincoln

1,7

200,4

Kansas

KS

Topeka

2,6

213,1

Hvor indvandringen
tidligere domineredes af
europ æere, er billedet
blevet mere mangfoldigt
efter 2. Verdenskrig. Den
geografiske spredning viser
sig ved en markant stigning
af tilflyttere fra
Latinamerika og Asien, i
mindre grad ved nye
indvandrere fra bl.a.
Storbritannien og
Østeuropa (efter
kommunismens fald). Siden
1970 har de st ørste

DE
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Columbia *

DC

0,5

0,2

Virginia

VA

Richmond

6,8

109,6
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fattigdomsgrænse, var
tallet over dobbelt så højt for den spansktalende og sorte befolkning. Forskellene i
staternes areal og indbyggertal er ogs å store. Hele 32 stater har en mindre befolkning
end Danmarks, mens den folkerigeste stat, Californien, har 33 mio. indbyggere, Texas
20 mio., New York 18 mio. og Florida 15 mio. At den gennemsnitlige befolkningstæthed
kun er 29 indbyggere pr. km 2, siger derfor ikke meget om det faktiske befolkningspres.
Store områder i Midtvesten og bjergstaterne for ikke at tale om den arealmæssigt
største stat, Alaska, er næsten mennesketomme.

Byer og forstæder
Allerede i 1920 var den amerikanske bybefolkning større end landbefolkningen, og siden
er forskellen vokset. Knap 4/5 af amerikanerne bor nu i byer, heraf hovedparten i ca. 20
storbyområder. Hvor de vigtigste vandringsstr ømme endnu i 1940'erne var rettet fra
land mod by, og over 1 mio. sorte fra Sydens landdistrikter søgte til fabriksbyerne i
nordøst og vest, har vandringerne siden været domineret af en bevægelse fra det
urbaniserede "frostb ælte" i nordøst til byerne i det sydlige "solbælte" (fra Florida til
Californien). Sideløbende med den udenlandske indvandring har det betydet, at landets
hurtigst voksende storbyer, Los Angeles, Las Vegas, Phoenix, Dallas, Houston, Atlanta,
Miami mfl., alle ligger i solbæltet, mens indbyggertallet siden 1950'erne er g ået tilbage i
Detroit, Cleveland, Buffalo, Pittsburgh og mange andre gamle fabriksbyer i frostbæltet.
En anden karakteristisk udvikling er storbyernes faldende citybefolkning sammenholdt
med deres voksende MSAtal (Metropolitan Statistical Area). Forskellen på de to
opg ørelser, som delvis afspejler omfanget af forstadsbefolkningen, fremgår af tallene for
USAs tre største byer: New York 7,4 mio. (19,9 mio.), Los Angeles 3,6 mio. (15,5 mio.),
Chicago 2,8 mio. (8,6 mio.). Selvom forskellen på by og MSA i virkeligheden er knap så
enkel, er det en kendsgerning, at byv æksten især er sket i forstæderne. Tydeligere end
det kendes fra andre lande, er amerikanerne blevet forstadsbeboere, som med
opførelsen af spredtliggende industri  og kontorparker og indkøbs og forlystelsescentre
har frigjort sig mere og mere fra den oprindelige bykerne. Med visse undtagelser er
pendlingen mellem city og forstæder nu mindre end den indbyrdes trafik mellem
forstæderne. Drivkraften bag denne udvikling har været en kombination af biler og
motorveje. Kun få steder findes et velfungerende kollektivt transportsystem uden for
city, og selv her vil man oftest være ilde stedt uden en bil.
Mods ætningen til den flade bystruktur i forstadens parcelhuskvarterer findes i storbyens
kerneområde, downtown, der i forskellig grad domineres af skyskraberkomplekser og
etageboliger. Bortset fra skyskraberne, som typisk rummer kontorer for finans, industri
og medievirksomheder iblandet hoteller, kongres og shoppingcentre, er denne del af
byen ofte nedslidt og forfalden, hvilket is ær skyldes faldende skatteindtægter, efter at
middelklassen og højindkomstgrupperne (især hvide) er flyttet til forstæderne. Tilbage i
bykernen er en overrepræsentation af socialt belastede lokalsamfund best ående af
fattige sorte og andre minoriteter.
Ud over dette generelle m ønster findes der i et land af USAs størrelse naturligvis
afvigende eksempler. I mange mellemstore byer, især i Midtvesten, er bykernen næsten
uddød, mens man ved byfornyelsesprogrammer i New York, Boston, Baltimore og andre
gamle storbyer har haft held med at revitalisere dele af downtown og tiltrække nyrige
grupper af højtuddannede unge. Andre steder er der opst ået helt nye bysamfund. I
solbæltestaterne er antallet af særlige pensionistbyer vokset hastigt, hvilket ogs å
gælder for de såkaldte "trailer parks", hvor indbyggerne bor i store, fast forankrede,
men flytbare beboelsesvogne, mobile homes.

Erhverv
I takt med den teknologiske udvikling har traditionelle vareproducerende brancher
mistet betydning i forhold til en ekspanderende servicesektor. Knap 4/5 af
arbejdsstyrken er i dag beskæftiget i servicerelaterede erhverv, der spænder fra en stor
sundheds  og uddannelsessektor til fx medie, informations og
underholdningsvirksomhed. Pga. befolkningens store materielle forbrug og den lange
afstand mellem producent og forbruger er handel og transport ogs å vigtige erhverv,
ligesom landet fortsat har sin styrke i en bred økonomi med produktive råstof, industri
og landbrugssektorer.
Ca. 13% er beskæftiget i den offentlige sektor, og hermed er forbundsstaten og
delstaterne landets st ørste arbejdsgivere. Desuden har især forbundsstaten stor
indflydelse på, hvilke brancher og forskningsomr åder der skal fremmes. Begrundet i
hensyn til den nationale sikkerhed har investeringer i fx fly og rumfartsindustrien siden
2. Verdenskrig givet milliardstore kontrakter til flyfabrikker og elektronikfirmaer. Da
ordrerne fortrinsvis er placeret i Californien, Texas, Florida og andre solbæltestater, har
forbundsstaten herved understøttet den regionale forskydning af arbejdspladser og
vækstzoner fra nord mod syd. Mere generelt har forskning og uddannelse været en
nøglefaktor i de seneste årtiers højteknologiske vækst. Samtidig med at landet har
tiltrukket flere udenlandske forskere end den øvrige verden, har private foretagender og
offentlige myndigheder sammen investeret enorme bel øb i kapitalkrævende forskning
som informations og genteknologi. Vækstcentre for den indflydelsesrige forskning tæller
bl.a. Silicon Valley i Californien, The Research Triangle Park i North Carolina og "The
Electronics Highway" omkring Boston. Kendetegnende for disse og mange andre
industri og forskningscentre er, at de er opst ået nær store universiteter og ofte i
områder, hvor lokale myndigheder aktivt har st øttet virksomhederne ved skattelettelser
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tiltrukket flere udenlandske forskere end den øvrige verden, har private foretagender og
offentlige myndigheder sammen investeret enorme bel øb i kapitalkrævende forskning
som informations og genteknologi. Vækstcentre for den indflydelsesrige forskning tæller
bl.a. Silicon Valley i Californien, The Research Triangle Park i North Carolina og "The
Electronics Highway" omkring Boston. Kendetegnende for disse og mange andre
industri og forskningscentre er, at de er opst ået nær store universiteter og ofte i
områder, hvor lokale myndigheder aktivt har st øttet virksomhederne ved skattelettelser
og lån.
Et andet karakteristisk tr æk ved amerikansk erhvervsliv er, at næsten alle brancher
domineres af store koncerner, som via franchising, filialer og datterselskaber gør deres
indflydelse gældende globalt. P å listen over verdens f ørende transnationale selskaber er
der en overvægt af amerikanske koncerner, som nyder godt af den liberalisering for
handel og investeringer, der har præget den globale udvikling siden 1980'erne. Ud over
talrige kendte industriforetagender — Ford, GM, Exxon, Texaco, IBM, Procter & Gamble,
Colgate Palmolive, Eastman Kodak, CocaCola osv. — gælder det ogs å for hurtigt
voksende finansieringsfirmaer og franchiseselskaber som McDonald's, 7Eleven og
Kentucky Fried Chicken.
Udenrigshandelen er verdens st ørste, men værdimæssigt relativt beskeden, n år den
vurderes i forhold til indenrigshandelen og BNP. Siden 1970'erne er importen vokset
hurtigere end eksporten, hvilket har givet et stort underskud på handelsbalancen og
øget landets udlandsg æld; derfor har regeringen i perioder indført importbegrænsninger
for bestemte varegrupper, især stål og biler. Den samlede økonomiske omsætning,
udtrykt ved BNP, er langt større end i noget andet land (8450 mia. dollar i 1998).
Landbrug. USA rummer vidtstrakte landbrugsarealer, som kombineret med brugen af
hjælpestoffer, maskiner og højtydende planter og dyr er baggrunden for landbrugets
internationale førerstilling. Ud over at forsyne det meste af hjemmemarkedet er
landbruget og den tæt forbundne fødevareindustri storeksport ører af citrusfrugter,
sojab ønner, majs, hvede, ris, oksekød, fjerkræ, bomuld, tobak og planteolier.
Variationen i afgrøder og brugsstruktur afspejler forskelle i naturgivne betingelser, men
er også en følge af statslige st øtteordninger og markedsforhold.
Landbrugets tyngdepunkt ligger i Midtvestens tidligere prærieområder, der er
begunstiget af et fladt terr æn med frugtbare jorder. Hvor landbrug, inkl. brak og
græsningsfelter, optager ca. 45% af arealet p å landsplan, ligger tallet i Midtveststaterne
på 7095%. I området, der ogs å kaldes for "USAs kornkammer", produceres det meste
af landets hvede, majs, soja og solsikker foruden okse og svinekød samt mælk.
Varmekrævende afgrøder som sukkerrør, ris, bomuld, tobak og citrusfrugter dyrkes i
solbæltestaterne, mens produktionen i de nedb ørsfattige egne mod vest er betinget af
kunstvanding eller begrænset til ekstensivt dyrehold (kvæg, får). I New England har
landbrug kun en mindre rolle (mest deltidsbrug med gr øntsager, frugt og
mejeriprodukter), mens de tidligere plantageområder i Syden mange steder er blevet
tilplantet med skov eller erstattet af kyllinge og kalkunopdræt og afgrøder som soja og
jordnødder. Vindyrkning findes hovedsagelig i Californien, der i kraft af den produktive,
kunstvandede Central Valley har landets største landbrugsoms ætning efterfulgt af
Texas, Nebraska, Illinois og Iowa.
Beskæftigelsen og antallet af bedrifter er faldet drastisk siden 1950'erne. Samtidig er de
tilbageværende brug blevet st ørre og mere specialiserede, hvilket bl.a. er fremskyndet
af statslige støtteordninger, der især har gavnet storbrugene. I Midtvesten er
familiebrug stadig fremherskende, mens selskabsejede brug (corporate farms) har
vundet frem mange andre steder, is ær inden for kødkvæg, fjerkræ og frugt. Uanset
ejerform drives de fleste brug dog lige s å forretningsmæssigt som al anden
produktionsvirksomhed. Det har styrket konkurrenceevnen, men ogs å givet problemer i
form af overskudsproduktion og miljøskader. Desuden er landmændenes brug af
antibiotika, hormoner og gensplejsede afgr øder blevet mødt med voksende modstand
blandt hjemlige forbrugere og p å eksportmarkederne i bl.a. EU.
Miljøproblemerne viser sig ved bivirkninger af et stort forbrug af kunstgødning og
sprøjtegifte, men også ved tilsaltning af kunstvandede marker og en periodevis
omfattende jorderosion. For at bekæmpe den dyrkningsskabte erosion (se Dust Bowl)
har Forbundsstaten siden 1930'erne iv ærksat konkrete hjælpeforanstaltninger og ydet
landmændene erstatning for at lade de ringeste jorder udg å af driften. Når resultatet
ikke har stået mål med indsatsen, skyldes det bl.a., at erosionen har vist sig at være
mere påvirket af konjunkturerne p å verdensmarkedet end af statslige reguleringer. I
perioder med stor efterspørgsel og høje priser på fx hvede er braklagte marginaljorder
igen blevet inddraget i driften, hvorved erosionen er vokset.
Den samme problemstilling kendes fra forsøg på at regulere overskudsproduktionen (og
hermed prisdannelsen) ved at begr ænse det dyrkede areal gennem økonomiske tilskud
eller kompensation i form af naturalier (korn). Sidstnævnte ordning blev benyttet under
Reagan administrationen i 1980'erne, hvor jordbanken, som det skrinlagte areal kaldes,
nåede op p å knap 400.000 km 2, hvorefter det gradvis skrumpede ind under den
efterfølgende h øjkonjunktur i 1990'erne og omfatter 77.000 km 2 i 1999.
Skovbrug. Efter store rydninger i 1800t. er skovområdet siden 1930'erne tiltaget og
udgør nu ca. 1/3 af arealet. Den mest bemærkelsesværdige ændring er sket i Syden, som
efter genplantning med hurtigtvoksende fyrrearter er blevet USAs mest produktive
skovregion efterfulgt af det nordvestlige n åleskovsb ælte i Oregon, Washington og
Nordcalifornien. De blandede l øv og nåleskove i New England har beskeden kommerciel
værdi, mens træeksport til Japan har øget skovbrugets betydning i Alaska. Rester af
naturskove, fx de tempererede regnskove i Washington og redwoodskovene i
Californien, findes i dag hovedsagelig kun i nationalparkerne. Skønt landet er verdens
største tømmerproducent og næstst ørste producent af cellulose og papir, indf øres store

udgør nu ca. 1/3 af arealet. Den mest bemærkelsesværdige ændring er sket i Syden, som
efter genplantning med hurtigtvoksende fyrrearter er blevet USAs mest produktive
skovregion efterfulgt af det nordvestlige n åleskovsb ælte i Oregon, Washington og
Nordcalifornien. De blandede l øv og nåleskove i New England har beskeden kommerciel
værdi, mens træeksport til Japan har øget skovbrugets betydning i Alaska. Rester af
naturskove, fx de tempererede regnskove i Washington og redwoodskovene i
Californien, findes i dag hovedsagelig kun i nationalparkerne. Skønt landet er verdens
største tømmerproducent og næstst ørste producent af cellulose og papir, indf øres store
mængder tømmer og træprodukter, det meste fra Canada.
Fiskeri. Hovedparten af fiskeriet foregår i det nordlige Stillehav ud for Alaska, mens
fiskeriet i Den Mexicanske Golf og især i Nordatlanten har været vigende pga.
overfiskning. Fangsterne domineres af konsumfisk med arter af torsk, sild, laks og
fladfisk foruden krabber, rejer og andre skaldyr. Den samlede fangst, inkl. havbrug og
ferskvandsfiskeri, er verdens femtestørste.
Industri. I årene efter 2. Verdenskrig var USA ubetinget verdens st ørste og mest alsidige
industriproducent. Den enorme produktionskapacitet, som var baseret på egne r åstoffer
og hjemlig kapital, omfattede næsten alle typer basisprodukter, maskiner,
transportmidler og forbrugsvarer. Samtidig var ca. 70% af fabriksarbejderne og det
meste af produktionen, uanset store industricentre i Seattle, San Francisco, Los Angeles
og Houston, koncentreret i det industrib ælte, Manufacturing Belt, der fra slutningen af
1800t. var opstået mellem de nordøstlige Atlanterhavsbyer og Chicago mod vest.
Et halvt århundrede senere er billedet et andet. Produktionskapaciteten er fortsat stor,
men både branchemæssigt og geografisk er meget forandret, ligesom en voksende del
af produktionen nu foreg år på udenlandsk ejede fabrikker.
Som industriens kerneområde er Manufacturing Belt forsvundet. I stedet ses et stort
antal mere eller mindre spredtliggende centre, hvoraf mange er bevaret/genskabt i det
gamle bælte, og nye især er opst ået i solbæltet. Det geografiske mønster er herved
blevet mere komplekst, hvilket bl.a. skyldes udviklingen i infrastrukturen, som ikke helt
har fjernet, men dog har mindsket tidligere regionale forskelle, fx i form af talrige
lufthavne, heraf ca. 800 med regelmæssig rutetrafik, og et over 70.000 km langt
motorvejsnet (Interstate Highway System). Når tidligere industrifattige sydstater som
South Carolina, Georgia og Tennessee har tiltrukket mange nye industrier, fx japanske
og tyske bilfabrikker, skyldes det også, at lønningerne og andelen af fagligt
organiserede arbejdere er væsentlig lavere i syd end i nord. Hertil kommer, at
elektronikindustrien og andre v ækstindustrier ikke er bundet af tunge råstofleverancer,
som det kendes fra fx jern og stålindustrien (kul, jern, kalk).
Mens jern og st ålindustri, skibsværfter, tobaksindustri, skoindustri og tekstil  og
beklædningsindustri er eksempler p å brancher, der er gået stærkt tilbage, har
bilindustrien og ikke mindst GM, Ford og i mindre grad Chrysler (alle med hovedsæde i
Detroit) genvundet noget af fordums storhed efter omfattende rationaliseringer i
1970'erne og 1980'erne. Selvom importen af biler er den største enkeltpost i
udenrigshandelen, er USA nu igen verdens største bilproducent (foran Japan). En anden
stor og indtil slutningen af 1980'erne hurtigt voksende branche er fly  og
rumfartsindustrien, aerospace industry, som har været begunstiget af føderale
investeringer i civile og militære rumprogrammer og periodevis store ordrer på kampfly
og missiler. Anført af McDonnell Douglas og især Boeingfabrikkerne i Seattle er
flyindustrien også en stor eksport ør. På verdensplan er USA desuden førende inden for
kemisk industri (olieprodukter, plastvarer, kunstgummi, gødningsstoffer, spr øjtemidler)
foruden fødevareindustri, papirindustri, medicinalindustri og en siden 1960'erne hastigt
voksende elektronik  og computerindustri.
Ligesom udenlandske virksomheder siden 1970'erne har øget deres engagement i USA,
har amerikanske koncerner mangedoblet deres investeringer i bl.a. Europa og n ære
samarbejdslande som Canada og Mexico (se NAFTA). Investeringerne har ogs å været
rettet mod lavtlønsområder i Asien, Mellemøsten og Latinamerika, der nu fremstiller
hovedparten af kendte amerikanske mærkevareprodukter som Levi's, Reebok og Nike.

Naturgeografi
Landskabet er varieret og kontrastrigt, men i en vis
forstand også ensartet, da samme landskabstype kan
dække tusinder af kvadratkilometer. Fremtrædende
regioner er bjergområderne i øst og vest samt de
mellemliggende indre sletter og kystsletterne langs Den
Mexicanske Golf og Atlanterhavet.
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Den østlige bjergregion udgøres af Appalacherne, hvis
bjergkæder og dale strækker sig næsten parallelt med
kystsletten fra Alabama i SV til Canada i NØ; højeste punkt
er Mt. Mitchell (2037 m) i Blue Ridge Mountains. På østsiden
fortsætter bjergene i det bakkede Piedmontplateau, der
afgrænses mod kystsletten af en 150 100 m høj

vandfaldslinje (Fall Line). Overgangen til de indre sletter mod vest udgøres af bl.a.
Cumberlandplateauet, som via bjergpas blev mange nybyggeres første møde med de
åbne vidder hinsides Appalacherne.
De indre sletter er betegnelsen for det enorme landområde mellem Appalacherne og
Rocky Mountains, fra det centrale lavland i øst til Great Plains mod vest. Terrænet er
overvejende fladt, nogle steder n æsten konturl øst, andre steder mere bakket, med de
laveste partier omkring Mississippifloden i det centrale indre. Højtliggende områder
findes på overgangen til Rocky Mountains (ca. 1700 m) og i randzonen af Det Canadiske
Skjold vest for Lake Superior; herudover findes isolerede højdedrag i South Dakota

åbne vidder hinsides Appalacherne.
De indre sletter er betegnelsen for det enorme landområde mellem Appalacherne og
Rocky Mountains, fra det centrale lavland i øst til Great Plains mod vest. Terrænet er
overvejende fladt, nogle steder n æsten konturl øst, andre steder mere bakket, med de
laveste partier omkring Mississippifloden i det centrale indre. Højtliggende områder
findes på overgangen til Rocky Mountains (ca. 1700 m) og i randzonen af Det Canadiske
Skjold vest for Lake Superior; herudover findes isolerede højdedrag i South Dakota
(Black Hills) og i Missouri, Oklahoma og Arkansas (Ozark Plateau, Ouachita Mountains).
Store dele af regionen er præget af den sidste istid. Det g ælder ikke alene de tidligere
isdækkede områder syd for De Store Søer (Great Lakes), hvis nuværende topografi
minder om Danmarks morænelandskaber, men ogs å områderne uden for isranden, hvor
vindbårne lerpartikler (løss) har dannet et bredt bælte af frugtbare sortjorder. Andre
steder, fx i South Dakotas golde badlands, er jordlaget på det nærmeste eroderet helt
væk efter millioner af års nedslidning.
Den vestlige bjergregion hører til de nordamerikanske Cordillerer, som strækker sig fra
Rocky Mountains i øst via et tørt indre med højsletter, sænkninger og dybe slugter, fx
Grand Canyon i Coloradoplateauet, til Stillehavskystens bjergsystem. Sidstnævnte, der
præges af jordskælv langs Sankt Andreasforkastningen og rummer aktive vulkaner
(seneste store udbrud var Mount St. Helens i Washington i 1980), udgøres af to næsten
sammenhængende bjergk æder på hhv. vestsiden (Coast Ranges) og østsiden (Cascade
Range Sierra Nevada) af en langstrakt gravs ænkning fra Puget Sound i Washington til
Central Valley i Californien. Højeste bjerg er her Mount Whitney (4418 m) i Sierra
Nevada, kun 160 km fra det laveste punkt, Death Valley (−86 m) i Great Basin. Nord for
de sammenhængende 48 stater forts ætter Cordillererne gennem Canada til Alaska med
USAs højeste bjerg, Mount McKinley (6194 m), og mange aktive vulkaner, især på
økæden Aleuterne. De fleste af landets gletschere findes også i Alaska.
Kystsletterne omfatter en op til flere hundrede kilometer bred zone af lavtliggende
aflejringsjorde langs Den Mexicanske Golf og Atlanterhavet. Ud for bl.a. Texas og den
sydlige Atlanterhavskyst danner sletterne smalle barriere øer med sandstrande og
lavvandede laguner; andre steder best år kystområderne af vidtstrakte sumpe, fx i
Louisiana og Florida. Mens havet siden istiden har oversv ømmet store dele af den
nordlige Atlanterhavsslette, der ud for New Englandstaterne er helt forsvundet, er der
sket det modsatte ved Mississippis udløb, hvor nye aflejringer har fået deltaet til at
vokse år for år.
Vejr og klima. Selvom USA kan fremvise alle klimatyper, har det meste af landet
tempereret fastlandsklima med store forskelle på sommer og vintertemperaturer.
Polarklima findes i det nordlige Alaska og stedvis i bjergene, mens de sydlige
kystområder har subtropisk klima med milde vintre. Tropisk klima findes kun i det sydlige
Florida og på Hawaii.
Pga. bjergkædernes nord sydorientering ligger de indre sletter åbne for indtrængen af
kolde luftmasser fra nord og varme luftmasser fra syd, hvilket kan give temperaturspring
på op til 40° C i løbet af et døgn. Samtidig hjemsøges sletterne og Mississippilavlandet
årligt af over 200 tornadoer, som typisk opst år på grænsen mellem de to luftmasser. Et
andet frygtet vejrfænomen er sensommerens tropiske hvirvelstorme, hurricanes, som på
deres nord østgående bane fra Den Mexicanske Golf hyppigt forvolder store
ødelæggelser.
Nedb ørsmæssigt sp ænder landet over middelværdier fra ca. 1500 mm langs den nordlige
Stillehavskyst og østlige Golfkyst til under 100 mm i Great Basin og de sydvestlige
ørkener. Bortset fra disse yderpunkter, der også omfatter Hawaii med nedb ørstal på op
til 11.000 mm, kan landet opdeles i en nedb ørsrig østlig del og en nedb ørsfattig vestlig
del, som adskilles af 500 mm nedbørszonen tv ærs gennem præriestaterne (omtrent
langs 100° v.lgd.). De tørre sletteområder mellem grænsezonen og Rocky Mountains har
et stort årligt nedbørsunderskud og rammes ofte af støvstorme og tørke.
Vandforsyningen i disse områder er baseret p å opstemmede floder og hastigt svindende
grundvandsmagasiner (se Ogallala Aquifer). Vedvarende tørke aktualiserede i 1990'erne
det sydvestlige USAs vandproblemer. Det gælder især områderne langs grænsefloden
Rio Grande mellem Texas og Mexico, hvor amerikanske landmænd ud over tørke blev
ramt af svigtende tilførsler fra de to landes fælles vandmagasiner i søerne Amistad og
Falcon. En aftale mellem Mexico og USA om at dele vandet i Rio Grandebassinet mellem
de to lande er fra 1944.

Søer og floder
USA råder over floder og store s øer, som i forskellig grad er
regulerede og udnyttes til vandkraft, vandforsyning,
sejlads og rekreative formål. Fladvandede, afløbsløse s øer,
fx Great Salt Lake i Utah, udnyttes ogs å til indvinding af
salte.
Det samlede net af vandveje er blandt de længste i verden,
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USA. Astoria Bridge over
Columbia River i Oregon.

og skønt skibstrafikken har mistet betydning i forhold til
andre transportformer, er den stadig vigtig for fragten af
bulkvarer og tungt gods. Vigtigste sejlrute er Saint
Lawrence Seaway (USA/Canada) mellem Great Lakes og
Atlanterhavet. Samtidig er Great Lakes forbundet med
Atlanterhavet via Eriekanalen og Hudsonfloden (New York

State Barge Canal) og med Den Mexicanske Golf via Mississippi og dens nordlige kanal til
Michigansøen (Illinois Waterway). Sejlbare strækninger findes ogs å på Mississippis
bifloder, mens floderne på den atlantiske kystslette flere steder kan besejles op til
vandfaldslinjen. Langs kysten fortsætter den indenlandske skibsrute som Intracoastal
Waterway fra Texas til New York.
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Lawrence Seaway (USA/Canada) mellem Great Lakes og
Atlanterhavet. Samtidig er Great Lakes forbundet med
Atlanterhavet via Eriekanalen og Hudsonfloden (New York

State Barge Canal) og med Den Mexicanske Golf via Mississippi og dens nordlige kanal til
Michigansøen (Illinois Waterway). Sejlbare strækninger findes ogs å på Mississippis
bifloder, mens floderne på den atlantiske kystslette flere steder kan besejles op til
vandfaldslinjen. Langs kysten fortsætter den indenlandske skibsrute som Intracoastal
Waterway fra Texas til New York.
Floderne i Stillehavsregionen har kun begr ænset skibstrafik, men stor betydning for
vandkraft og vandforsyning. Det gælder især floderne Colorado og Columbia, der
opstemmes af adskillige store dæmninger, fx Hoover Dam med dæmningssøen Lake
Mead i Coloradofloden og Grand Coulee Dam med Franklin D. Roosevelt Lake i
Columbiafloden. Disse og mange andre kombinerede vandkraft  og
flodreguleringsprojekter, inkl. dæmningerne i Tennesseefloden og Central
Valleyprojektet i Californien, blev gennemført af forbundsregeringen i 1930'erne. Andre
store d æmningsprojekter, herunder flere i Oregon, Californien og de halvt ørre Mountain
states, stammer fra perioden frem til 1970'erne, hvorefter miljøbestemmelser og
fredning af særlig naturskønne flodsystemer har bremset for udviklingen. En ambitiøs
plan om at lede vandet fra de vandrige floder i Alaska til de t ørre områder i sydvest er
ligeledes blevet opgivet.

Energi og minedrift
USA er blandt verdens største producenter af metaller og energiråstoffer. Alligevel har
landet siden 2. Verdenskrig måttet supplere egenproduktionen med import af bl.a. olie,
kobber, jern og forskellige legeringsmetaller. Denne udvikling skyldes bl.a. en kolossal
vækst i forbruget, især af energi. Af det nuværende energiforbrug, der svarer til næsten
1/ af verdensforbruget, udg ør olie 39%, naturgas 23%, kul 23%, kernekraft 8% og
4
vandkraft 4%. Vedvarende energikilder, baseret på udnyttelse af sol, vind, jordvarme og
biomasse, har trods en stigende tendens kun lokal betydning.

Siden 1960'erne er der ikke gjort nye store oliefund, og da landet samtidig har opbrugt
de lødigste forekomster og har kunnet importere billig olie fra bl.a. Mellemøsten,
Venezuela, Mexico og Canada, er den indenlandske produktion faldet. Nedgangen har
især ramt store oliestater som Texas, Californien, Louisiana og Oklahoma, ligesom
Alaska, der blev den næstst ørste producent efter åbningen af TransAlaska Pipeline i
1977, nu også har haft en mindre tilbagegang. Tilsvarende kan man forvente, at
produktionen af kernekraft, verdens klart st ørste, vil falde i takt med afviklingen af de
fungerende 104 reaktorer (1998). Flere reaktorer er tidligere taget ud af drift, og efter
uheldet p å Tremileøen i 1979 er planer om at opføre nye atomkraftværker sat i bero.
Produktionen af naturgas er meget stor, men har længe været stagnerende, mens kul
nu brydes i større mængder end nogensinde. Forekomsterne er vidt udbredte, men ikke
lige brydeværdige. Efter loven om ren luft fra 1970, (Clean Air Act) har brydningen været
rettet mod svovlfattige kul i bl.a. Wyoming, der nu er den største producent efterfulgt af
West Virginia, Kentucky og andre stater i Appalacher kulfeltet. Hovedparten af kullene
anvendes i kraftværker, der leverer 3/4 af landets elektricitet.
I dag brydes kul og metalholdige malme overvejende i åbne miner. Tyngdepunktet for
udvinding af bl.a. kobber, bly, zink, uran, molybdæn, guld og sølv ligger i de vestlige
bjergområder, mens Mesabi Range i Minnesota er et af de f å steder i USA, hvor der
stadig udvindes jern i større mængder. Selvom produktionen af både jern og visse andre
mineraler er gået tilbage, råder landet over store reserver i form af bl.a. mangannoduler
og andre metalforekomster på dybhavsbunden ud for Hawaii og de sydlige
Stillehavsøer.

Naturbevaring
Efter de store skovrydninger og opdyrkningen af landet,
som skete i takt med, at forbundsstaten i sidste halvdel af
1800t. afhændede store dele af nationens nyerhvervelser
til bl.a. nybyggere og jernbaneselskaber, er der ikke sket
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USA. Yellowstone
National Park i Rocky
Mountains, verdens
første nationalpark, blev
oprettet i 1872. Den er
kendt for det store
kraterb ækken, som
opstod efter et
vulkanudbrud, og som
stadig er aktivt med
varme kilder.

væsentlige indskrænkninger i de føderale landomr åder.
Forbundsstaten r åder i dag over knap 3 mio. km 2 — over 1/4
af landets areal — og er hermed en vigtig forvalter af den
natur, som det fra slutningen af 1800t. har været tanken
at værne om.
At forbundsstaten dog også varetager andre hensyn,
fremgår af, at administrationen af de føderale områder,
bortset fra militærarealer og indianerreservater, h ører
under fire forvaltningsorganer: Nationalparkstyrelsen,
Skovstyrelsen, Fiskeri og Vildtstyrelsen og Styrelsen for
Arealforvaltning (Bureau of Land Management). Mens
naturbeskyttelse og beskyttelse af historisk værdifulde

områder har højeste prioritet for Nationalparkstyrelsen,
varetager de øvrige organer i lige så høj grad rekreative og økonomiske interesser. I
hvilket omfang staten skal tillade private selskaber fx at udvinde r åstoffer og fælde
skove p å offentlig landejendom, er derfor et tilbagevendende konfliktemne i amerikansk
politik.
De føderale landstr ækninger findes især i de vestlige bjergområder og Alaska. Det
gælder ogs å for nationalparkerne, hvoraf Yellowstone (1872) i Wyoming og bl.a.
Sequoia, Yosemite (begge i Californien) og Mount Rainier i Washington blev oprettet før
dannelsen af Nationalparkstyrelsen i 1916. I dag forvalter styrelsen ca. 320.000 km 2
fordelt på 54 nationalparker og ca. 300 på anden vis beskyttede områder

skove p å offentlig landejendom, er derfor et tilbagevendende konfliktemne i amerikansk
politik.
De føderale landstr ækninger findes især i de vestlige bjergområder og Alaska. Det
gælder ogs å for nationalparkerne, hvoraf Yellowstone (1872) i Wyoming og bl.a.
Sequoia, Yosemite (begge i Californien) og Mount Rainier i Washington blev oprettet før
dannelsen af Nationalparkstyrelsen i 1916. I dag forvalter styrelsen ca. 320.000 km 2
fordelt på 54 nationalparker og ca. 300 på anden vis beskyttede områder
(nationalmonumenter, vildtparker, historiske parker osv.). Syv af landets ti st ørste
nationalparker ligger i Alaska, mens Everglades i Florida og Great Smoky Mountains i
Appalacherne er de st ørste og mest besøgte i det østlige USA.
Læs mere om USA.
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Befolkning
Kinas befolkningstal passerede i 2005 1,3 mia. Verdens
største befolkning betyder samtidig verdens største
arbejdsstyrke og største potentielle marked, men ogs å et
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Kina. Hjemmeproduktion
af parasoltryk i
Guangxiprovinsen i det
sydlige Kina.

enormt pres p å det fysiske miljø og naturresurserne. Kina
har verdens st ørste produktion af et stigende antal
produkter, men en lav produktion pr. indbygger. Den store
befolkning skaber endvidere problemer i form af
utilstrækkelig fødevareforsyning, manglende besk æftigelse
og lavt indkomstniveau.

Kinas første folketælling i 2 e.Kr. under Vestlige Handynasti
afslørede en befolkning p å 59,6 mio. indbyggere. Det
svarede skønsmæssigt til en fjerdedel af verdens befolkning. Siden da har
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befolkningsudviklingen afspejlet dynastiernes kommen og g åen. I de store dynastiers
(Tang og Ming) velmagtsdage svingede befolkningstallet omkring 60 mio. Dynastiernes
fald var ledsaget af massakrer og sult, som reducerede befolkningstallet med en
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tredjedel eller helt op til halvdelen. Ca. 1740 regnes befolkningstallet til omkring
150 mio., mens det efter en kraftig vækst var på ca. 350 mio. i 1812. Ved
Folkerepublikkens oprettelse i 1949 udgjorde Kinas befolkning på 541 mio. atter ca. en
fjerdedel af verdensbefolkningen. Kinas andel af den samlede verdensbefolkning er dog
faldende; den vurderes aktuelt (2007) til at udgøre ca. 22%.

Administrativ inddeling
På provinsniveauet er Kina i dag (2006) inddelt i 33 enheder, heraf 22 egentlige
provinser, fem autonome regioner, fire byer og de særlige administrative regioner
Hongkong og Macao.
Kun i Xinjiang og især i Tibet udgør minoriteter og ikke hannationaliteten
befolkningsflertallet.
Autonomi omfatter et begrænset selvstyre for kompakt beboede minoritetsområder.
Autonomien gælder især det kulturelle område. Administrationen skal foregå på den
største minoritets sprog, og guvernøren skal tilhøre samme minoritet, men det gælder
ikke for første partisekret æren, der ofte er han. De privilegier, som er forbundet med
tildelingen af status som autonomt område, er af betydning. Etbarnspolitikken g ælder
således ikke for minoriteter, og centralregeringen er forpligtet til at overføre omfattende
økonomiske subsidier via statsbudgettet.
Under provinsniveauet
findes 30 autonome

Kinas administrative inddeling
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største minoritets sprog, og guvernøren skal tilhøre samme minoritet, men det gælder
ikke for første partisekret æren, der ofte er han. De privilegier, som er forbundet med
tildelingen af status som autonomt område, er af betydning. Etbarnspolitikken g ælder
således ikke for minoriteter, og centralregeringen er forpligtet til at overføre omfattende
økonomiske subsidier via statsbudgettet.
Under provinsniveauet
findes 30 autonome
distrikter og 120 autonome
amter. I SVKina, hvor
minoriteterne lever meget
sammenblandet, er
autonomien ofte udstrakt til
flere minoriteter inden for
samme autonome område.
Selve provinssystemet
rummer en risiko for
centralregeringens
svækkelse, specielt i
dynastiske
nedgangsperioder. Pga.
provinsernes st ørrelse
kunne provinsguvern ørerne
udfordre centrets magt og
tilegne sig mange af dets
funktioner, herunder
kontrollen over
skatteopkr ævningen. En
parallel situation gør sig
delvis gældende i dag, hvor
de økonomiske reformer
siden 1980'erne har ført til
større økonomisk råderum
for provinserne og
tilsvarende svækkelse af
centralregeringens
indtægter.
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der er skabt i to store
geologiske foldeperioder.
Tidligst dannedes de N Ø
SVgående bjerge, senest
de øst vestgående
bjerge. De to folderetninger
udgør grænserne mellem en
lang række bækkener og
plateauer og danner
baggrund for det
skakbrætmønster, som
provinserne udg ør. Floder,
grundlaget for sejlads og
kunstvanding, udg ør
normalt ikke
provinsgrænser, men er
ofte provinsens
kerneområde.
De fysiske barrierer mellem
provinserne er tillige
baggrunden for, at hver
provins inden for en fælles
kinesisk kulturramme har
udviklet en særegen
regional kultur, som fx
kommer til udtryk i form af
dialekt, køkken og
håndværk.
Provinserne varierer
kolossalt, hvad ang år areal,
befolkning og
befolkningstæthed. De
arealmæssigt set st ørste
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82000

Sydvest
Sichuan

Chengdu

Chongqing
(1997)
Guizhou

Guiyang

35080

176100

Yunnan

Kunming

39900

394000

Tibet A.R.

Lhasa

2400

1228400

Shaanxi

Xi'an

35140

205600

Nordvest

Gansu

Lanzhou

24380

453694

Qinghai

Xining

4810

721200

Ningxia A.R.

Yinchuan

5130

51800

Xinjiang A.R.

Ürümqi

16610

1660400

Beijing

1211210

9611000

Kina i alt

Befolkningstallene i 1000 er fra 1995
Militærpersonellet p å 8580000 er inkluderet i den
nationale befolkning, men ikke i provinstallene.

provinser ligger uden for de
tætbefolkede
landbrugsregioner og p å disses gr ænse, dvs. i Kinas vestlige periferi, der er præget af
plateauer og højsletter: Xinjiang, Tibet, Indre Mongoliet, Qinghai, Sichuan, Heilongjiang,
Gansu og Yunnan. De mindste enheder er, ud over de fire byer, de østkinesiske
provinser, hvor de store flodsletter er det dominerende landskabstr æk. Omvendt
forholder det sig med provinsernes befolkning, idet flodsletteprovinserne, inklusive
Sichuan, har den største og samtidig den t ætteste befolkning. Befolkningstætheden
varierer fra over 500 pr. km 2 i de østlige provinser ved Chang Jiangs nedre l øb og på
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Gansu og Yunnan. De mindste enheder er, ud over de fire byer, de østkinesiske
provinser, hvor de store flodsletter er det dominerende landskabstr æk. Omvendt
forholder det sig med provinsernes befolkning, idet flodsletteprovinserne, inklusive
Sichuan, har den største og samtidig den t ætteste befolkning. Befolkningstætheden
varierer fra over 500 pr. km 2 i de østlige provinser ved Chang Jiangs nedre l øb og på
Den Nordkinesiske Slette til under 15 pr. km 2 i de vestlige såkaldte autonome områder
Tibet og Xinjiang. Befolkningens fordeling understreger, at Kina fortsat domineres af et
naturafh ængigt selvforsyningslandbrug.

Befolkningens udvikling efter 1949
Folkerepublikkens befolkning er blevet talt ved fem tællinger: i 1953, 1964, 1982, 1990
og 2000. En stikprøvetælling i 2005 omfattede 1% af befolkningen. Derudover føres
lokale befolkningsregistre, som hvert år akkumuleres på nationalt plan. Tællinger og
registre peger p å en stor befolkningstilv ækst i 1950'erne og 196473 og en dæmpet
tilvækst siden 1973. Der er flere årsager til væksten: et fald i dødsraten allerede fra
1949 som resultat af en vellykket sundhedspolitik, den traditionelle forkærlighed for
drengeb ørn, som primært skyldes, at pigebørn giftes væk og derfor gør mindre nytte til
sikring i alderdommen, og endelig den svingende befolkningspolitik, idet en stor
befolkning i perioder betragtedes som et aktiv for landets udvikling. Dødsraten faldt fra
20‰ i 1949 til 11‰ i 1957 og fortsatte sit fald fra 1962 til 1976, da den for første gang
kom under 7‰. Siden da har den ligget mellem 6 og 7‰. Fødselsraten har, bortset fra
perioden Det Store Spring Fremad 195860, ligget over 30‰ til og med 1971. Først
derefter begyndte det fald i f ødselstallet, som betyder et fald i den naturlige tilvækst.
Med et fødselstal i 2005 på 12,4‰ og en naturlig tilvækst på 5,9‰ ligner Kina
demografisk mere et iland end et uland.
Under Det Store Spring Fremad skete en midlertidig drastisk stigning i dødsraten, mens
fødselstallet faldt. Resultatet blev en negativ naturlig tilvækst i 1960. Baggrunden var
udbredt hungersn ød forårsaget af tre års naturkatastrofer og forfejlet økonomisk politik.
Katastrofen er en af de værste i moderne tid, men alligevel lykkedes det den kinesiske
regering at skjule dens omfang for omverdenen i næsten 20 år. Det skønnes, at der
195861 døde 2530 mio. flere mennesker og blev født 3035 mio. færre mennesker end
under normale forhold.
Selvom fødselstallet har været faldende siden 1970'ernes begyndelse, betyder det store
befolkningstal, kombineret med de store fødsels årgange fra Kulturrevolutionen i
slutningen af 1960'erne, at den årlige tilvækst fortsat vil være stor. Siden 1990 er Kinas
befolkning gennemsnitlig vokset med 12,8 mio. om året, sammenlignet med 13 mio. i
1950'erne.
For at bremse befolkningsvæksten har den kinesiske regering fire gange siden 1949
igangsat familieplanlægningskampagner: 1956 58, 196266, 197179 og den nuv ærende
etbarnskampagne fra 1979. F ørst den tredje kampagne fik afg ørende succes, selvom
dens kvantitative mål ikke blev nået. Kampagnen blev igangsat under mottoet senere,
længere, færre: dvs. senere ægteskaber, l ængere tidsrum mellem fødslerne og færre
børn. Med etbarnskampagnen blev befolkningspolitikken strammet. Målet var at
reducere antallet af børn pr. familie til et barn inden år 1985 og fastholde dette m ål indtil
år 2000. Derefter skulle antallet af børn pr. familie gradvis stige til 2,16
(reproduktionstallet), således at Kina i år 2070 kunne have en lav og stabil befolkning
på 700 mio., en størrelse, der er i bedre overensstemmelse med landets belastede
naturgrundlag. Ifølge kinesiske demografer har familieplanlægningspolitikken i 35års
perioden 1971 2005 betydet op mod 400 mio. færre fødsler. Men den lange
"bremselængde" betyder, at Kinas befolkning først vil toppe hen imod år 2050 med en
samlet befolkning på omkring 1,5 mia.
Befolkningspolitikken har indtil 2001 været et provinsanliggende. Grundlæggende er
etbarnspolitikken fortsat gældende, specielt i byerne, men for at tilgodese hensyn til
nødvendig arbejdsstyrke og ældreomsorg specificerer den lokale lovgivning en række
undtagelser for landdistrikterne. På landet er det således tilladt et par at f å barn
nummer to i følgende tilfælde: Såfremt parrets første barn er en pige (19 provinser),
såfremt begge parter er enebarn (27 provinser), såfremt første barn er handicappet og
ikke kan deltage i normalt fysisk arbejde (31 provinser). Kinas familieplanlægningspolitik
har sat sig spor i form af over 80 mio. enebørn, men samtidig finder stadig flere unge
det i deres karrierebestræbelser ikke ønskeligt at sætte børn i verden. En væsentlig
bekymring er virkningen af etbarnspolitikken på børneopdragelsen: en fork ælet
generation af "prinser og prinsesser" er vokset frem.
Kønsfordelingen udviser en overv ægt af hankøn, hvilket har været almindeligt gennem
Kinas historie, men er usædvanligt globalt set. Ved tællingen i 1953 var kønsrelationen
107,6 mænd pr. 100 kvinder. Forøgelsen af den gennemsnitlige levealder, fra 34 år før
1949 til over 68 siden 1986, burde medf øre en mere lige kønsfordeling, da kvinders
gennemsnitlige levealder er h øjere end mænds. Den skæve kønsfordeling med et flertal
af mænd (106,7 pr. 100 kvinder) har imidlertid ikke ændret sig synderligt mellem de to
folketællinger fra 1990 til 2000, men kønsfordelingen ved f ødslen har udviklet sig
faretruende sk ævt til 117,9 drengebørn pr. 100 pigebørn. Etbarnspolitikken som sådan
har næppe direkte bidraget til den forværrede kønsfordeling, men snarere
tilbagekomsten af familiebrug og det traditionelle kongfuzianske værdisystem med dets
vægt på drengeb ørn, kombineret med en svækkelse af landdistrikternes kollektive
sikringssystem tillige med introduktion af scanningsteknologien, som har muliggjort øget
kønsselektiv abort. Ifølge vestlige forskere betyder den skæve kønsfordeling, at Kina
manglede 35 mio. kvinder i 1990, hvilket svarer til 6,3% af det faktiske antal kvinder. De
tilsvarende tal var i 2000 steget 41 mio. og 6,7%.
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Alderssammensætningen ændres kraftigt med det faldende fødselstal, og 7,7% af
befolkningen er nu over 65 år. De nationale data d ækker over store regionale forskelle;
udviklingen er længst fremme idet østlige Kina, specielt i de store byer på østkysten. Det
skaber et finansielt problem i form af pensionsmidler og et bolig og pasningsproblem,
idet flere og flere ældre lever i egen husstand.

Byudvikling og befolkningsvandring
I Kinas lange feudale periode var byernes v æsentligste
funktion politisk: at være centre for den administrative og
militære magt. Byerne var muromkransede, og dynastiernes
skiftende hovedst æder havde nær ved eller over 1 mio.
indbyggere.
© Mathilde Foto/S øren
Lauridsen
Kina. Shanghai er Kinas
største by.

Med vestmagternes indtrængen fra 1840 begyndte den
moderne byudvikling, hvor industri, handel og transport
blev byskabende funktioner. Byer langs østkysten blev
centre for udenlandsk kapital og voksede hurtigt, mens
byer i indlandet sygnede hen. Shanghai udviklede sig i

denne periode til Kinas største by. I NØKina opbyggede
japanerne i 1930'erne i det daværende besatte Manchukuo en lang række
sværindustribyer, der skulle tjene som udgangspunkt for en fortsat japansk ekspansion i
Østasien.
Ved kommunisternes magtovertagelse i 1949 havde landet otte millionbyer, hvoraf
hovedparten l å enten ved kysten (Shanghai, Beijing, Tianjin, Guangzhou, Nanjing) eller i
NØKina (Shenyang), mens kun to lå i indlandet (Chongqing, Wuhan).
Fra 1949 til 2005 er Kinas urbaniseringsgrad steget fra 11% til 43%. Selvom
urbaniseringsgraden i en lang periode, fra 1962 til 1978, lå på et lavt og stabilt niveau,
1718%, var også denne periode præget af omfattende vandringer mellem land og by.
Regeringens middel til at kontrollere vandringen fra land til by er husstandens
registerstatus som enten landbrugs  eller ikkelandbrugsbefolkning, en registrering, som
blev indført i 1957. Kun tildeling af status som ikke landbrugsbefolkning gav tilladelse til
permanent ophold i en by og dermed adgang til byernes handelskorn.
Perioden 1950 57 var præget af stærk byvækst som resultat af genopbygning og
planlagt industrialisering med v ægt på sværindustri. Byer i indlandet blev udvalgt som
vækstpoler, fx Harbin (nordøst), Baotou (nord) og Lanzhou (nordvest).
Industrialiseringskampagnen under Det Store Spring Fremad 195860 betød en voldsom
indstrømning af bønder til byerne. I den efterfølgende økonomiske krise 196163 måtte
skønsvis 26 mio. byboer flytte til landdistrikterne dels for at afskaffe byernes
arbejdsl øshed, dels for at lette bøndernes byrde med at forsyne byerne med
handelskorn.
Kulturrevolutionens kampagne op i bjergene og ud i landsbyerne fra midten af 1960'erne
bet ød en omfattende udvandring fra by til land af kadrer og intellektuelle (xiafang). Men
samtidig skete en omfattende rekruttering af bønder som kontraktarbejdere til byerne.
Da de bibeholdt deres husstandsstatus som b ønder, udgjorde de en kilde til billig
arbejdskraft. I forventning om en tredje verdenskrig blev industri  og byudvikling
prioriteret højt i Kinas strategiske bagland, specielt i sydvest: Chengdu, Kunming og
Guiyang, den såkaldte tredje frontopbygning 196571.
Med de økonomiske reformer fra 1979 skete en kraftig byvækst og ændring af
vandringsmønsteret mellem provinserne: fra indlandet tilbage mod kystregionen. Den
åbne dørs politik med vægt på markedsøkonomi og etablering af økonomiske zoner og
åbne kystbyer betød en opprioritering af de forbrugsvareproducerende kystbyer, bl.a.
Shanghai, Guangzhou, Fuzhou, Beijing og Tianjin. De unge fik tilladelse til at vende
tilbage til storbyerne. Vandringen fra land til by tog til i et hidtil uset omfang. I 2005
omfattede kategorien flydende befolkning 147 mio. mennesker; det er den mobile del af
befolkningen, som lever i byerne uden at have husstandsstatus som ikke 
landbrugsbefolkning: bondearbejdere p å kontrakt, handelsfolk, tjenestepiger,
arbejdsl øse og hjemløse.
Antallet af millionbyer er steget voldsomt, fra 19 i 1978 til 127 i 2003 (beregnet på basis
af ikkelandbrugsbefolkningen). Men tallet er misvisende, idet mange byer med
administrativ status p å distriktsniveau siden 1978 ikke blot omfatter en række amter,
men tillige ofte en række mindre byer. Det reelle antal millionbyer er snarere 49 (2003),
hvoraf 29 ligger i de 12 kystprovinser.
Samtidig har reformerne ført til en genoplivning af landdistrikternes små byer, dels
20.000 anerkendte byer, hvor en del af befolkningen har ikkelandbrugsstatus, dels
over 50.000 markedsbyer, som beskæftiger mere end 100 mio. bønder. De små byer er
centre for kollektivt og privat ejet industri og engros  og detailhandel. Den rurale
urbanisering, der er et unikt kinesisk udviklingstræk, skal bidrage til at beskæftige de
flere hundrede mio. bønder, der frisættes via landbrugets effektivisering, men på en
måde som begr ænser storbyudviklingen.
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Naturgeografi
Befolkningspresset i Kina er så stort, at det er sv ært at finde en plet, som ikke er
modificeret af menneskelig aktivitet. Der er meget lidt jomfruelig jord og primær
vegetation tilbage.
Kina er meget bjergrigt, idet 65% af landmassen udg øres af bjerge og plateauer.
Terrænet, der hælder fra vest mod øst, kan groft inddeles i fire store trappetrin.
Det Tibetanske Plateau eller "Verdens tag" i sydvest udg ør toppen af trappen. Det alpint
opfoldede plateau, der gennemsnitlig ligger 40005000 m.o.h., afgrænses og
gennemsk æres af nogle af verdens højeste, hovedsagelig vest østforløbende
bjergkæder. Pamir, Karakorum, Kunlun, Altun og Qilian afgrænser mod nord og Himalaya
mod syd, mens Tangula, Gangdise og Nyainqentanglha gennemskærer plateauet. Kinas
og nogle af Asiens største floder udspringer på plateauet: Huang He (Den Gule Flod),
Chang Jiang (Yangtze Kiang), Indus, Yarlung Zangbo (Brahmaputras øvre løb), Nu Jiang
(Salweens øvre løb) og Lancang Jiang (Mekongs øvre løb). Mod øst afgrænses plateauet
af det nordsydforløbende bjergsystem Hengduan, som gennemsk æres af Nujiang,
Lancang og Chang Jiang i tæt forløbende dybe canyons p å deres vej mod syd. Mellem
plateauets bjergkæder ligger udstrakte b ækkener med mangfoldige saltsøer. Det kolde
og barske plateau udg ør 1/4 af Kinas areal, men rummer mindre end 1% af landets
landbrugsareal og befolkning. Hovedparten lever som landbrugere i Yarlung Zangbo 
dalen, mens plateauets nordlige del alene bebos af nomadiske hyrder med deres
hårdføre dyr, især får, geder og yakokser.
Det andet topografiske trappetrin omfatter en række plateauer og bækkener med højder
på 10002000 m nord og øst for Det Tibetanske Plateau. Den nordlige og nordvestlige
del af trinnet udgør en del af det aride Centralasien og omfatter Det Mongolske Plateau,
Ordosplateauet, Tarimb ækkenet og Det Dzungariske B ækken. Stepper og ørkener
dominerer, og stepperne udg ør livsgrundlaget for hovedparten af Kinas hyrdebefolkning.
Det nordvestlige, aride Kina udgør 30% af Kinas landareal, men omfatter kun 10% af
landbrugsarealet og 4% af befolkningen.
Det mægtige løssplateau, der strækker sig over provinserne Henan, Shanxi, Shaanxi,
Gansu og Ningxia, afvandes af Huang He og er med sine st ærkt nederoderede
terrasselandskaber en forarmet del af det agerdyrkende Nordkina. YunnanGuizhou
plateauet mod sydvest er den fattigste del af det risdyrkende Sydkina. Terrænet er
domineret af terrasserede bjergskr åninger og karstlandskaber. Sichuanbækkenet, der
afvandes af Chang Jiang, er med sine mere end 100 mio. mennesker dette trappetrins
absolutte befolkningsmæssige tyngdepunkt.
Plateauer og b ækkener er afgrænset af opfoldede bjerge med højder på over 3000 m,
hvoraf Tian Shan mellem Tarim og Dzungariet er de h øjeste. Mod øst afgrænses det
andet trin af hovedsagelig N ØSVforløbende bjerge, bl.a. Store Hinggan og Taihang.
Hvor floderne løber fra første til andet og fra andet til tredje trappetrin, findes
hovedparten af Kinas vandkraftpotentiale og de største vandkraftværker.
Det tredje trin omfatter de store flodsletter, der almindeligvis ligger under 200 m. De
rummer størstedelen af landets landbrugsbefolkning og hovedparten af storbyerne. Den
Nordøstkinesiske Slette strækker sig gennem alle tre nordøstkinesiske provinser og
afvandes af Liao He, Nen Jiang og Songhua Jiang. Den Nordkinesiske Slette, der
omfatter store dele af provinserne Hebei, Henan, Shandong, Anhui og Jiangsu, afvandes
af Huang He, Huai He og Hai He. De sydkinesiske flodsletter omfatter mellemste og
nedre Chang Jiang og det mindre Zhu Jiang  eller Perleflodsdelta i Guangdongprovinsen.
Syd for Chang Jiang består topografien især af NØSVgående bjerge med højder på
5001000 m og mellemliggende floddale og bækkener.
Det fjerde topografiske trin omfatter randhavene med kontinentalsokkel og over 5000
øer. Randhavene, hvis dybde almindeligvis er mindre end 200 m, udg øres af Bo Hai, Det
Gule Hav, Det Østkinesiske Hav og Det Sydkinesiske Hav. De st ørste øer er Taiwan og
Hainan. Flere stater g ør krav på øgrupperne Xisha (Paracel) og Nansha (Spratly) i Det
Sydkinesiske Hav, bl.a. på grund af de konstaterede olieforekomster.

Klima
Kinas klima er domineret af monsunens årstidsbestemte vind  og nedb ørsskift. Om
vinteren blæser nordvestmonsunen fra det sibiriske kuldehøjtryk og giver kulde og
tørke. Om sommeren derimod betinger det indiske varmelavtryk over fastlandet og de
maritime højtryk over Stillehavet og Det Indiske Ocean, at den varme og fugtige
sommermonsun blæser ind over land.
Nedb ørsbæltets lokalisering er sn ævert forbundet med sommermonsunens ankomst og
tilbagetrækning. Hvor sydøstmonsunen dominerer, begynder regntiden i begyndelsen af
april i Sydkina, i begyndelsen af juni i Centralkina og i begyndelsen af juli i Nord  og
Nordøstkina. Monsunen trækker sig hurtigt tilbage i slutningen af august eller
begyndelsen af september. I SVKina, hvor sydvestmonsunen dominerer, begynder
regntiden i slutningen af maj og slutter først i oktober, når monsunen hurtigt trækker sig
sydpå.
Kinas store nord sydudstrækning betyder, at landet omfatter tre klimazoner: det
kontinentalt tempererede Nordkina og det subtropiske og tropiske Sydkina. Sydgr ænsen
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for det tempererede Nordkina følger Qin Lingbjergene, der fungerer som v ærn mod de
kolde nordlige vinde, og Huai He længere mod øst. Kun den allersydligste del af
Guangdong tillige med Hainan og Taiwan ligger i den tropiske zone. Samtidig betyder
den store østvestudstrækning og Himalayas effektive barriere, at monsunen ingen
virkning har i det aride NVKina, hvor stepper og ørken dominerer.
I januar er temperaturforskellene fra nord til syd ganske store, 1,5 °C for hver
breddegrad, fra −30° i det nordlige Heilongjiang til +20° på det sydlige Hainan. I juli er
forskellen mellem nord og syd langt mindre, kun 0,2° for hver breddegrad. De fleste
steder i Kina har en gennemsnitlig julitemperatur på 2028°. Undtagelsen er det kolde
Tibetanske Plateau, hvor julitemperaturen ligger på 412°. Varmest er der ved Chang
Jiangs mellemste og nedre løb og i Turfanbækkenet i Xinjiang, hvor den h øjeste
temperatur på 47,6° er målt. Storbyerne Chongqing, Wuhan, Changsha og Nanjing ved
Chang Jiang kaldes om sommeren "de fire ovne".
I de fleste områder er årsnedb øren koncentreret til sommermånederne. Kun
Altajbjergene og Ilidalen i Xinjiang, som er præget af vestenvindsb æltets vandrende
lavtryk, har en jævn nedb ørsfordeling på alle årstider. Den største nedb ørsmængde
falder på østkystens bjerge med mere end 15002000 mm om året, mens den mindste
mængde p å under 50 mm falder i Taklimakanørkenen mod nordvest.
Variationen i den årlige nedbørsmængde er stor. Dette medfører tilbagevendende t ørke
og oversv ømmelseskatastrofer, som Kinas historie er så fuld af. Til trods for omfattende
vandreguleringsarbejder vil landbruget altid v ære meget naturafhængigt, og faste
produktionsm ål vil være vanskelige at opfylde.
Flodernes vand er nødvendigt for Kinas intensive landbrugsproduktion og byernes
industrielle produktion, og floder og kanaler udg ør fortsat et betydningsfuldt
transportsystem. Hovedparten af floderne udspringer i landets bjergrige indre og har
deres udl øb i Stillehavet eller Det Indiske Ocean. De to længste og mest betydningsfulde
er Chang Jiang og Huang He. Chang Jiangs vandføring er 17 gange større end Huang
Hes. Hele 36% af Kinas areal afvandes af floder, der har deres udløb i Kinas aride
nordvestlige del. Den kendteste indlandsflod er Tarim, der løber langs Taklimakan
ørkenens nordrand og modtager sit vand fra Kunlun og Tian Shanbjergenes
gletschere.

Erhverv
Kina havde i 2005 verdens fjerdestørste økonomi, og væksten i økonomien er
betragtelig st ørre end i de fleste ilande. Men med et skønnet BNP pr. indb. på 1100
dollar (2003) er Kina nået op i gruppen af lavere mellemindkomstlande.
De primære erhverv er med 47% af arbejdsstyrken (2004) hovederhvervet i Kina.
Gennem Kinas historie er bondeopr ør og politisk uro ofte opst ået som resultat af
fødevaremangel. Det klassiske kapløb mellem befolkningstilvækst og fødevareproduktion
på et begrænset landbrugsareal er stadig hoveddilemmaet for en kinesisk regering;
aktuelt skal en femtedel af verdens befolkning brødfødes p å mindre end 10% af
landbrugsarealet. Kina evner i begyndelsen af 2000 t. lige netop at brødføde sin
befolkning på et beskedent og vegetabilsk domineret ern æringsniveau. Siden 1985 har
Kina primært været kornimportør, især af hvede, for at dække en del af
storbybefolkningens behov.
Med et opdyrket areal p å ca. 95 mio. ha dyrker en kinesisk bonde i gennemsnit ca.
0,25 ha (beregnet ud fra en arbejdsstyrke på 490 mio.). Det skønnedes i 1996, at
yderligere 15 mio. ha kan opdyrkes, hovedsagelig i Nordvest og Nordøstkina, men
jorden her er af marginal kvalitet, og opdyrkningen kostbar at iværksætte. Samtidig
inddrages landbrugsjord, ofte af den bedste kvalitet, til andre formål: byudvikling,
infrastrukturanlæg og bøndernes husbyggeri.
Kinesisk landbrug er meget arbejdsintensivt og kan sammenlignes med havebrug. Det
skønnes, at den kinesiske bonde stadig bruger ca. 1200 arbejdstimer pr. ha om året
sammenlignet med amerikanske bønders 10 timer. Det lave teknologiske niveau har som
konsekvens en lav arbejdsproduktivitet, idet en kinesisk bonde producerer ca. 1 t korn
om året, sammenlignet med ca. 120 t i USA. Men Vestens stærkt mekaniserede landbrug
baseret p å et stort olieforbrug er ikke en farbar vej for Kina. Alligevel skønnes det
officielt, at landbrugets modernisering i de kommende årtier fortsat vil overflødiggøre
flere hundrede mio. bønder, som skal beskæftiges uden for den egentlige
landbrugsproduktion.
I Folkerepublikkens periode har regeringen f ørt en svingende landbrugspolitik for at
forøge landbrugsproduktionen. Politikken har dels omfattet en politisk økonomisk side,
hvor nye ejendomsformer og prispolitik skulle forøge bøndernes motivation til en forøget
indsats, dels en teknologisk side, hvor en for øgelse af arealudbyttet s ættes i centrum.
Den beskedne brugsst ørrelse er et klassisk, ul øst problem, først og fremmest fordi den
er baggrund for landdistrikternes lave gennemsnitsindkomst. De store kollektiver var et
bud på en løsning, men de blev hurtigt opgivet til fordel for det såkaldte
produktionsansvarlighedssystem. Jorden er fortsat kollektivt ejet, men den enkelte
familie har brugsretten til jorden ved at leje den af kollektivet, almindeligvis for en
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bud på en løsning, men de blev hurtigt opgivet til fordel for det såkaldte
produktionsansvarlighedssystem. Jorden er fortsat kollektivt ejet, men den enkelte
familie har brugsretten til jorden ved at leje den af kollektivet, almindeligvis for en
periode af 30 år. Familiens indkomst afhænger i langt højere grad end før af den
producerede mængde, der delvis kan afs ættes til frie markedspriser. Reformerne var i
begyndelsen ledsaget af forh øjede statslige afregningspriser på de vigtigste
landbrugsafgr øder, fx korn og bomuld. Politikken førte til høj vækst i
landbrugsproduktionen og st ærkt stigende indkomst for hovedparten af
landbefolkningen i perioden 1979 84. Men fra 1985, da reformerne slog igennem i
industrisektoren, har forøgede priser p å produktionsmidler til landbruget (kunstg ødning,
pesticider, energi, plastd ække, maskiner) ført til langsommere vækst i
landbrugsproduktion og indkomst.
Reformøkonomien har regionale konsekvenser. Familier med specialiseret produktion i
østkystprovinserne med de mange storbyer er løbet foran, mens mange familier i
landets indre, langt fra de store markeder, i stort omfang fortsat må klare sig via en
selvforsynings økonomi.
Den teknologiske løsning tager sigte p å at forøge udbyttet pr. arealenhed, f ørst og
fremmest ved at udvide flerafgrødesystemet; det tilsåede areal udvides i form af flere
årlige afgrøder, uden at det opdyrkede areal forøges. Strategien er forbundet med
introduktion af hurtigt modnende og højtydende plantesorter, en udvidelse og
effektivisering af det kunstvandede areal og øget anvendelse af kunstg ødning. Det
effektivt kunstvandede areal er udvidet fra 19% af det opdyrkede areal i 1952 til 51% i
2004, og kunstgødningsforbruget er steget fra 0,6 kg pr. tilsået ha i 1952 til 302 kg i
2004. Den resulterende forøgelse af arealudbyttet har v æret stor, fx for ris fra 2,4 t pr.
ha i 1952 til 6,3 t i 2004 og for bomuld fra 240 kg pr. ha i 1952 til 1111 kg i 2004.
Den intense udnyttelse af landbrugsarealet, den øgede kunstvanding og opdyrkningen
af marginaljorder har ikke været uden omkostninger i form af en række miljøskader,
hvoraf jorderosion, tilsaltning og ørkenspredning er de alvorligste.
Fødeafgr øder, især korn, optager sædvanligvis 8090% af det tilsåede areal, men
andelen er faldende. Kina er verdens største producent af ris, hvede, hirse, jordn ødder,
bomuld, silke og tobak, og blandt de 25 største af en meget lang række andre afgrøder.
Husdyravl. I Kinesisk Centralasien lever de nomadiske minoritetsfolk på udstrakte
stepper i Indre Mongoli og Xinjiang og på Den Tibetanske Højslette. De vigtigste dyr hos
mongoler og kasakhere er får, geder, heste, kvæg og kameler, hos tibetanere får, geder
og yakokser.
Agerbrugsområdernes vigtigste husdyr er svin, h øns, ænder, kaniner, kvæg, bøfler,
heste, æsler, muldyr, får og geder. Vandbøflen er fortsat et vigtigt tr ækdyr i Kinas
rismarker. Kina har verdens største antal svin, heste, får, geder, æsler, muldyr og
hønsehold samt det tredjestørste antal hornkv æg.
Svinekød, fjerkræ og æg er udbredte fødevarer i landbrugsområderne, og fårekød, mælk
og ost i nomadeområderne. Men selvom Kinas kødproduktion er verdens st ørste, er
kødforbruget pr. indb. beskedent, om end stigende. Mejeribrug og specialiseret
fjerkræavl er et nyt fænomen omkring storbyerne.
Fiskeri. Kina er verdens største fiskerination. Traditionen for opdræt af ferskvandsfisk går
2000 år tilbage. Mangfoldige arter af karpefisk dominerer. Hovedparten af produktionen
finder sted i Sydkinas floder, kanaler, søer, damme og rismarker, især langs Chang
Jiangs mellemste og nedre løb og langs Perlefloden.
Havfiskeriet er dog større end ferskvandsfiskeriet. Det Gule Hav, Det Østkinesiske og
Det Sydkinesiske Hav rummer rige fiskebanker. Statsejede fiskeriselskaber har base i en
række havnebyer, heriblandt Dandong, Dalian, Yantai, Qingdao, Shanghai, Guangzhou
og Zhanjiang. Det private fiskeri er tiltagende. Nær kysten avles skaldyr, krabber og
tang. Forurening og overfiskning skaber stigende problemer for fiskeriet.
Skovbrug. Skov udgør kun 18% af Kinas areal. Produktionen af t ømmer rækker til en
tredjeplads blandt verdens tømmerproducenter, men landet lider af stor mangel på
tømmer, brænde og afledte produkter som papir og cellulose. Tømmerskovene, som
udgør 80% af skovarealet og domineres af nåleskove, er udbredt i de fjerne og svært
tilgængelige egne, dels Hingganbjergene i Heilongjiang, Jilin og østlige Indre Mongoli,
dels Hengduanbjergene i den sydøstlige del af Det Tibetanske Plateau, især i
provinserne Sichuan og Yunnan. Tømmerskovene er overudnyttede og spildet stort. Til
skovarealet henregnes tillige det subtropiske Kinas bambusskove,
beskyttelsesskovb ælterne i landets nordlige del, Den Grønne Store Mur, som skal dæmme
op for jorderosion og ørkenspredning, og endelig skovarealer med tr æafgrøder
(tungolie, valnød, dadel, gummi) og frugtplantager (æbler, pærer, citrusfrugter, bananer,
ananas).

Minedrift og industri
I 2004 beskæftigede de sekund ære erhverv (minedrift, industri og byggeri) 169 mio.,
svarende til 23% af arbejdsstyrken, og bidrog med 46% af BNP. De store statsejede
virksomheder udgør fortsat rygraden, men de øvrige ejendomsformer, kollektive, private
og udenlandske, vinder stadig mere terræn. Af speciel betydning er landdistrikternes
industrialisering.
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Før 1949 opstod industrien hovedsagelig som resultat af verdensmarkedets behov.
Industrien omfattede tre sektorer, som ikke havde megen forbindelse med hinanden:
den udenlandske, den moderne nationale og den traditionelle. Den udenlandske sektor,
som var langt den st ørste, omfattede to områder: traktathavnene 18421936 og
Manchuriet 193245. Efter afslutningen af Opiumkrigen i 1842 opnåede vestmagterne,
med England som dominerende nation, territorielle rettigheder på Kinas kyst i form af
traktathavne. Shanghai og Canton (Guangzhou) blev de vigtigste investeringsområder.
Industrien omfattede hovedsagelig forbrugsvarer, tekstiler, fødevarer og drikkevarer,
som enten konsumeredes lokalt eller eksporteredes. Med Japans bes ættelse af
Manchuriet i 1932 påbegyndtes en sv ærindustriel opbygning med våbenproduktion som
det centrale. Manchuriet og Korea skulle v ære sværindustrielle centre i det
ekspanderende Storjapan. Industrialiseringens grundlag var de rige forekomster af kul
og råjern og tilvandrende kinesisk arbejdskraft. Hovedcentrene blev Shenyang
(maskiner), Fushun (kul) og Anshan (jern og stål). En nationalt ejet industri opstod
primært i kystprovinserne, men uden for traktathavnene. Det nationale borgerskab
satsede primært på forbrugsvarer, men varerne blev især solgt på det nationale marked
i baglandets byer. Japans angreb på det egentlige Kina medf ørte, at en stor del af den
nationale industri flyttede til Chongqing i Sichuanprovinsen, hvor Guomindangregeringen
etablerede sin hovedstad 1938 46. Hovedparten af Kina domineredes af den
traditionelle sektor, hvor byernes håndværksproduktion betjente den lokale overklasse.
Industripolitikken efter 1949, herunder prioriteringen af brancher og valg af lokalisering,
har været meget omskiftelig. 194957 var præget først af genopbygning og dern æst
iværksættelse af Kinas første femårsplan 195357 med sovjetisk bistand og efter
sovjetiske planprincipper. Sværindustri fik høj prioritet med jern og st ålindustri,
kulbrydning, elkraft og maskinindustri som centrale brancher, og en lang række
industricentre blev p åbegyndt i Kinas indre, især Nord og Nordvestkina, bl.a. Baotou,
Luoyang, Zhengzhou, Lanzhou, Ürümqi. Flagskibene blev nye jern og stålværker i
Wuhan og Baotou.
Det Store Spring Fremad, som betød et brud med sovjetisk planlægningspraksis, var
præget af en decentralisering af statsejede virksomheder fra det centrale til
provinsniveauet og igangsætning af lokalindustri på niveauer under provinsen:
præfekturer, amter og folkekommuner. Mest omtale fik massekampagnen for produktion
af råjern og stål, både i by og på land. Politikken "at gå på to ben" endte i kaos, bl.a.
fordi råjernet fra de små højovne var ganske uegnet til stålproduktion. I en kort
justeringsperiode 1961 63 recentraliseredes virksomhederne, investeringstempoet blev
sænket, urentable virksomheder lukket, og produktion af forbrugsvarer opprioriteret.
Kulturrevolutionen 196676 var præget af skiftende strategier, som fik betydning for
sektorvalg og lokalisering. Et egentligt fald i industriproduktionen fandt kun sted i
periodens mest kaotiske del, 196768. Mest markant er opbygningen af den såkaldte
Tredje Front fra 1964. I forventning om en tredje verdenskrigs udbrud, hvor både USA og
Sovjetunionen kunne v ære den angribende part, satsede centralregeringen p å en
massiv opbygning af ny industrikapacitet i SVKina med centrum i Sichuan. Tredje Front
opbygningen bestod af store og mellemstore virksomheder, især inden for sværindustri
og mange med militær produktion, hvoraf flere blev anlagt i bjergomr åder.
Produktionsudstyret var nationalt fremstillet, og opbygning og produktion blev
overvåget af eksperter og arbejdere fra kystområdet. Panzhihua jern  og st ålværk i den
sydøstligste del af Sichuan var det st ørste projekt. Samtidig anlagdes jernbanelinjer
mellem provinshovedstæderne i SVKina.
Fra 1971 decentraliseredes atter en gang en række af de statslige virksomheder fra det
centrale til provinsniveauet, og der blev lagt vægt på opbygning af små lokale
virksomheder. Mest kendt blev satsningen p å de s åkaldte Fem Små Industrier, små
statsejede virksomheder p å amtsniveau med følgende sv ærindustrielle komponenter:
energiproduktion fra kulminer og vandkraftværker, jern og st ålproduktion,
cementproduktion, kunstg ødningsproduktion og produktion og vedligeholdelse af
landbrugsmaskiner.
Et tredje træk ved perioden var interessen for import af avanceret vestlig teknologi,
symboliseret ved køb i 197374 af 13 store kvælstofgødningsanl æg fra Japan, USA,
Holland og Frankrig. Endnu en købsb ølge påbegyndtes i 1978. Virksomhederne, som
lokaliseredes i en lang r ække provinser, hvoraf hele fire i SVKina, understregede
centralregeringens vægtning af selvforsyning med korn.
Deng Xiaopings økonomiske reformer fra 1979 bet ød et radikalt kursskifte med
markedsøkonomiske eksperimenter og åbning for udenlandske investeringer og
teknologi. I 1979 oprettede centralregeringen fire specielle økonomiske zoner (frizoner) i
provinserne Guangdong (Shenzhen og Zhuhai) og Fujian (Xiamen og Shantou). Zonerne,
som er beliggende over for Hongkong, Macao og Taiwan, skulle tr ække kapital fra netop
de territorier, som betragtes som dele af Kina, for gradvis at integrere dem i den
kinesiske økonomi. Øen Hainan blev i 1989 den femte specielle økonomiske zone. I 1984
åbnede Kina 14 kystbyer for udenlandske investeringer. Siden da er der i hovedparten
af storbyerne blevet oprettet h øjteknologiske udviklingszoner, hvor udenlandske
virksomheder kan investere under favorable vilkår. Den mest betydningsfulde
investeringszone, Pudongområdet i Shanghai, blev etableret i begyndelsen af
1990'erne.
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Kina var i 2004 det land i verden, som absorberede mest udenlandsk kapital, i perioden
19792004 i et omfang af 562 mia. dollar. De udenlandsk finansierede virksomheder
talte i 2004 godt 242.000 med en arbejdsstyrke p å 10,33 mio., og de bidrog med 57%
af Kinas udenrigshandel. Omkring 70% af virksomhederne er industri, især inden for
tekstil, elektronik, telekommunikationsudstyr, maskin og kemisk industri. Indtil 1992
kom investeringerne især fra Hongkong, Taiwan og Macao, og virksomhederne var små
og arbejdsintensive, men siden da har de store, h øjteknologiske og transnationale
selskaber fra Japan, USA og EU spillet en stadig voksende rolle. 86% af de udenlandske
investeringer er foretaget i kystprovinserne.
De økonomiske reformer bidrager til en ny national arbejdsdeling og en genskabelse af
det skæve Kina fra før 1949, da kystprovinserne ogs å udgjorde landets dynamo. Den
større finansielle selvstændighed til virksomheder og provinser betyder større
koncentration af de økonomiske aktiviteter til østkysten og mindre vægt på omfordeling
til gunst for det mindre udviklede indland. I kystregionen lægges vægt på at opbygge
videns og teknologiintensiv produktion og fremstilling af forbrugsvarer af høj kvalitet,
inklusive produkter til det overs øiske marked. Målsætningen er dobbelt: dels at opnå
adgang til verdensmarkedet, dels at bidrage teknologisk til udviklingen af Kinas indre.
Centralregeringen har brug for en hurtig udvikling af de indre provinser, bl.a. fordi
hovedparten af landets mineralske forekomster, herunder energiresurser, er beliggende
her. Siden den 8. femårsplan 199195 har den kinesiske regering slået til lyd for en
opprioritering af udviklingen i landets indre, fra 1999 i form af udviklingsprogrammet
"Den store udvikling af Vestregionen", et grandiost statsligt forsøg på at rette op p å
den markeds økonomiske skævvridning af landet. Et væsentligt formål med
udviklingsstrategien er at f å gang i udnyttelsen af vestregionens enorme naturresurser,
især energikilder, og få opbygget regionens infrastruktur, i form af veje, jernbaner, olie
og gasr ørledninger, kraftværker og elnet, dvs. projekter som også skal gavne
kystregionens udvikling inden for et fælles nationalt marked. Et eksempel er Xinjiang,
Kinas nordvestligste provins. For at accelerere udviklingen fors øges med en s åkaldt
dobbelt åbning, dels mod kystprovinserne og vestlig kapital, dels mod de nye,
muslimske nabostater, som opstod efter Sovjetunionens opløsning i 1991. Udenlandske
olieselskaber inviteres til at udvinde provinsens rige forekomster af olie og naturgas,
som skal være råstof i en lang række nye petrokemiske virksomheder. Der handles med
varer over grænserne til Kasakhstan, Kirgisistan osv., især forbrugsvarer, hvoraf mange
stammer fra kystprovinserne, og mange går transit til det store russiske marked. Der
forhandles om fælles økonomiske udviklingszoner p å grænsen mellem Xinjiang og
nabostaterne. Åbningen mod gr ænsestater g ælder for alle Kinas grænseprovinser. Men
selvom strategien giver en saltvandsindspr øjtning, så forløber udviklingen fortsat meget
hurtigere i kystprovinserne end i landets indre.

Energi
Kinas økonomi er stærkt afhængig af kul, der tegner sig for 2/3 af landets energiforbrug.
Landet har verdens tredjest ørste kulreserver, men selvom Kina siden 1989 har haft
verdens st ørste kulproduktion, kan den samlede energiproduktion ikke følge med
eftersp ørgslen. Som resultat af energimangel producerer de fleste virksomheder under
deres kapacitet, og borgerne må leve med minimal og uregelmæssig boligopvarmning
om vinteren. Kul produceres i både store, nationalt kontrollerede miner, lokale
statsejede miner og sm å kollektivt og privat ejede miner. Produktionen fra de små miner
foregår med primitivt produktionsudstyr og under kritisable arbejdsvilkår med enormt
høj ulykkesfrekvens. Som resultat af de store miljøproblemer lukkes flere og flere af de
små miner. Hovedparten af kullene er af høj kvalitet med lavt svovlindhold, men da
størstedelen af dem bruges urenset, bidrager kulforbruget st ærkt til miljøforureningen.
Omkring 80% af reserverne findes i Nordkina, specielt i provinserne Shanxi, Indre
Mongoli, Shaanxi og Xinjiang. Da hovedparten af forbruget finder sted i det østlige Kina,
transporteres store kulmængder mod øst og syd, omkring 85% med tog. Kultransport
lægger beslag p å ca. 40% af jernbanernes fragtkapacitet og bidrager dermed stærkt til
nettets overbelastning.
Kina, som i 1949 havde en ubetydelig olieproduktion, har siden 1990'erne været
verdens femtestørste producent. Indtil begyndelsen af 1960'erne foregik produktionen i
små og fjernt beliggende felter i Nordvestkina, især Xinjiang og Gansu. Vendepunktet
blev opdagelsen i 1959 af Daqingoliefeltet i provinsen Heilongjiang, der i dag fortsat er
Kinas vigtigste oliefelt, men med en produktion, der er begyndt at falde. Andre felter er
Shengli i Shandong og Liaohe i Liaoningprovinsen. Begge ligger ved og fortsætter ud i
Bo Haibugten. Udenlandske selskaber bidrager til efterforskningen efter offshore 
oliefelter, især i Det Østkinesiske og Sydkinesiske Hav. Indtil videre har offshore
produktionen ikke været den store succes, men dens bidrag til den samlede produktion
har været stigende og n åede 18% i 2004. Forventningerne er store til de nyopdagede
oliefelter i de store indlandsb ækkener, især Tarim og Dzungariet i Xinjiang. De store
mængder ørkensand udg ør i dag ikke en teknisk hindring for udnyttelse. Med hjælp fra
udenlandske selskaber udgjorde Xinjiangs olieproduktion i 2004 13% af den nationale.
Kinas stærke økonomiske vækst har betydet, at landet i stigende omfang deltager i
jagten p å klodens oliekilder. I 2005 var Kina med en råolieimport på 127 mio. t verdens
tredjest ørste importør, efter USA og Japan. Importen nærmer sig dermed omfanget af
den nationale olieproduktion (181 mio. t i 2005).
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Kina har siden 1994 været verdens næstst ørste producent af elkraft, men produktionen
pr. indbygger er meget beskeden. Bidraget fra de termiske (kul og oliefyrede)
kraftværker udgjorde i 2004 83%, fra vandkraftværker 15% og fra kernekraftværker
beskedne 2%. De største vandkraftværker er bygget i det centrale og vestlige Kina, især
på selve Chang Jiang, dennes bifloder og Huang Hes øvre løb. Interessen koncentrerer
sig om det snart færdiggjorte, stærkt omdiskuterede Sanxia (De Tre Slugter), der med en
samlet effekt på 17,68 GW bliver verden største vandkraftværk. Kina har tillige opført
over 27.000 små landsbyejede vandkraftværker, der med en samlet effekt på næsten
10 GW (1995) leverer hovedparten af den anvendte str øm i en stor del af landets
landsbyer. I 2005 fandtes kun to civile kernekraftv ærker i Kina, det kinesisk
konstruerede Qinshan værk i Zhejiang og Dayeværket i Guangdongprovinsen, et
franskkinesisk samarbejdsprojekt. Antallet af generatorer ved de to værker er gradvist
vokset til ni. Men en lang række kernekraftværker er planlagt i den energihungrende
kystregion, herunder i Liaoning, Shandong og Fujian. Det forventes, at kernekraftens
andel af elkraftkapaciteten vil stige til 4% i 2020.
Vækstraten i Kinas industriproduktion har siden 1949 hørt til blandt verdens højeste.
Inden for et bredt spektrum af varer er Kina efterhånden blevet verdens st ørste
producent. Det gælder eksempelvis halvfabrikata som stål (største producent i 1996),
byggematerialer som cement, produktionsmidler til landbruget som kvælstofgødning,
transportmidler som motorcykler og cykler og forbrugsvarer som bomuldstekstiler og tv 
apparater. P å nogle områder er produktionen kommet sent i gang, men er nu inde i en
kraftig udvikling, fx produktion af skibe og personbiler. I 2004 var Kinas bidrag til
verdens økonomien på 4,3%, men landet forbrugte eksempelvis 30% af verdens kul og
27% af verdens jern og stål. Men inden for alle områder er pr. capitaproduktionen
fortsat lav, og for de fleste forbrugsvarers vedkommende vil pr. capitaforbruget næppe
nogen sinde n å det nuværende niveau i Vesten — svælget mellem eksisterende resurser
og den kinesiske befolknings st ørrelse er simpelthen for stort.
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(The following article is taken from the U.S.
Department of State publication, USA History in
Brief.)

Artist's depiction of the first shots of
the American Revolution fired at
Lexington, Massachusetts, on April
19, 1775.

The American Revolution – its war for independence
from Britain – began as a small skirmish between
British troops and armed colonists on April 19, 1775.

The British had set out from Boston, Massachusetts,
to seize weapons and ammunition that revolutionary
colonists had collected in nearby villages. At
Lexington, they met a group of Minutemen, who got that name because they were
said to be ready to fight in a minute. The Minutemen intended only a silent protest,
and their leader told them not to shoot unless fired on first. The British ordered the
Minutemen to disperse, and they complied. As they were withdrawing, someone fired
a shot. The British troops attacked the Minutemen with guns and bayonets.
Fighting broke out at other places along the road as the British soldiers in their bright
red uniforms made their way back to Boston. More than 250 "redcoats" were killed or
wounded. The Americans lost 93 men.
Deadly clashes continued around Boston as colonial representatives hurried to
Philadelphia to discuss the situation. A majority voted to go to war against Britain.
They agreed to combine colonial militias into a continental army, and they appointed
George Washington of Virginia as commanderinchief. At the same time, however,
this Second Continental Congress adopted a peace resolution urging King George III
to prevent further hostilities. The king rejected it and on August 23 declared that the
American colonies were in rebellion.
Calls for independence intensified in the coming
months. Radical political theorist Thomas Paine
helped crystallize the argument for separation. In a
pamphlet called Common Sense, which sold 100,000
copies, he attacked the idea of a hereditary
monarchy. Paine presented two alternatives for
America: continued submission under a tyrannical
king and outworn system of government, or liberty
and happiness as a selfsufficient, independent
republic.
The Second Continental Congress appointed a
The Liberty Bell, in Philadelphia,
committee, headed by Thomas Jefferson of Virginia,
Pennsylvania, an enduring symbol of
American freedom, was first rung on
to prepare a document outlining the colonies'
July 8, 1776.
grievances against the king and explaining their
decision to break away. This Declaration of
Independence was adopted on July 4, 1776. The 4th of July has since been
celebrated as America's Independence Day.
The Declaration of Independence not only announced the birth of a new nation. It
also set forth a philosophy of human freedom that would become a dynamic force
throughout the world. It drew upon French and British political ideas, especially those
of John Locke in his Second Treatise on Government, reaffirming the belief that
political rights are basic human rights and are thus universal.
Declaring independence did not make Americans free. British forces routed continental
troops in New York, from Long Island to New York City. They defeated the Americans
at Brandywine, Pennsylvania, and occupied Philadelphia, forcing the Continental
Congress to flee. American forces were victorious at Saratoga, New York, and at
Trenton and Princeton in New Jersey. Yet George Washington continually struggled to
get the men and materials he desperately needed.
Decisive help came in 1778 when France recognized the United States and signed a
bilateral defense treaty. Support from the French government, however, was based
on geopolitical, not ideological, reasons. France wanted to weaken the power of

Publication: USA History in Brief
View Publication PDF (2 MB)
EDUCATION | Driving tomorrow ’s
achievements

Publications

Email

Congress to flee. American forces were victorious at Saratoga, New York, and at
Trenton and Princeton in New Jersey. Yet George Washington continually struggled to
get the men and materials he desperately needed.
Decisive help came in 1778 when France recognized the United States and signed a
bilateral defense treaty. Support from the French government, however, was based
on geopolitical, not ideological, reasons. France wanted to weaken the power of
Britain, its longtime adversary.
The fighting that began at Lexington, Massachusetts, continued for eight years
across a large portion of the continent. Battles were fought from Montreal, Canada, in
the north to Savannah, Georgia, in the south. A huge British army surrendered at
Yorktown, Virginia, in 1781, yet the war dragged on with inconclusive results for
another two years. A peace treaty was finally signed in Paris on April 15, 1783.
The Revolution had a significance far beyond North America. It attracted the
attention of Europe's political theorists and strengthened the concept of natural
rights throughout the Western world. It attracted notables such as Thaddeus
Kosciusko, Friedrich von Steuben, and the Marquis de Lafayette, who joined the
revolution and hoped to transfer its liberal ideas to their own countries.
The Treaty of Paris acknowledged the independence, freedom, and sovereignty of the
13 former American colonies, now states. The task of knitting them together into a
new nation lay ahead.
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Løkke: Nu fanger bordet G8lande
090709: 14:59 | af: nabr, ritzau

Se video

Se den seneste
nyhedsudsendelse

Se ogs å

Lars Løkke Rasmussen deltager i G8mødet sammen med Obama, Sarkozy og Merkel
Foto: Scanpix

Det er et fremskridt før klimatopmødet i
december i København, at de rige lande i
G8 ved mødet i L'Aquila i Italien har fået
Kina og Indien med til at holde stigningen i
den globale opvarmning under to graders
varme. Det siger statsminister Lars Løkke
Rasmussen (V) der deltager i mødet som
vært ved klimatopmødet.
"Nu er det bragt fri af skåltaler og luftige
erklæringer. Alle ved godt, at når man
forpligter sig til en to graders målsætning,
så følger der et krav om øjeblikkelig
handling," siger statsministeren.

Se også
Rusland: CO2mål er
uopnåeligt
Lars Løkke jubler over G8
melding
Rige lande vil begrænse
CO2udslip
Atter optræk til ballade i
Kina
G8landene vil bekæmpe
terror

"Engagementet er til stede"
For at holde målet om højst to graders opvarmning skal landene begrænse deres
udslip af drivhusgasser med 50 procent inden 2050, sagde statsministeren før sin
afrejse til Italien.
"Engagementet er til stede. Og der er ingen tvivl om, at min generation af
politikere vil blive bedømt på, at vi når en aftale. men det her er ikke en aftale,
Danmark kan lave alene. Det kan kun komme i stand, hvis USA, Kina,
udviklingslandene og EU spiller sammen," sagde statsministeren.
Ved mødet i Italien skal han blandt andet drøfte med FN's generalsekretær Ban
Kimoon, hvordan forløbet påvirkes, indtil det næste store klimamøde den 22.
september i FN's hovedkvarter i New York.
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Afgrænsning
Den kinesiske histories territorium er ideelt set det
moderne Kinas territorium med Taiwan, Hongkong, Macao
og øerne i Det Sydkinesiske Hav og naturligvis de store
områder mod nord, vest og syd, hvor der bor betydelige
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Tangdynastiet etableres.
Embedsmandsapparatet udbygges.
Kulturel opblomstring, der kulminerer i
første halvdel af 700t.

nuværende Kina; men i
både kinesisk og
udenlandsk
historieskrivning nævnes de

moderne kinesisk
historieskrivning kan anes

751

en tendens til, at så godt
som alle krige indtil mødet
med europ æerne i 1800t.
fremstilles som borgerkrige

755

mellem folkeslag og stater,
der nu er en del af Kina.
907996

Opfattelsen af Kinas
historie
Der eksisterer mange

Kina lider nederlag til araberne ved
Talasfloden i det sydlige Kasakhstan; den
kinesiske fremtrængen mod vest
standses.
An Lushans oprør. Xi'an plyndres.
Kejseren flygter til Sichuan.
Tangdynastiet svækkes afg ørende.
Mellem Tangdynastiets sammenbrud og
etableringen af Songdynastiet regerer
fem kortvarige dynastier og 10 mindre
stater i Sydkina.
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Nordkina.
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Mongolerne angriber Kina.

...

på den kinesiske
selvforståelse i forhold til

1271

Khubilai Khan grundl ægger det
mongolske Yuandynasti med hovedstad i
Beijing.

1279

Songdynastiet falder.

1368

Mingdynastiet grundl ægges. Nanjing
bliver hovedstad.

forestillinger om det
kinesiske samfunds

især de vestlige samfund,
der har været såvel
forbilleder som aggressorer
fra midten af 1800t. til
midten af 1900t., dels på
udenlandske opfattelser,
der ofte har koncentreret
sig om modsætninger
snarere end ligheder.
Billedet står stadig stærkt i

1421

Beijing bliver hovedstad.

140533

Admiral Zhenghes ekspeditioner til
Arabien, Afrikas østkyst og sydøstkyst.

1550'erne

Portugisisk styre i Macao. Fra ca. 1600
begynder andre europæiske lande at
handle med Kina.

1644

Mingdynastiet styrtes af manchuer, der
opretter Qingdynastiet.

183942

Opiumkrigen.

185064

Taipingoprøret.

185577

Muslimske oprør i dele af Kina.

185660

Arrow War. Kina i krig med Storbritannien
og Frankrig.

188385

Kinesiskfranske Krig.

189495

Første Kinesiskjapanske Krig. Taiwan
afstås til Japan.

18981901

Bokseropstanden.

1912

Qingdynastiet og dermed det kinesiske
kejserd ømme falder. Sun Yatsen bliver
præsident, men må gå i eksil i 1913.

191628

Krigsherrer dominerer den politiske magt
i Kina.

1921

Kinas Kommunistiske Parti (KKP)
grundlægges.

192849

Guomindang (GMD) under ledelse af
Chiang Kai shek styrer formelt Kina.

1931

Japan erobrer Manchuriet.

1932

Manchuriet bliver selvstændigt som
Manchukuo, men er reelt en japansk
lydstat.

193435

Den Lange March.

Vesten af et fattigt og
overbefolket samfund med
en autokratisk, centralistisk
og bureaukratisk stat,
bygget op med familien som
forbillede og
grundlæggende enhed og
med foragt for handel og
lignende sekund ær
økonomisk virksomhed.
Nyere forskning har kastet
et undertiden uventet
varieret lys over det
kinesiske samfunds
ændringer i tid og rum,
således at det er sv ært at
sige noget endegyldigt om,
hvilke træk der er så
rodfæstede, at de kan
bruges til at drage
sammenligninger til
udviklingen i resten af
verden. Det er ikke mindst
de regionale variationer,
der har svært ved at slå
igennem i den oversigtlige
historieskrivning, men det
omfattende regionale
historiske og ark æologiske
arbejde, som er under
stærk udvikling i Kina, vil
formentlig forbedre dette
forhold.
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Det Store Spring Fremad kampagnen
forsøger at øge produktionen. Det
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medfører en hungerkatastrofe.
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De ældste kinesiske
skrifttegn er fundet på
dyreknogler, der har været
anvendt ved orakeltagning,
fra 2. årtusind f.Kr. De
stammer således fra den
sene periode af
Shangdynastiet, som er det
første dynasti, man med
sikkerhed har kendskab til,
og som blev grundlagt i
1600t. f.Kr. Med skriften i
den sene Shangperiode
begynder den egentlige
kinesiske historie, der
traditionelt er opdelt i
dynastier. Dynastiet før
Shang, Xiadynastiet, er
kendt fra senere skriftlige
kilder, men er endnu ikke
med sikkerhed knyttet til
arkæologiske fund.
Shangdynastiet varede
frem til 1000t. f.Kr. og var

1950

Kinesiske tropper rykker ind i Tibet.

195053

Koreakrigen. Kina deltager p å
Nordkoreas side.

195860

Det Store Spring Fremad kampagnen
forsøger at øge produktionen. Det
mislykkes, og den fejlslagne politik
medfører en hungerkatastrofe.

1959

Tibetansk opstand i Lhasa nedkæmpes.

1960

Kina bryder med Sovjetunionen.

196676

Kulturrevolutionen.

1971

Folkerepublikken Kina f år sæde i FN.

1976

Zhou Enlai og Mao Zedong d ør. Opgør
med Firebanden.

1978

Deng Xiaoping bliver Kinas reelle leder.
Reformpolitikken indledes.

1989

Studenterdemonstrationer i Beijing og
begyndende organisering af utilfredse
arbejdere. Demonstranterne nedk æmpes
af militæret. Sanktioner mod Kina.

1997

Deng Xiaoping d ør. Hongkong gives af
Storbritannien tilbage til Kina.

2000t.

Kina oplever kraftig økonomisk v ækst.

centreret i den nordlige del
af Henanprovinsen, men
dets udstrækning er ikke
præcist fastslået. Shangstaten var baseret p å slægtsorganisationer med kongen som
den centrale figur og med en personificeret guddomskult, som kongekulten var en del af.
Shangdynastiet efterfulgtes af Zhoudynastiet (1000 t.255 f.Kr.). Sammen med Xia har
disse tre dynastier en s ærlig plads i den kinesiske historie og tænkning, en gylden
periode med ideale samfundsformer, som eftertiden skulle stræbe efter at ligne.
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igen, bl.a. på grund af de
omfattende oprør 185165,
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Regeringsperioderne anført under Ming og
Qingdynastiet er i denne fortegnelse lig med de år,
kejseren var ved magten. I kinesiske optegnelser
lægger regeringsperioden sig imidlertid til
kalenderåret, således at en regeringsperiode
begynder året efter en kejsers død.

mindst på de centrale
sletter, hvilket ses af omfattende foranstaltninger, der blev sat i værk for at tiltrække
bønder fra andre egne til at genoplive produktionen. Sult og sygdom fulgte også dårlige
høstår pga. vejret, græshopper o.l. Igennem de sidste ca. 500 år, hvorfra der findes
gode kilder til lokale forhold, kan man se, at der i mange områder i hvert fald i den
nordlige del har været dårlige år med to til tre års mellemrum og alvorlig hungersn ød et
par gange p å 100 år. Den totale fødevareproduktion har i lange perioder, også ca.
16501800, da befolkningen steg kraftigst, været tilstrækkelig. Problemet har været at få
fødevarerne derhen, hvor der var brug for dem. Det var en af regeringens opgaver at
sørge for hjælp i sådanne situationer, og i nogle perioder, særlig i 1700t., er det påvist,
at den kunne organisere et betydeligt n ødhjælpsarbejde, og der var fx tale om
skattefritagelser i dårlige høstår. Fra ca. 1800 synes produktionen dog ikke at have
holdt trit med befolkningsudviklingen.
I Kina er der gjort talrige opfindelser, og nogle har fået stor betydning for verdens
teknologiske udvikling. I vore dage nævner kineserne selv papir, kompas, krudt og
bogtryk. Det er medvirkende til, at kineserne i nogen grad med rette hævder, at de indtil
ca. 1500 udgjorde det mest avancerede samfund i verden. Af de fire nævnte opfindelser
var det dog kun papiret, opfundet i begyndelsen af første årtusinde e.Kr., samt
bogtrykkerkunsten, s ærlig fra Songperioden, der udviklede sig selvst ændigt i Kina til at
kunne få større indflydelse på samfundets udvikling. Trykte skrifter var en forudsætning
for udbredelse af undervisning og eksaminer samt for den litterære udvikling, især da
forlagsvirksomhed blev en lukrativ forretning i 1500t. Undersøgelser af læseevnen viser,
at betydelige kredse har haft tilstrækkelig kendskab til læsning og skrivning til i hvert
fald at kunne udføre deres daglige opgaver.
Det kinesiske samfund har fra tidlig tid været centreret omkring byer. Særlig er
Songperioden kendt for en livlig økonomisk aktivitet baseret på byerhverv som
håndværk og handel, og ikke mindst i 1500t. var der store industrilignende værksteder
med flere hundrede ansatte. Byerne har ogs å haft betydning for de bønder, der boede i
deres n ærhed. De kunne sælge på markederne, bl.a. produkter fra hjemmeindustri, der
kunne udnytte arbejdskraften i de perioder, hvor den ikke kunne bruges i landbruget. I
denne proces af øget kommercialisering af samfundet sker der ændringer i bøndernes
stilling. Så selvom der også siden Song har været store godser og tendenser til
koncentration af jord dyrket af fæstere, har den kinesiske bondes mentalitet v æret
selvejerens. Med fx arvefæste har jordejerens rolle snarere været at opkræve afgifter og
stå inde for skattebetalingerne end at st å for landbrugsdriften.
Den kinesiske befolkning har fra den klassiske periode været opdelt i fire grupper: De
lærde embedsmænd, der stod i spidsen for samfundet som fyrstens tjenere, samt
bønderne, håndværkerne og nederst købmændene. Opdelingen bet ød, at fx
købmandsfamilier gerne så et medlem af familien som embedsmand eller i hvert fald i
alliance med embedsmænd. Det kan være forklaringen på, at de nye virksomheder, der
opstod i slutningen af 1800t., havde stærk tilknytning til embedsmandsstanden.
Afhængigheden af bureaukratiet svækkede virksomhederne, da deres kapital blev
anvendt til andre formål end til virksomhedernes drift. Man skal dog være varsom med at
slutte, at købmænd automatisk har v æret på bunden af den sociale rangstige, og at
handel har været ugleset i den kinesiske dagligdag.
Samtidig med den traditionelle inddeling af befolkningen bør adelen n ævnes. Det tidlige
Zhou var et slægtssamfund, hvor magt og position var bestemt med fødslen. Dette blev
ganske vist svækket i den sene Zhouperiode og afskaffet i Qin, men helt op i Tangtiden
var en adel med godser og indflydelse i regering og lokalsamfund et væsentligt element i
samfundets økonomiske og politiske liv. I de senere dynastier udgjorde de mange
efterkommere af kejsere, og under Qing også manchuerne efterhånden som deres
militære effektivitet svandt ind, en overklasse af snyltere.
Der har endvidere eksisteret en stand af slaver. De har i perioder, hvor slaveriet var
forbudt, været registreret som familiemedlemmer, og der har helt op til vore dage været
forskellige underprivilegerede grupper, nogle defineret historisk, andre ud fra deres
profession. S åledes indf ørte mongolerne i 12001300t. en opdeling af befolkningen i ca.
80 arvelige professionelle grupper, som i forenklet form fortsatte under det følgende
Mingdynasti med arvelig position, fx bonde, håndværker eller soldat.
Kvindens stilling i samfundet har været lavere end mandens i den periode, hvori der
foreligger skriftlige kilder. Frem mod Songdynastiet skete ændringer, der bl.a. fratog
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profession. S åledes indf ørte mongolerne i 12001300t. en opdeling af befolkningen i ca.
80 arvelige professionelle grupper, som i forenklet form fortsatte under det følgende
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Regering og samfund
I Zhoustaten herskede lokale fyrster og adelige over arvelige områder og anerkendte
Zhoukongens overh øjhed. Fra midten af perioden foregik der specielt i
grænseområderne og senere i de erobrede omr åder en udvikling af administrative
enheder, hvor fyrsten kunne inds ætte sine egne folk uafhængigt af familiebånd, og det
er fra de samme områder, at der først høres tale om skatteopkrævning og bøndernes
ejendomsret til den jord, de dyrkede. Det var en brydningstid, hvor særlig de lavere
fyrstetjenere uden lukrative arvelige stillinger var på vej frem. Herunder opstod en
række filosofiske skoler med forskellige forslag til indretningen af samfundet; den
vigtigste var kongfuzianismen , som med sin understregning af, at alle mennesker
uanset oprindelse b åde kunne give og modtage undervisning og dermed gøre sig
fortjent til de højeste poster, f ørte til et radikalt brud med den afhængighed af klan og
familietilhørsforhold, der hidtil havde præget samfundet. Et andet kendetegn ved
kongfuzianismen var den tanke, at den gode fyrste ved sit blotte eksempel kunne sikre
en god regering, uafhængig af lovgivning. Kongfuzianismen opstillede en række krav til
menneskelige relationer, der med sin holden fast ved ritualer og sin læggen vægt på
hierarkiske forhold har v æret med til at give kongfuzianismen ry for at være mod
forandringer. Det er næppe korrekt, men kineserne har selv bidraget til dette indtryk, fx
ved mødet med den vestlige kultur i 1800t.
En anden vigtig filosofisk skole, som fik indflydelse på samfundsudviklingen, var
legalismen, der lagde vægt på love, som skulle gælde for alle; legalismen var grundlaget
for Qinstaten. Den blev under Han afl øst af kongfuzianismen som den b ærende
statst ænkning, men en række træk fra legalismen blev i senere perioder bevaret.
Lovtekster, som i nogen grad byggede p å Qin og Hanperiodens lovgivning, blev samlet i
store lovsamlinger i løbet af det første årtusinde e.Kr. Nyere undersøgelser af kinesisk
ret, der traditionelt har været karakteriseret ved først og fremmest at udgøre en
straffelov, tyder på en meget sofistikeret juridisk praksis.
Med kongfuzianismen og legalismen ses mods ætningen i kinesisk statsopfattelse mellem
tiltroen til "regering ved mennesket" kontra "regering ved lov", som er dukket op med
jævne mellemrum i den kinesiske debat siden Han og ogs å har betydning i vore dages
ændringer i det kinesiske samfund.
Den tredje filosofi, som normalt omtales i denne forbindelse, er daoismen , der i højere
grad ser mennesket og menneskelivet som en del af naturen. Daoismen får som
statsb ærende filosofi betydning i en kort periode ca. 400 e.Kr.
Legalisterne fremmede som grundlaget for en st ærk militærstat landbruget p å
bekostning af handel. Kontrol over befolkningen søgtes opretholdt ved opdeling i
enheder p å fem husstande med gensidigt ansvar over for loven. En kongfuziansk
klassiker, der giver et idealiseret billede af regeringen under Zhou, nævner ligeledes
opdeling af befolkningen i grupper baseret p å ti husstande. S ådanne opdelinger
optræder i mange senere dynastier i en eller anden form som enheder for en lokal
selvforvaltning. Hvis den numeriske opdeling kunne gennemføres, ville den neutralisere
de traditionelle opdelinger, som kunne være basis for uformelle, men reelle magtforhold,
og derved give centralregeringen og dens lokale repræsentanter bedre kontrol helt ned
på landsbyniveau. De eksempler, man kender, tyder dog på, at den praksis sjældent har
kunnet leve op til herskernes ambitioner. Et berømt tilfælde er de kontroversielle
reformer i 1000t. ved Wang Anshi, hvis grundlæggende tanke var, at staten, der på det
tidspunkt var udsat for et stærkt pres på nordgrænsen, bedst kunne styrkes, hvis
byrderne blev bedre fordelt, og b ønderne fik mulighed for at arbejde fri for udsugende
embedsmænd, godsejere og pengeudl ånere. I tilgift til reformer, hvor staten aktivt
styrkede den økonomiske aktivitet, blev befolkningen opdelt i enheder på ti husstande
til sikring af lov og orden og som grundlag for udskrivning af en milits i stedet for en dyr
og ineffektiv stående h ær. Reformerne blev hurtigt afskaffet eller modificeret, da Wang
Anshis modstandere kom til magten.
Under Ming blev der oprettet et registreringssystem, hvor befolkningen blev opdelt i
enheder p å 110 husstande, hvis ledere, der på omgang blev fundet blandt de ti rigeste
husstande, havde ansvaret for, at skatter blev betalt, offentlige arbejder udført og til en
vis grad også, at ro og orden blev opretholdt, uddannelse gennemført mv. Folk skulle
forblive, hvor de var registreret, og systemet forudsatte i almindelighed et samfund
uden ændringer, et ideal, der hverken blev efterlevet i Mingtiden eller i andre perioder af
Kinas historie. Selvom der også senere ses fors øg på at oprette s ådanne
organisationer, er perioden efter ca. 1500 karakteriseret ved fraværet af mere ambitiøse
projekter med sigte på at kontrollere lokalsamfundene. På den tid, da centralmagten i fx
Europa blev st ærkere, synes det, som om de kinesiske herskere opgav tidligere tiders
ambitioner.
Over den lokale selvforvaltning fandtes et bureaukrati. Allerede fra Zhou ses en stadig
udvikling, men bureaukratiet var i lang tid knyttet til krigeradel og godsejere. Det er
først med Tangperioden, at det finder den form, som bliver kendt, først i Korea og Japan
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Europa blev st ærkere, synes det, som om de kinesiske herskere opgav tidligere tiders
ambitioner.
Over den lokale selvforvaltning fandtes et bureaukrati. Allerede fra Zhou ses en stadig
udvikling, men bureaukratiet var i lang tid knyttet til krigeradel og godsejere. Det er
først med Tangperioden, at det finder den form, som bliver kendt, først i Korea og Japan
og langt senere i Vesten. Eksamenssystemet blev et vigtigt grundlag for
embedsmandsrekrutteringen; det var dog først under Song, at eksamenssystemet gav
den sociale status, som det siden blev kendt for.
Uddannelse i først og fremmest den neokongfuzianske fortolkning af klassiske tekster
blev i resten af kejserperioden en vigtig vej til politisk, økonomisk og social position, men
aldrig den eneste. Der var således perioder, hvor mange embeder blev solgt enten for
at skaffe penge eller som et bevidst fors øg på at reducere indflydelsen fra de personlige
bånd, som eksamenssystemet kunne fremme. Eksaminer gav adgang til embeder, men
mod slutningen af dynastierne var der langt flere kandidater med eksamen, end der var
stillinger. Kandidaterne fandt så besk æftigelse med undervisning eller som
specialiserede sekret ærer for embedsmænd, eller de blev hjemme for at forvalte
familiens ejendom og position i lokalsamfundet, der herved blev styrket i forhold til
centralmagten. I bureaukratiet har der de sidste tusinde år været overvægt af civile,
men i urolige perioder skete der en militarisering af samfundet med bl.a. private hære og
borge, og militæret eller militært orienterede civile embedsmænd spillede i perioder en
betydelig rolle.
Over bureaukratiet har kejserens person været vigtig for regeringens førelse; der er
imidlertid talrige eksempler på kejsere uden indflydelse enten pga. uduelighed, eller
fordi andre enkeltpersoner eller regeringsorganer reelt har taget magten. Det kunne
være enkekejserinder, fx Wu Zetian i slutningen af 600t. og Cixi i slutningen af 1800t.,
andre kejser eller kejserindesl ægtninge, adelige, eunukker, etniske fæller,
embedsmænd eller bureaukratiet selv. I de perioder, hvor der har været såvel nordlige
som sydlige stater, synes der at have været en tendens til, at kejserens person var
vigtigere i nordlige dynastier end i sydlige, hvor store adelsslægter havde st ørre
indflydelse.
En forudsætning for udbygningen af staten med dens behov for at beherske sine
resurser var opkrævning af skatter. Den ældste kendte skat fra Zhouperioden var en
personskat (kopskat). Dette var den almindelige form indtil Tang og blev særlig i 500
600t. e.Kr. knyttet sammen med ideelle forestillinger om tildeling af lige store jordlodder
til hver enkelt person. Ved personens d ød faldt jorden eller hovedparten af den tilbage
til staten. Der er tvivl om, i hvor høj grad sådanne systemer har fungeret. Fra slutningen
af 700t. e.Kr. blev personbeskatningen efterh ånden afskaffet til fordel for en
jordbeskatning; den fortsatte dog i form af nogle hoveriydelser til staten og dens
repræsentanter. Under store skattereformer fra 1500t. og frem blev jordskatten og
hoveriydelserne i nogen grad kombineret, s åledes at der tales om en enhedsskat. En
anden vigtig skatteform har været forbrugsskatter, der for alvor begyndte i 100t. f.Kr.
med skat på salt og jern. I perioder har forbrugs og handelsskatterne v æret statens
vigtigste indtægtskilde, især under Song, og fra midten af 1800t. under de oprør, der
hærgede store dele af landet, blev der indført en afgift på alle varer, som passerede
toldstationer. Den afgift kom i slutningen af dynastiet til at udgøre over halvdelen af
statens indtægter.
Der har i perioder været tale om underbeskatning. Is ær efter en urolig periode var lave
skatter hensigtsm æssige for at få økonomien genoprettet. Perioder med lave skatter
ses s åledes ofte i forbindelse med etableringen af nye dynastier. Underbeskatningen
kunne blive vanskelig at ændre senere pga. respekt for de love, der var udstedt af et
givent dynastis første kejser. Fors øg blev gjort, fx skattereformerne i Ming og Qing, men
den grundlæggende underbeskatning blev der ikke r ørt ved. Til de udgifter, der skulle
afholdes, blev udskrevet uofficielle, men ofte almindeligt anerkendte afgifter, og byrden
på den enkelte skatteyder kunne således være betydelig. De uofficielle afgifter og
skatteydernes bestræbelser p å at slippe for dem har givet god grobund for korruption,
og regeringens pludselige udskrivninger af store beløb til fx krigsførelse eller kejserens
luksusforbrug har vanskeliggjort kapitalkrævende erhvervsudvikling såsom den
begyndende industrialisering i 1800 t.

Kina og omverdenen
Det traditionelle syn på Kina som et lukket land står ikke for
en nærmere analyse. Den kinesiske kultur ekspanderede
fra sit kerneområde på sletterne omkring Huang He og
bifloden Wei. De væsentligste perioder for militær
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Kina. Allerede i 1700 t.
fremkom kejserlige
advarsler mod opiums
skadelige virkning p å
helbredet, men det var
først, da importen i
1830'erne blev en
økonomisk trussel, at
der blev skredet h årdt
ind med Opiumkrigen til
følge. Efter nederlaget
m åtte kineserne fortsat
acceptere importen, og
det var f ørst i
Folkerepublikken efter

ekspansion mod nord og vest var i 100t. f.Kr., 600t. e.Kr.,
12001300t. (mongolerne) og 16001700t., men
derudover har der v æret en langsommere ekspansion såvel
politisk som befolkningsmæssigt først mod syd i det første
årtusinde e.Kr., i de sidste par hundrede år mod nordøst,
således at disse områder i dag overvejende har
hankinesisk befolkning.
Kinesiske kilder, som er de vigtigste til det meste af Øst,
Central  og Sydasiens tidlige historie, vidner om kontakter
hertil, ligesom der også er optegnelser og andre
indikationer på kontakt med Vestasien i romertiden.
Kina har også været genstand for religiøse p åvirkninger
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ind med Opiumkrigen til
følge. Efter nederlaget
m åtte kineserne fortsat
acceptere importen, og
det var f ørst i
Folkerepublikken efter
1949, at skikken med
rygning for alvor gik
tilbage. I 1990'erne er
der igen opst ået
betydelige problemer i
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heroin o.l. Stik af
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hankinesisk befolkning.
Kinesiske kilder, som er de vigtigste til det meste af Øst,
Central  og Sydasiens tidlige historie, vidner om kontakter
hertil, ligesom der også er optegnelser og andre
indikationer på kontakt med Vestasien i romertiden.
Kina har også været genstand for religiøse p åvirkninger
udefra. Buddhismen kom til Kina i Hantiden fra Indien og
gennem Centralasien og var i nogle hundrede år fra midten
af det første årtusinde den vigtigste åndelige strømning i
Kina med indflydelse på såvel det politiske centrum som
dagligdagen. Kinesiske munke drog i denne periode til
Indien, og mange buddhistiske skrifter blev oversat til
kinesisk. Deres rejseberetninger antyder, at der har været
en livlig trafik til både Centralasien og overs øiske områder,
særlig til Sydøstasien. Samtidig rejste japanske og
koreanske munke til Kina for at studere buddhismen.

I Tang og Songperioderne var der arabisk muslimske købmandssamfund på Kinakysten,
og under mongolerne eksisterede rige forbindelser til det øvrige Asien og Europa,
ligesom udlændinge strømmede til for at handle og leve i Kina. Da det amerikanske sølv i
1500t. kom ud på verdensmarkedet, blev Kina en vigtig del af verdens økonomien, da
en væsentlig del af sølvet kunne optages i den kinesiske økonomi, hvor det bl.a. blev
anvendt ved skattebetalinger.
Det var under bestr æbelserne p å efter mongolerne i 1368 at skabe en kinesisk stat med
en st ærk kejsermagt i direkte kontakt med lokalsamfundene, at forsøgene p å at hindre
kontakter med udlandet blev en del af den officielle politik, som i forskellige former
fortsatte indtil 1800 t. Der blev udstedt forbud for kinesere mod at handle med
udlændinge og mod at sejle. Fors øgene p å at afskære befolkningen fra kontakt med
omverdenen lykkedes aldrig, men det bidrog hos regeringen til en forestilling om, at
landet var isoleret. Denne selvforst åelse blev styrket i mødet med europ æerne, der
dukkede op i st ørre tal i løbet af 1500t. De første europ æere indordnede sig under de
betingelser, som den kinesiske regering stillede, så længe der kunne tjenes penge p å
handel, men fra ca. 1800 begyndte de at kr æve diplomatiske kontakter på lige
betingelser og med permanente diplomatiske repræsentationer. Samtidig begyndte især
briterne at finansiere deres indk øb af te med salg af opium, dyrket i Indien, frem for som
tidligere med sølv. Dette førte til økonomiske problemer i Kina, der endte med forbud
mod opiumimporten og den efterf ølgende Opiumkrig 183942. I kinesisk historieskrivning
regnes krigen stadig for indledningen til den moderne periode, men samtidig som
begyndelse til de ca. 100 år, da udenlandske magter fik større og større indflydelse, og
hvor særlig Rusland fik tillagt store områder, som russerne tidligere havde anerkendt
som kinesiske.
185660 kom det atter til krig med Storbritannien og senere ogs å med Frankrig. Det var i
den s åkaldte Arrow War om handelsrettigheder. Krigen blev et ydmygende nederlag for
Qingstyret og kulminerede i 1860 med britiske troppers afbrænding af det kejserlige
sommerpalads ved Beijing. Et resultat af krigen blev systemet med traktathavne .
Senere bestr æbelser p å at holde sammen på det rige, som manchuerne i 1700t. havde
samlet, førte til forsøg på at modernisere landets økonomi og forsvar og lidt senere
omkring år 1900 ogs å uddannelsessystemet. Det skete i visse omr åder, men
landsd ækkende initiativer var ikke mulige. Den opdeling af landet, der fortsatte nogen
tid efter kejserdømmets ophør, var i realiteten begyndt i midten af 1800t. med de store
oprør og udlændingenes fremtrængen.
Kinesernes nederlag i krigen med Japan i 1895 førte i 1898 til reformer, der i første
omgang blev bremset. Men efter nederlaget i 1901 til de europæiske magter efter
Bokseropstanden blev der iværksat et mere systematisk reformprogram inden for
regering og administration og af uddannelserne. En begr ænset folkelig deltagelse i
lokale forsamlinger blev også påbegyndt, men inden disse reformer slog igennem,
begyndte landet at falde fra hinanden efter en militæropstand, der begyndte i Wuhan
den 10.10.1911 og efterh ånden bredte sig over det meste af landet. Udsendinge fra 16
provinsforsamlinger mødtes i Nanjing i slutningen af december 1911 og valgte Sun Yat
sen til Kinas nye præsident fra den 1.1.1912. Godt en måned senere, den 12.2.,
abdicerede kejseren.

Republikkens første år
Den nye kinesiske republik, som afløste Qingdynastiet, overtog et økonomisk
tilbagest ående land. Regionale selvstændighedsbev ægelser truede rigets enhed, og
udenlandske magter havde via deres koncessioner og de ulige traktater betydelig magt
over udviklingen inden for deres forskellige indflydelsessfærer. Hertil kom, at den
kongfuzianske ideologi ikke længere var i stand til at forene samfundets intellektuelle
elite.
Den koalition af politiske kræfter, som havde bragt Qingdynastiet til fald, brød hurtigt
sammen. Sun Yatsen, som var leder af Tongmenghui 'Den Revolutionære Alliance', var
1.1.1912 tiltrådt som provisorisk præsident, men Qingstyret nægtede at kapitulere. I
stedet gav det militærmanden Yuan Shikai fuldmagt til at danne en republikansk
regering. Yuan fik snart udmanøvreret Sun Yatsen og blev præsident i marts 1912. Ved
valget i december 1912 til Kinas første parlament vandt Sun Yatsens parti, der nu var
omdøbt til Guomindang (GMD) 'Det Nationale Folkeparti', en klar sejr, men Yuan fik
undertrykt oppositionen med snigmord, trusler og bestikkelse. I slutningen af 1913 blev
GMD forbudt, og Sun Yatsen gik i eksil. Yuan Shikai baserede nu sin magt på militæret
og på udenlandske magter, og i 1914 blev parlamentet opløst.

1.1.1912 tiltrådt som provisorisk præsident, men Qingstyret nægtede at kapitulere. I
stedet gav det militærmanden Yuan Shikai fuldmagt til at danne en republikansk
regering. Yuan fik snart udmanøvreret Sun Yatsen og blev præsident i marts 1912. Ved
valget i december 1912 til Kinas første parlament vandt Sun Yatsens parti, der nu var
omdøbt til Guomindang (GMD) 'Det Nationale Folkeparti', en klar sejr, men Yuan fik
undertrykt oppositionen med snigmord, trusler og bestikkelse. I slutningen af 1913 blev
GMD forbudt, og Sun Yatsen gik i eksil. Yuan Shikai baserede nu sin magt på militæret
og på udenlandske magter, og i 1914 blev parlamentet opløst.
1. Verdenskrigs udbrud i 1914 gav Japan mulighed for større indflydelse i Kina, og i 1915
konfronterede Japan Kina med 21 krav, hvis fællesnævner var en vidtgående udvidelse
af de japanske særrettigheder i Kina. Tabet af prestige udadtil svækkede dog ikke Yuan
Shikais ambitioner, og i slutningen af 1915 iværksatte han en plan om genetablering af
kejserd ømmet med sig selv som ny kejser. Men da han i januar 1916 lod sig indsætte,
blev modstanden for stor, og efter blot to måneder opgav han atter monarkiet.
Protesterne fortsatte imidlertid, provins efter provins erkl ærede sig uafhængig af Beijing,
og i juni 1916 døde Yuan Shikai; efter 1916 ophørte landet reelt med at fungere som en
enhed.
Den politiskmilitære ustabilitet i årene efter 1916 p åførte befolkningen store lidelser.
Ikke desto mindre var det i den periode, at en kinesisk industrialisering for alvor tog fart.
Verdenskrigen var en igangs ættende faktor, men fremgangen fortsatte også efter 1918.

Nationalisme og kommunisme
Selvom Kina i 1917 var blevet tilknyttet de allierede, besluttede stormagterne ved
fredsforhandlingerne i Versailles at overgive Tysklands særrettigheder p å den kinesiske
halvø Shandong til Japan i stedet for at tilbageføre området til kinesisk suverænitet.
Denne ydmygelse udløste 4.5.1919 store studenterdemonstrationer i Beijing.
Protestbev ægelsen, som havde udspring i Beijing Universitet, indgik i en kulturel
fornyelsesbev ægelse, der ønskede at g øre op med den kongfuzianske tradition. Centralt
i bevægelsen stod tidsskriftet Xin Qingnian 'Ny ungdom', redigeret af Chen Duxiu, som
ogs å Mao Zedong var tilknyttet. 4. majbevægelsen er en samlet betegnelse for hele
dette syndrom af nyt ænkning. Med udgangspunkt i denne bev ægelse blev Kinas
Kommunistiske Parti (KKP) dannet i 1921 med Chen Duxiu som leder.
Sun Yatsen havde efter fordrivelsen i 1913 fortsat sin politiske kamp og forsøgte med
udgangspunkt i Guangzhou at skabe grundlag for et genforenet Kina. Sovjetunionen
havde tilbudt sig som allieret i Sun Yatsens kamp, hvilket resulterede i et t æt
samarbejde mellem GMD og KKP og dannelsen af Den Forenede Front mellem de to
partier i 1924. Kernen var det nye Whampoa Militærakademi, hvis første leder blev
Chiang Kaishek, mens kommunisten Zhou Enlai blev direktør for akademiets politiske
afdeling.
Efter Sun Yatsens d ød i 1925 fortsatte den revolutionære bevægelse med at brede sig.
Der skete en eksplosiv tilgang til de KKPdominerede fagforeninger samt en
opblomstring af revolutionære bondebev ægelser i landsbyerne. 1.7.1926 begyndte Den
Nordlige Ekspedition mod krigsherrerne i Central  og Østkina; i slutningen af 1926
kontrollerede GMD syv provinser i denne region.
I begyndelsen af 1927 brød Chiang Kaishek med Sovjetunionen og KKP, og i april
udløste han et kup i Shanghai, hvor hundredvis af kommunister og fagforeningsledere
blev dræbt. GMD stod i første omgang splittet, men samledes hurtigt igen, og
kommunisterne blev drevet under jorden eller flygtede til Sydkinas mest uvejsomme
bjergområder. GMDs fremmarch fortsatte, og 10.10.1928 blev den nye regering indsat
som Kinas nationalregering med hovedstad i Nanjing og med Chiang som præsident.

Nanjingårtiet
Perioden 1928 37 kaldes ofte Nanjing årtiet, men i
realiteten kontrollerede GMD i 1928 kun en del af det
østlige og centrale Kina, mens resten af landet fortsat blev
behersket af krigsherreregimer, der blot formelt var
underlagt regeringen i Nanjing. Dette billede ændredes ikke
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væsentligt i perioden. Bortset fra de lokale krigsherrer stod
Nanjingregeringen over for to nye fjender: dels
kommunisterne, dels japanerne, som i 1931 havde erobret
Manchuriet.
Efter massakrerne i 1927 lykkedes det KKP at etablere et
baseomr åde på grænsen mellem Hunan og Jiangxi, og i

1930 dannedes Det Sydvestlige Jiangxis Sovjetregering
under Maos ledelse. Chiang Kaisheks tre første "omringelses  og nedk æmpningsfelttog"
mod Den Røde Hær 193031 endte alle med nederlag. I 1931 blev den første nationale
sovjetkongres afholdt i Jiangxibaseområdet. Mao blev indsat som regeringsleder, men i
realiteten var hans magt for nedadg ående, idet KKPs øverste ledelse, de s åkaldte 28
bolsjevikker, var mere sovjetloyale end Maos grupper og skeptiske over for hans
bondebaserede guerillametoder. KKPs baseområder havde på dette tidspunkt ca. 9 mio.
indbyggere, heraf 3 mio. i selve JiangxiSovjetten, og en hær på op mod 150.000 mand.
Efter yderligere to felttog lykkedes det i 1934 Chiang at sætte Den Røde Hær ud af
spillet. KKP besluttede at evakuere fra Jiangxi og brød i oktober 1934 med 100.000
mand Chiangs omringelse i en flugt vestover. Dette blev begyndelsen til Den Lange
March 193435, som førte Den Røde Hær fra SØ til NVKina og samtidig førte til Maos
overtagelse af partiledelsen. Da resterne af Den Røde Hær havde etableret sig i NV
Kina, stod Chiang klar til at give KKP dødsst ødet; men Japans voksende pres mod Kina
ændrede historien.
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spillet. KKP besluttede at evakuere fra Jiangxi og brød i oktober 1934 med 100.000
mand Chiangs omringelse i en flugt vestover. Dette blev begyndelsen til Den Lange
March 193435, som førte Den Røde Hær fra SØ til NVKina og samtidig førte til Maos
overtagelse af partiledelsen. Da resterne af Den Røde Hær havde etableret sig i NV
Kina, stod Chiang klar til at give KKP dødsst ødet; men Japans voksende pres mod Kina
ændrede historien.
Japanernes erobring af Manchuriet i 1931 satte en kædereaktion af konflikter i gang
mellem Kina og Japan. For GMD blev det et alvorligt tilbageslag for bestræbelserne p å
national samling. Op gennem 1930'erne fortsatte den japanske fremrykning i Nordkina,
mens Chiang primært satsede p å fortsat at få bekæmpet KKP. I 1936 blev han dog af
sine egne tvunget til forhandling om standsning af borgerkrigen. Zhou Enlai
repræsenterede KKP ved forhandlingerne, som førte frem til Den Anden Forenede Front
mellem GMD og KKP 193745.

Kina i 2. Verdenskrig
GMDs og KKPs styrker tilføjede japanerne enkelte mindre
nederlag, men i hovedsagen var Kina magtesløs over for et
japansk stormløb, der ved udgangen af 1938 havde delt
landet i tre dele: Japan kontrollerede Østkina fra
Manchuriet i nord til Guangzhou i syd, landets relativt mest
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velstående og industrielt udviklede område. I det fattige
Central  og SVKina herskede GMD, mens KKP kontrollerede
et baseomr åde i det ekstremt fattige og tyndtbefolkede
NVKina med Yan'an som hovedsæde. Kommunistiske
guerillaenheder havde til gengæld stort held med at
infiltrere landområderne bag de japanske linjer i Nordkina,

og i løbet af krigen blev disse områder KKPs vigtigste
magtbasis. Efter 1938 voksede sp ændingerne igen mellem GMD og KKP, og efter et
militært sammenstød i januar 1941 ophørte samarbejdet i praksis.
Efter det japanske angreb på Pearl Harbor i december 1941 sluttede Kina sig til de
allierede med formelle krigserklæringer mod Japan og Tyskland. Chiang Kaisheks
strategi var at lade USA besejre Japan for sig og benytte den amerikanske milit ærhjælp
til at opbygge GMDs styrker med henblik p å opg øret med KKP efter krigen. Han var
derfor ikke interesseret i amerikanernes bestræbelser p å at reorganisere GMDs militær
til en mere aktiv kamp mod japanerne.
Mao styrkede sin position i KKP i løbet af 2. Verdenskrig, og ved partiets syvende
kongres april 1945 blev "Mao ZedongTænkningen" knæsat som KKPs styrende ideologi.

Borgerkrigen 19461949
Straks efter den japanske kapitulation i august 1945 indledtes et kapløb mellem GMDs
og KKPs styrker om at overtage de områder, som japanerne havde kontrolleret. Mao
satsede p å Manchuriet, som var besat af sovjetiske styrker, og i efteråret blev 100.000
mand under KKPs kommando overført hertil. Denne satsning blev afgørende for udfaldet
af borgerkrigen. Da Sovjetunionen trak sig ud af Manchuriet i foråret 1946, havde KKP
etableret en magtbasis i landsbyerne, der lagde grunden til den endelige sejr i 1949.
Trods flere amerikanske mæglingsforsøg brød borgerkrigen for alvor ud i april 1946. I
borgerkrigens f ørste år havde GMD tilsyneladende overtaget og kunne i marts 1947
indtage KKPs hoveds æde i Yan'an. Men trods overlegenhed i mandskab og udrustning
var Chiangs styrker spredt over for mange positioner. KKPs styrker, fra 1946 Folkets
Befrielseshær, havde derfor mulighed for at afskære GMDgarnisonerne fra forsyninger
og nedk æmpe dem enkeltvis. I 1948 vendte krigslykken for kommunisterne med
afgørende sejre i Manchuriet og Nordkina, og Beijing blev indtaget i januar 1949. Den
1.10.1949 udråbte Mao Den Kinesiske Folkerepublik på Tiananmen i Beijing, mens
Chiang Kaishek evakuerede resterne af sine h ære til Taiwan.
Den kommunistiske sejr i 1949 skyldtes en række faktorer. En hovedrolle spillede den
japanske bes ættelse, som havde gjort det muligt for KKP at opbygge styrkepositioner
bag de japanske linjer, samtidig med at partiet fik en stærk patriotisk profil. En anden
vigtig faktor var KKPs voksende erfaring med at gennemf øre sociale reformer i
landsbyerne, hvilket styrkede tilslutningen til partiets politik. For GMDs vedkommende
blev regimet under borgerkrigen svækket af korruption, økonomisk kaos og udbredt
demoralisering. Endelig spillede Chiang Kai sheks egne fejlagtige militære dispositioner
ind. Den Kinesiske Republik havde ikke magtet at indfri de vældige opgaver, som var
blevet lagt på dens skuldre ved etableringen i 1912. Nu blev det KKPs tur til at forsøge.

Den Kinesiske Folkerepubliks første år
På grund af USAs fortsatte st øtte til Chiang Kaisheks GMDregime på Taiwan havde den
nydannede Folkerepublik intet andet valg end med Maos ord at "læne sig til én side",
nemlig Sovjetunionen. Indenrigspolitisk kan KKPs strategi, som den blev fremlagt i
fællesprogrammet af september 1949, beskrives som moderat socialisme. Målsætningen
omfattede en jordreform, industriel udvikling og ligestilling til kvinderne; på længere sigt
skulle landbruget omformes til kooperativer, og industrien socialiseres.
De umiddelbare opgaver i 194950 var inflationsbekæmpelse og genopbygning af det
krigshærgede land. To store reformer pr ægede samfundslivet, dels ægteskabsloven af
1950, som gav kvinder ret til at eje jord og lettede adgangen til skilsmisse, dels
jordreformen, som omfordelte godsejernes jord til jordløse og fattige bønder. Reformen
blev ledsaget af omfattende vold mod den gamle overklasse i landsbyerne, og omkring
1 mio. godsejere blev dræbt. I byerne koncentrerede man sig om at få gang i industrien
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krigshærgede land. To store reformer pr ægede samfundslivet, dels ægteskabsloven af
1950, som gav kvinder ret til at eje jord og lettede adgangen til skilsmisse, dels
jordreformen, som omfordelte godsejernes jord til jordløse og fattige bønder. Reformen
blev ledsaget af omfattende vold mod den gamle overklasse i landsbyerne, og omkring
1 mio. godsejere blev dræbt. I byerne koncentrerede man sig om at få gang i industrien
igen, og private virksomhedsejere blev opfordret til at arbejde loyalt for det nye system.
Kinas involvering i Koreakrigen 195053 kom til at påvirke udviklingen væsentligt. Da den
USAdominerede FN styrke havde trængt Nordkoreas h ær tilbage nær den kinesiske
grænse, reagerede Kina med at indsætte store h ærstyrker på Nordkoreas side og
presse FNstyrkerne tilbage til den 38. breddegrad. Internationalt betød krigen, at Kina
blev yderligere isoleret fra Vesten og mere afhængig af venskabet med Sovjetunionen.
Mistænksomheden mod alt vestligt voksede, og kampagner mod "spioner" og
"kontrarevolution ære" bidrog til etablering af et socialt overvågningssystem, hvor kravet
var tilslutning til det nye regime.
Det sovjetiske forbillede kom i forgrunden med den f ørste femårsplan (195357). I de
følgende år blev tempoet i socialiseringen flere gange accelereret på Maos initiativ, og i
begyndelsen af 1956 var såvel kooperativiseringen af landbruget som
statsovertagelsen af industrien stort set afsluttet. I mellemtiden havde Kina med sin
deltagelse i Bandung konferencen 1955 markeret et ønske om nærmere tilknytning til
Den Alliancefri Bevægelse i den tredje verden.
Khrusjtjovs opgør med Stalintiden i 1956 samt uroligheder i Østblokken tvang de
kinesiske ledere til at skifte kurs. Med De Hundrede Blomsters Kampagne (195657)
ønskede Mao at vinde de intellektuelle for KKP gennem større ytringsfrihed. I foråret
1957 viste kritikken af partiet sig at være mere dybtgående end oprindelig antaget, og
hundredtusinder af intellektuelle blev nu straffet som "højreorienterede".
I november 1957 besøgte Mao Moskva, men under overfladen ulmede en konflikt mellem
Kina og Sovjetunionen, og de kinesiske ledere søgte en mindre bureaukratisk og mere
vækstbefordrende model som alternativ til den sovjetiske.

Det Store Spring Fremad
Resultatet af disse overvejelser var Det Store Spring
Fremad, en massebev ægelse for social og politisk
omformning, kombineret med en massiv
produktionsstigning. Hjertet i kampagnen var
folkekommunerne, som blev dannet i anden halvdel af
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Kina. I forbindelse med
Det Store Spring Fremad
blev der bl.a. lanceret en
kampagne til udryddelse
af sm åfugle, idet man
mente, at fuglene gjorde
indhug i h østudbyttet.
Denne k ærre
transporterer 1370 d øde
spurve, og p å banneret
står: Krigstrof æer fra en
enkelt dags kamp.
Fuglene blev enten
fanget i fælder eller
udmattet til d øde af folk,
som frembragte
konstant st øj ved at sl å
på gryder og pander.
Kampagnen gav
bagslag, idet faldet i
fuglebestanden f ørte til
en tilv ækst af de
insekter, som fuglene
levede af. Foto fra 1958.

1958. Folkekommunerne skulle kombinere landbrug,
industri, handel, uddannelse og milits, og deres
hovedopgave var at anvende Kinas vigtigste resurse,
menneskelig arbejdskraft, til direkte kapitaldannelse
gennem anl ægsarbejder, jernudsmeltning mv. Efter en
lovende begyndelse viste de negative effekter sig hurtigt.
Jernet var dårligt, og koordineringen af de mange initiativer
umulig. I de "tre bitre år" 195961 udviklede krisen sig til
regulær hungersnød, der kostede omkring 20 mio.
mennesker livet. Efter at konflikten med Sovjetunionen i
1960 var brudt ud i lys lue, stod Kina nu mere isoleret end
nogensinde efter 1949.
I 1958 havde partiets økonomer advaret mod Det Store
Springs strategi, men partiet inkl. de organisatoriske ledere
Liu Shaoqi og Deng Xiaoping havde som helhed st ået bag
Mao. I 1959 skabte Maos rasende reaktion p å
forsvarsminister Peng Dehuais kritik af Maos politik
imidlertid en atmosfære af frygt og mistillid i KKPs øverste
organer.

Kulturrevolutionen
I første halvdel af
1960'erne førte KKP en
mere forsigtig økonomisk
politik, og traditionel
planøkonomi holdt igen sit
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Kina. H ær og folk er som
é n stor familie — den
officielle titel p å dette
billede fra 1974. I
1960'erne og 1970'erne
blev Folkets
Befrielsesh ær i
propagandaen holdt
frem som et forbillede
for resten af samfundet,
hvad politisk bevidsthed,
uselviskhed og flid
angik. Samtidig blev
hæren fremstillet som
symbolet p å Kinas enhed
på tværs af etniske skel.
Her trakteres fire

indtog, mens Mao 1960 62
holdt sig i baggrunden. Han
fik dog placeret sin nære
allierede Lin Biao p å
forsvarsministerposten. Fra
udgangen af 1964 var
konflikten i partiet
uigenkaldelig mellem Mao
og hans allierede p å den
ene side og
partiorganisationen ved
især Liu Shaoqi og Deng
Xiaoping på den anden. I
maj 1966 lancerede Mao
Den Store Proletariske
Kulturrevolution, hvis
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for resten af samfundet,
hvad politisk bevidsthed,
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angik. Samtidig blev
hæren fremstillet som
symbolet p å Kinas enhed
på tværs af etniske skel.
Her trakteres fire
soldater med te af en
ældre mongolsk kvinde.
Scenen udspilles i en
traditionel mongolsk
jurte, idet dog kvindens
moderne og
revolution ære holdning
fremg år af
vægudsmykningen i
baggrunden.

ene side og
partiorganisationen ved
især Liu Shaoqi og Deng
Xiaoping på den anden. I
maj 1966 lancerede Mao
Den Store Proletariske
Kulturrevolution, hvis
dobbeltmål var at eliminere
Maos modstandere blandt
ældre topledere og give
ungdommen mulighed for
revolutionære erfaringer
gennem deltagelse i
Rødgardistbev ægelsen.

Under Kulturrevolutionens
aktive kampfase 196668
gik millioner af skolebørn og unge, organiseret i rødgardistgrupper, til angreb på alt,
hvad der kunne minde om Kinas gamle kultur eller vestlig indflydelse, samt mod
intellektuelle og partiledere. Liu Shaoqi blev fængslet og d øde af mishandling i 1969.
Deng Xiaoping blev sat i husarrest og senere sendt til Jiangxi, hvor han arbejdede på en
traktorfabrik. Fra begyndelsen af 1967 kom rødgardistfraktioner imidlertid i kamp med
hinanden, og situationen blev stedse mere kaotisk, indtil hæren i 1968 blev sat ind og
afvæbnede rødgardisterne. P å KKPs niende kongres 1969 fremstod Folkets
Befrielseshær som partiets vigtigste magtbasis, og Lin Biao blev promoveret som Maos
efterfølger.

Maos sidste år
Mao og premierminister Zhou Enlai besluttede i 1970 at lægge udenrigspolitikken
radikalt om og bryde Kinas isolation ved at åbne for en dialog med USA. 1971 besøgte
USAs udenrigsminister Kissinger Kina for at forberede pr æsident Nixons bes øg i 1972 og
Shanghaikommunikéet, som lagde op til en normalisering af forholdet mellem de to
lande. I oktober 1971 fratog et flertal i FNs Generalforsamling Taiwan Kinas sæde i FN og
dermed i Sikkerhedsrådet og overdrog det til Folkerepublikken Kina.
Samme efterår udspillede et drama sig på højeste plan i Beijing. Lin Biao forsøgte ifølge
den officielle fremstilling at myrde Mao, og da det mislykkedes, prøvede han september
1971 at flygte i fly til Sovjetunionen. Flyet styrtede ned, og Lin Biao omkom.
I Kina var Kulturrevolutionen dog endnu ikke slut. På den tiende partikongres i 1973
konsolideredes den kulturrevolution ære fløj, samlet omkring Maos kone, Jiang Qing, men
den havde ikke magt til at forhindre rehabiliteringen af en r ække partiledere, bl.a. Deng
Xiaoping, der i 1973 blev udnævnt til vicepremierminister. I praksis kom Deng til at
fungere som premierminister, da Zhou Enlai på dette tidspunkt var svækket af sygdom.
Der var således lagt op til en voldsom magtkamp i forbindelse med Maos øjensynlig nært
forestående d ød. Zhou Enlais død i januar 1976 udløste store demonstrationer i Beijing
mod de kulturrevolutionære. Deng blev udpeget som bagmanden bag disse
demonstrationer og afsat fra alle sine poster. Den kulturrevolution ære fløj havde
imidlertid kun begrænset tilslutning i partiorganisationen og slet ikke i hæren. Efter Maos
død i september 1976 lykkedes det den af Mao personligt udpegede partileder og
premierminister, Hua Guofeng, med hjælp fra hæren at isolere Jiang Qing gruppen, som
blev arresteret og fordømt som Firebanden i den efterfølgende kritikkampagne.
I årene under og umiddelbart efter Kulturrevolutionen blev bevægelsen af mange
intellektuelle i Vesten og den tredje verden set som eksempel p å en folkelig, ikke
bureaukratisk socialisme. Efter Deng Xiaopings magtovertagelse i 1978 begyndte
afsløringer af Kulturrevolutionens skyggesider at komme frem, og i dag er der udbredt
enighed om både i og uden for Kina, at Kulturrevolutionen var en katastrofe for landet.
Op imod 1 mio. mennesker mistede livet pga. forfølgelse eller deltagelse i
fraktionskampe. Den økonomiske vækst blev sat tilbage, og uddannelsessystemet led
stor skade. De mange kursskift under Kulturrevolutionen førte til udbredt politisk apati
og kynisme i befolkningen, og KKP satte en meget stor del af sin prestige over styr.

Deng Xiaopings æra
Hua Guofeng blev i april 1976 udnævnt til premierminister, og oktober samme år overtog
han formandsposten i KKP efter Mao. 197677 lanceredes Hua som "den strålende
leder" i medierne, men i realiteten var hans magtbasis spinkel, og han kunne ikke
forhindre fortsatte rehabiliteringer af Kulturrevolutionens ofre. 1977 blev Deng Xiaoping
rehabiliteret for anden gang, og i 1978 fortsatte nedbrydningen af Huas magt. Efter året
1978 blev 1976demonstrationerne omvurderet og udr åbt til en "revolutionær
begivenhed"; ligeledes blev ofrene for Antih øjrebevægelsen i 1957 rehabiliteret. I
Beijing og andre byer vidnede opklæbningen af kritiske vægaviser om begyndelsen til en
folkelig prodemokratisk bevægelse. Og december 1978 overtog Deng og hans
tilhængere for alvor det politiske initiativ, da de på det skels ættende tredje
centralkomitéplenum fik vedtaget en omlægning af KKPs kurs. Fremover skulle
økonomisk udvikling være hovedopgaven, ikke maoistisk klassekamp. Bøndernes vilkår
blev forbedret, og de fik større frihed til privat produktion ved siden af den kollektive.
Sammenblandingen af politik, administration og økonomisk ledelse blev erkendt som et
problem. På mange områder kom det tredje plenum til at sætte dagsordenen for Deng
Xiaopingæraens "reform og åben dør"politik, og mødet har siden f ået status i de
kinesiske medier som et afgørende vendepunkt i Kinas moderne historie. Herefter
fungerede Deng Xiaoping, omend uformelt, som Kinas øverste leder.
1979 oprettede Kina og USA fulde diplomatiske forbindelser, samtidig med at
vietnamesiske styrker trængte ind i Cambodja for at eliminere det kinesiskstøttede Pol
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Xiaopingæraens "reform og åben dør"politik, og mødet har siden f ået status i de
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1979 oprettede Kina og USA fulde diplomatiske forbindelser, samtidig med at
vietnamesiske styrker trængte ind i Cambodja for at eliminere det kinesiskstøttede Pol
Pot regime. Kina reagerede januar 1979 med et militært angreb på Vietnam, der nød
støtte fra Sovjetunionen, og kinesisk udenrigspolitik lignede mere og mere en uformel
alliance med USA imod hovedfjenden Sovjetunionen. P å hjemmefronten blev
Demokratibevægelsen sl ået ned i foråret 1979, og dens mest kendte fortaler, Wei
Jingsheng, blev idømt 15 års fængsel.
Deng balancerede mellem de reformivrige og de mere ortodokse medlemmer af den
øverste ledelse, og vigtige reformer blev prøvekørt i provinser, kontrolleret af Dengs
folk; således blev "ansvarssystemet", hvor b ønderne i realiteten fik privat råderet over
deres jord, afprøvet i provinserne Sichuan og Anhui, før systemet blev gjort
landsd ækkende i 1980'ernes første år kulminerende i 1982beslutningen om at opl øse
folkekommunerne. 1979 blev de "særlige økonomiske zoner" etableret med det formål at
tiltrække udenlandsk kapital og øge Kinas eksport. 1980 overtog en af reformfløjens
mest succesrige folk, Zhao Ziyang, premierministerposten fra Hua Guofeng, og en anden
reformmand, Hu Yaobang, overtog partilederposten i 1981.
Etbarnspolitikken blev lanceret i 1980, samme år som Firebanden blev stillet for retten
og idømt dødsstraffe, der dog blev konverteret til livsvarigt fængsel. Ogs å i 1980
fremlagde Deng Xiaoping på et internt partimøde forslag om vidtgående politiske
reformer. Kernen i Dengs forslag var en klar adskillelse mellem p å den ene side KKPs
politiskideologiske arbejde og p å den anden administrative og økonomiske funktioner.
Ved lokalvalgene i Folkekongressen i 1980 blev grænserne for kritik og initiativ nedefra
udvidet. Men den liberale bølge i 1980 udløste 1980 81 en modoffensiv fra de ortodokse
kommunister, og 198283 havde de igen i en periode stor indflydelse i partiledelsen;
samtidig begyndte det nære samarbejde med USA at kølnes, og Kina søgte hen imod en
position præget af neutralitet i forhold til supermagterne USA og Sovjetunionen.
1984 blev tempoet mht. de økonomiske reformer atter skruet op; mens tyngdepunktet
197984 havde ligget p å reformer i landbruget, hvor bøndernes gennemsnitlige
levestandard var blevet fordoblet, kom industrien nu i fokus. 1984 var ogs å året, da
Kina og Storbritannien indgik aftale om overdragelse af Hongkong til Kina i 1997. I de
følgende år kom Kina ind i en periode med høj økonomisk vækst, og samhandelen med
omverdenen voksede ligeledes hurtigt. Men samtidig tog de sociale spændinger til,
efterhånden som forskellen mellem vindere og tabere i reformprocessen blev synlig.
Nogle provinser og regioner begyndte at ligne de østasiatiske "tigerøkonomier", mens
andre sad fast i fattigdommen. Inflation og korruption bidrog til en stemning af
usikkerhed og skepsis. Med den relativt større ytringsfrihed efter midten af 1980'erne
voksede også kritikken af KKPs magtmisbrug blandt intellektuelle og studerende. En
række studenterdemonstrationer i 198687 førte til en voldsom reaktion fra den
ortodokse fl øj i partiet, og Deng Xiaoping ofrede den reformivrige Hu Yaobang på
partilederposten. Det lykkedes imidlertid Deng at rokere Zhao Ziyang ind p å
partilederposten, mens teknokraten Li Peng overtog Zhaos premierministerpost. På
KKPs trettende kongres oktober 1987 blev reformkursen genoptaget.
1988 tog sp ændingerne i samfundet igen til. Inflation udløste bølger af panikindkøb, og
sommeren 1988 besluttede regeringen at bremse prisreformen og den økonomiske
vækst. Internt i systemet var Zhaos stjerne nu for nedadg ående, og Li Pengs stigende,
men Zhao ville ikke opgive reformkursen uden kamp.
På baggrund af splittelsen i topledelsen øjnede intellektuelle kritikere i foråret 1989 en
mulighed for at trænge igennem med deres budskab, og der opstod i realiteten en
alliance mellem Zhaogruppen i topledelsen og de kritiske intellektuelle. Den gærende
kritik slog over i store studenterdemonstrationer, udl øst af Hu Yaobangs død 15.4.1989.
I løbet af maj bredte denne nye demokratibevægelse sig til 123 kinesiske byer, og
millioner af byboere sluttede op omkring studenternes demonstrationer. Regeringen
indførte undtagelsestilstand i Beijing 20.5.1989, men det stoppede ikke
demonstrationerne, og KKPs aldrende ledere valgte derfor at sætte hæren ind.
Natten til 4.6.1989 blev op mod 200.000 soldater sat ind mod demokratibevægelsen i
Beijing. Mange hundrede civile blev dræbt på Tiananmen, og tusinder såret. Kort efter
blev Zhao Ziyang og hans støtter officielt afsat fra deres poster, mens myndighederne
indledte en klapjagt på systemkritikere, studenterledere og arbejdere, der havde
forsøgt at danne uafh ængige fagforeninger. Jiang Zemin blev indsat som ny partileder.
Begivenhederne udløste international kritik og sanktioner mod Kina. Som modtræk
knyttede Kina sig nærmere til de vaklende regimer i Østeuropa og Sovjetunionen, men
da disse br ød sammen i 198990, øgedes Kinas internationale isolation faretruende. De
internationale sanktioner blev dog lempet igen i løbet af 199092, og Kinas ledere
manøvrerede sig med stor dygtighed ud af isolationen, idet de prioriterede Kinas plads i
den østasiatiske v ækstregion øverst på den udenrigspolitiske dagsorden.
Den kinesiske ledelse f ørte 198991 en stram økonomisk politik, som bragte inflationen
under kontrol, men i foråret 1992 opfordrede Deng Xiaoping til nye reforminitiativer og
øget vækst.
199296 var præget af en ekstremt hurtig økonomisk udvikling, således at Kina ved
udgangen af 1900 t. må regnes blandt de lande i verden, der har den højeste
økonomiske vækst. Samtidig er de økonomiske reformer kommet et stort skridt videre;
statssektoren er ikke længere altdominerende, og priserne bestemmes i hovedsagen af
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under kontrol, men i foråret 1992 opfordrede Deng Xiaoping til nye reforminitiativer og
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199296 var præget af en ekstremt hurtig økonomisk udvikling, således at Kina ved
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statssektoren er ikke længere altdominerende, og priserne bestemmes i hovedsagen af
markedet. Det politiske system er imidlertid stadig autorit ært, selvom det intellektuelle
og åndelige klima er blevet noget friere efter tilbageslaget 198991. Dengs død 19.2.
1997 havde ikke umiddelbart nogen betydning for den politiske stabilitet i landet, da
den alderdomssv ækkede leder i sine sidste leve år ikke deltog aktivt i det politiske liv.
Overordnet ændrede Deng æraen Kina fra et totalitært samfund, der krævede aktiv
tilslutning af alle medborgere, til et autoritært system, som begrænser undertrykkelsen
til de mest åbenmundede kritikere. Trods KKPs fortsatte politiske dominans er
statsapparatet blevet v æsentlig moderniseret. Internationalt har Kina formået ikke blot
at sikre sine grænser, men ogs å at indgå i et hurtigt voksende økonomisk samarbejde
specielt i forhold til nabolandene i Øst og Sydøstasien.

Efter Deng
Fra 1997 til 2002 stod Jiang Zemin med ansvaret. Han tilhørte "tredje generation" (efter
Mao Zedong og Deng Xiaoping) af ledere. 1.7.1997 kunne Jiang som Kinas repræsentant
forestå den britiske kronkoloni Hongkongs tilbagevenden til kinesisk suverænitet, og i
september samme år fremlagde han på kommunistpartiets 15. kongres en plan for
privatisering af hovedparten af den statsejede industri. Den store finanskrise i Asien,
som begyndte i efter året 1997, gjorde det imidlertid sværere at sælge de ofte dybt
forgældede statsvirksomheder. Kinas økonomiske vækst blev ikke påvirket af
finanskrisen i samme omfang som en række andre lande i Østasien, men i slutningen af
1990'erne var økonomien dog præget af deflation og voksende arbejdsl øshed. Samtidig
er store indkomstforskelle blevet almindelige.
Den politiske kontrol opretholdes nidk ært, og der er blevet slået hårdt ned på alle tilløb
til uafhængige organisationer eller medier. Da en gruppe borgere i 1998 ansøgte om
tilladelse til at oprette Kinas Demokratiske Parti, blev de idømt lange fængselsstraffe. En
langt st ørre og helt overraskende udfordring for den kinesiske ledelse kom imidlertid fra
den nyreligiøse Falun Gongbevægelse, som i 1999 organiserede en sitin med omkring
10.000 deltagere foran regeringens hoveds æde i Beijing; bevægelsen blev efterfølgende
forbudt og massivt undertrykt. En tredje udfordring mod systemet kommer fra tusindvis
af lokale protester overalt i Kina rettet mod korruption, skatter eller manglende
arbejdsl øshedsunderst øttelse.
Kun ved en enkelt lejlighed har regeringen tilladt protestdemonstrationer. Da
amerikanske bomber i maj 1999 under bombekampagnen mod Jugoslavien i forbindelse
med Kosovokrisen ramte den kinesiske ambassade i Beograd, udl øste det en b ølge af
raseri og ophidset nationalisme i den kinesiske ungdom, og den amerikanske
ambassade i Beijing blev i dagevis belejret af demonstranter. En ny krise mellem Kina og
USA opstod i 2001, da et amerikansk overvågningsfly kolliderede med en kinesisk jager
over Det Sydkinesiske Hav. Den kinesiske selvrespekt fik til geng æld oprejsning med
IOCs beslutning samme år om at gøre Beijing til værtsby for De Olympiske Lege 2008,
ligesom Kinas optagelse i WTO, endeligt bekræftet i 2001, varsler nye fremskridt for
Kinas integration i verdenssamfundet.
Økonomisk har udviklingen i Kina været en succes, og reformerne har, omend deres kurs
har været slingrende og uden klar plan, bidraget til fremskridt. Bagsiden af medaljen er
miljøø delæggelse, korruption, millioner af omkringrejsende løsarbejdere og store sociale
uligheder. Den officielle socialistiske ideologi er udhulet og mangler troværdighed,
ligesom KKPs herredømme i mange kineseres øjne savner legitimitet. De udfordringer,
som 1900t. har stillet Kina over for, er blevet taget op, men langtfra alle forhåbninger
er indfriet.
Jiang Zemin trådte tilbage som partileder ved kommunistpartiets 16. kongres i efteråret
2002 og som præsident i 2003. En "fjerde generation", anført af Hu Jintao, har
overtaget ledelsen af landet. De skyhøje økonomiske vækstrater fortsatte i midten af
det årti, der startede år 2000, og det samme gjorde meldinger om økologiske
ødelæggelser og katastrofer, en hidtil uset social polarisering og tusindvis af
protestdemonstrationer fra fattige bønder og arbejdere. Nye signaler fra
Kommunistpartiets øverste ledelse i 2005 og 2006 tyder imidlertid på, at bedre
miljøbeskyttelse og st ørre social retfærdighed faktisk har fået en topplacering p å
ledelsens dagsorden. Internationalt har Kina siden årtiets begyndelse lagt sig tæt op ad
USA i "krigen mod terror", idet den kinesiske regerings undertrykkelse af muslimske
"separatister" i Kinas vestlige provins Xinjiang er blevet sammenkædet med antiterror
kampen. Netop kampen mod "seperatister" i Xinjiang og Tibet har ført til kritik fra
omverden. I foråret 2008 kom det til etniske uroligheder i Tibet mellem hankinesere og
tibetanere; der var flere dræbte og styret slog ned med hård hånd. I juli 2009 var der
voldsomme uroligheder i Xinjiang; officielt blev 156 dr æbt. Især Japan har i årtiets midte
været mål for nye, kortvarige, udbrud af nationalistisk vrede i den kinesiske ungdom. I
marts 2005 vedtog den kinesiske Folkekongres en antiløsrivelseslov rettet mod Taiwan,
som trues med militær indsats, dersom den "fredelige genforening" af Taiwan med Kina
ikke lader sig realisere.
Kommunistiske tropper rykker ind i Peking i triumftog. Mao inspicerer sine styrker. Klip fra 19
I 1993 fejrede kineserne 100 året for Maos fødsel. I årene efter Den Store Rorgængers d ød
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Kina. Mao Zedong p å Den
Lange March. Kommunisterne
iværksatte i 1934 en flugt
vestover, som gennem et års
ufattelige strabadser f ørte Den
R øde H ær fra S Ø  til NVKina.
Marchen kostede de fleste
deltagere livet. De overlevende
blev til geng æld det
socialistiske Kinas helte og
ledere. Mao var ved marchens
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Kina. Allerede i 1700 t.
fremkom kejserlige advarsler
mod opiums skadelige virkning
på helbredet, men det var f ørst,
da importen i 1830'erne blev en
økonomisk trussel, at der blev
skredet h årdt ind med
Opiumkrigen til f ølge. Efter
nederlaget m åtte kineserne
fortsat acceptere importen, og
det var f ørst i Folkerepublikken
efter 1949, at skikken med
rygning for alvor gik tilbage. I
1990'erne er der igen opst ået
betydelige problemer i
forbindelse med opium, heroin
o.l. Stik af opiumshule af G.
Paterson fra midten af 1800 t.
efter tegning af T. Allom.
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Arlen Specter Switching Parties
From Republican To Democrat
The Huffington Post
I Like It

| Rachel Weiner | 04/28/09 01:25 PM

I Don’t Like It
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Sen. Arlen Specter (RPenn.) is becoming a
Democrat.
"I have decided to run for reelection in 2010 in the
Democratic primary," said Specter in a
statement. "I am ready, willing and anxious to take
on all comers and have my candidacy for re
election determined in a general election."
"Since my election in 1980, as part of the Reagan
Big Tent, the Republican Party has moved far to
the right. Last year, more than 200,000
Republicans in Pennsylvania changed their
registration to become Democrats. I now find my
political philosophy more in line with Democrats
than Republicans."
The move will give Democrats a filibuster proof 60
vote majority in the Senate, presuming
Minnesota's Al Franken is eventually seated.
However, in his statement Specter said his opposition to the Employee Free Choice Act  widely seen
as a defense against a Republican primary challenge  will not change.
Share

Print

Comments

Polls had shown that, despite his shift on EFCA, Specter was on his way to losing his seat if he stayed
in the GOP. A Rasmussen survey from last Friday had former U.S. Rep. Pat Toomey beating the Senator
by 21 points in the primary.
Sources told the AP that an announcement could come later in the day  or Wednesday.
Vice President Joe Biden and Pennsylvania Gov. Ed Rendell have urged Specter to switch parties in the
past.
President Obama called Specter Tuesday to say Democrats "are thrilled to have you."
Story continues below
advertisement

Specter's Full Statement:

I have been a Republican since 1966. I have been working extremely hard for the
Party, for its candidates and for the ideals of a Republican Party whose tent is big
enough to welcome diverse points of view. While I have been comfortable being a
Republican, my Party has not defined who I am. I have taken each issue one at a time
and have exercised independent judgment to do what I thought was best for
Pennsylvania and the nation.
Since my election in 1980, as part of the Reagan Big Tent, the Republican Party has moved
far to the right. Last year, more than 200,000 Republicans in Pennsylvania changed their
registration to become Democrats. I now find my political philosophy more in line with
Democrats than Republicans.
When I supported the stimulus package, I knew that it would not be popular with the
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and have exercised independent judgment to do what I thought was best for
Pennsylvania and the nation.
Since my election in 1980, as part of the Reagan Big Tent, the Republican Party has moved
far to the right. Last year, more than 200,000 Republicans in Pennsylvania changed their
registration to become Democrats. I now find my political philosophy more in line with
Democrats than Republicans.
When I supported the stimulus package, I knew that it would not be popular with the
Republican Party. But, I saw the stimulus as necessary to lessen the risk of a far more serious
recession than we are now experiencing.
Since then, I have traveled the State, talked to Republican leaders and office holders and my
supporters and I have carefully examined public opinion. It has become clear to me that the
stimulus vote caused a schism which makes our differences irreconcilable. On this state of
the record, I am unwilling to have my twenty nine year Senate record judged by the
Pennsylvania Republican primary electorate. I have not represented the Republican Party. I
have represented the people of Pennsylvania.
I have decided to run for re election in 2010 in the Democratic primary.
I am ready, willing and anxious to take on all comers and have my candidacy for re election
determined in a general election.
I deeply regret that I will be disappointing many friends and supporters. I can understand
their disappointment. I am also disappointed that so many in the Party I have worked for for
more than four decades do not want me to be their candidate. It is very painful on both sides.
I thank specially Senators McConnell and Cornyn for their forbearance.
I am not making this decision because there are no important and interesting opportunities
outside the Senate. I take on this complicated run for re election because I am deeply
concerned about the future of our country and I believe I have a significant contribution to
make on many of the key issues of the day, especially medical research. NIH funding has
saved or lengthened thousands of lives, including mine, and much more needs to be done.
And my seniority is very important to continue to bring important projects vital to
Pennsylvania's economy.
I am taking this action now because there are fewer than thirteen months to the 2010
Pennsylvania Primary and there is much to be done in preparation for that election. Upon
request, I will return campaign contributions contributed during this cycle.
While each member of the Senate caucuses with his Party, what each of us hopes to
accomplish is distinct from his party affiliation. The American people do not care which
Party solves the problems confronting our nation. And no Senator, no matter how loyal he is
to his Party, should or would put party loyalty above his duty to the state and nation.
My change in party affiliation does not mean that I will be a party line voter any more for
the Democrats that I have been for the Republicans. Unlike Senator Jeffords' switch which
changed party control, I will not be an automatic 60th vote for cloture. For example, my
position on Employees Free Choice (Card Check) will not change.
Whatever my party affiliation, I will continue to be guided by President Kennedy's statement
that sometimes Party asks too much. When it does, I will continue my independent voting
and follow my conscience on what I think is best for Pennsylvania and America.
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Wow! Another disingenuous politician. What a surprise! He wouldn't have won the primary, so he
switches parties rather than stand behind his values. This, unfortunately, is the quality of person we
have running our country. And we wonder why things are all screwed up?
Reply

Favorite

Tugar

Flag as abusive

Posted 01:02 PM on 05/03/2009
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I'm a Fan of Tugar

ARLEN SPECTOR DID THE RIGHT THING !
HE'S ALWAYS BEEN FOR THE PEOPLE OF HIS STATE. NO MATTER WHAT NONSENSE
HIS REPUB COLLEAGUES WAS UP TO.
SO ALL I CAN SAY IS... WELCOME TO THE DEMOCRATIC PARTY ARLEN, AND YOU HAVE MY
SUPPORT !!!
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Huh?
Arlen Specter was a Republican?!?
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The thing is in the United States fewer people identify themselves as a republican so it
stands to reason that you have a better change in many district at least and many states of
being elected with a D behind your name. But was this about political survival? It
absolutely was about political survival. Was it about ideology? It was, Arlen Specter has not changed
his views since February, the republican party has not changed it's views since February. In February
he told people he wasn't gonna switch party. I think this is pure pragmatic politics.
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permalink
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The man is 79 years old. HE NEEDS TO RETIRE. Why do these people continue
to serve into their 90s? If anything, there should be a mandatory retirement age
for them. It just bothers me that these really old people are making decisions
based on old and antiquated ways of thinking when the situation calls for something more
modern. I think they should be forced into retirement at 70 at least. The same goes for the
president as well, no one should be allowed to run for president past the age of 70. These
people are so power hungry it's pathetic.
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One wrong vote, and Specter is OUTTA HERE in 2010.

president as well, no one should be allowed to run for president past the age of 70. These
people are so power hungry it's pathetic.
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One wrong vote, and Specter is OUTTA HERE in 2010.
If I was Michael Steele, I would either defect or resign right now and save my political future.
This would be the perfect time.
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Arlen Specter says that he is leaving the GOP because the GOP moved too far to
the "right."
But has the GOP moved to the "Right?" http://www.jbs.org/index.php/newsfeed
archive/4813
.."For many years, the terms liberal and conservative were useful, especially to describe one's views
on interpreting the Constitution (loose constructionist versus strict constructionist). However, since
the term conservative has been appropriated and abused by the neoconservatives who have gained
control of the Republican Party, it, too, has lost its original meaning.
Arlen Specter undoubtedly will feel at home in the Democratic Party, but only because it is a place
where his willingness to bend the Constitution requires little pretense. It is the political equivalent
of "coming out of the closet," a place where many of his former Republican colleagues still reside "
pretending to be "conservative" or "moderate" (whatever those terms mean nowadays), while voting
to trash the Constitution.
Voters would do much better in evaluating their elected representatives if they ignored party and
spectrum labels entirely and focused exclusively on the Constitution."
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Win at any cost......this is change??? Pennsylvania residents, especially those near Philadelphia
have little time for Arlen. Remember Ira Einhorn Mr. Spector??? And of course the way you worked
over Anita Hill.......you can change parties, but you cannot change the fact that it is time for you to go.
How much did it take to "buy" you Mr. Spector? Get used to being addressed as Mister instead of
Senator. You will not fool the residents of this great state.
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I think this is great!
Does anyone remember when the Native American congressman, whose Native name
was "Nighthorse" left the Dems and joined the Repubs? It seems he was never heard from again, at
least not on the national level.
I don't think this will happen with Sen. Spector. Unlike the Repubs., the Dems have a larger tent.
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As a Pennsylvania resident, I'll be curious how this all shakes out. I haven't personally liked this man
since he did a hatchet job on Anita Hill. The fact that he tells Polish jokes in public shows how out of
touch he is.
Personal feelings aside, welcome Arlen, happy to have you (and the 60th vote you bring).
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I think what Arlen Specter is not saying, is what most of us already know. I think the hate of
the president by the republicans, is something that he can't live with and evidently does not
support, that is one of the main reasons why he's switching parties. More kudos for him.
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I'm holding my breath until the economy takes an upswing and then watch as the
Republicans scramble once again to redefine themselves or tank. I'm hoping
tank.
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Re: "I will continue my independent voting and follow my conscience". Even though I often
disagree with Arlen Specter, his decisions are based on the facts, common sense and
The Constitution, not party line emotion. Hopefully, he will continue to be an independent
voice of reason for ALL Americans.
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Re: "I will continue my independent voting and follow my conscience". Even though I often
disagree with Arlen Specter, his decisions are based on the facts, common sense and
The Constitution, not party line emotion. Hopefully, he will continue to be an independent
voice of reason for ALL Americans.
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Good news, Worth celebrating!  i hope rustic limbaugh's fans start to get the gist!
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Welcome aboard, Arlen!
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Someone's knocking at the door, somebody's ringing the bell, do me a favor? Open the
door & let em in (come on Olympia!)
Sister Susan, brother Chuck
Arlen Specter, then there's Joe
let em innnn yeah
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THE REPUBLICANS CAN STOP CRYING. THEY CAN HAVE JOE LIEBERMAN. NOW THERE
IS A STAND UP GUY. I THINK. ER, WHAT DAY IS THIS?
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The only reason for Spector changing parties was to retain his seat in office. Ideology and
principles had nothing to do with it. That said, inching closer to a filibusterproof Congress
is a good thing for the Obama cause.
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In today's world, how can you be so cynical?
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(VIDEO)
Michael Graham Richard
of Treehugger sent over
some awesome video of
a solar plane...
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Kina får sit første miljø
ministerium

12. marts 2008
SEND
PRINT

Fra forsiden
Rockerforbud vil ikke
bremse bandekrig

DEL

Kina får fem nye superministerier, deriblandt det første nogensinde, som
får til opgave at beskytte milj øet, meddelte det kinesiske styre i dag.
Kommunistpartiet er godt klar over, at det bliver op ad bakke at beskytte
miljøet i et af verdens mest forurenende lande, men peger blandt andet
fingre af landets fremadstormende industri. "Vi st år over for en enorm
opgave og en stor udfordring. Økonomien bliver ved med at vokse, og
mønstret med tung industrialisering er ikke ændret, sagde Xie Zhenhua,
næstformand for Kinas nationale Udviklings og Reformkommission.

'Frihed er uenighed 
demokratier diskussion'

Emneord for denne artikel

Kina

Terrorgruppe yder
Relaterede artikler

Nye toner fra en økonomisk sv ærv ægter

ritzau/AFP

Novo Nordisk
undergraver sin egen
trov ærdighed

nødhj ælp til Pakistans
flygtninge

Usædvanlig debat om d ødsfald i Kinas fængsler
For dyrt at d ø
Mærsk lover at rydde op p å sin fabrik i Kina

Det Store Hvide H åb
har stadig mareridt

G20 fiasko

Blodtørst og sandhed

Man skal være registreret bruger for at skrive kommentarer på information.dk. Som registreret
bruger får du også mulighed for at tilmelde dig nyhedsbreve m.m. Tilmeld dig her

Bedst lige nu

God tone i debatten

Vi elsker børnehaver,
men det har vi ingen
grund til

Seneste fra Milj ø og klima

Græsrødder frygter klimaaftale, der er v ærre end
ingenting
Hellere sammenbrud end svag klima aftale i
København
Teplukkeres fagforening kritiserer Fairtrade 
plantage
Oppositionen finder fodslag: Danmark fossilfrit i
2050

'Jeg er ikke l ængere
sikker p å, at jeg kan
anbefale de danske
daginstitutioner,' siger
en af Danmarks førende
udviklingspsykologer,
Dion Sommer.
Forskningen peger p å,
at b ørn fungerer
dårligere motorisk,
sprogligt og socialt. Men
forældre har brug for
institutionerne og har
sv ært ved at se i øjnene,
at de skader deres b ørn

En oliemand rydder op
Københavns Kommune snyder p å CO2 v ægten
Kære togpassager ...
John Kerrys gr ønne krig
Australien udskyder klimalov
CO2 neutralitet er falsk reklame

'Den smukkeste del af
mig skulle slukkes'
'Jeg elskede dem. Men
der var ingen vej
tilbage,' siger Shazia.
Hun forlod sin familie,
der ikke kunne
acceptere, at hun er

Australien udskyder klimalov
CO2 neutralitet er falsk reklame

'Den smukkeste del af
mig skulle slukkes'
'Jeg elskede dem. Men
der var ingen vej
tilbage,' siger Shazia.
Hun forlod sin familie,
der ikke kunne
acceptere, at hun er
homoseksuel

Frygt for global
protektionisme
overdrevet
I 1930'erne blev et
dramatisk fald i den
globale samhandel
tillagt protektionisme.
Noget lignende er ikke
sket i de seneste par
m åneder trods et
alvorligt sammenbrud i
den internationale
handel. I stedet er nye
konkurrenceforvridend
indgreb blevet
populære

Det sunde liv er ikke
automatisk det gode
liv
Når Rikke Trine
Petersen bliver
inviteret til middag,
stikker hun enten en
løgn om, at hun ikke
kan komme eller tager
sin egen mad med. For
nogle danskere tager
sundhedsmanien
overh ånd og bliver til
sygdommen ortoreksi,
en sygelig bes ættelse af
sund mad, eller
megareksi, hvor jagten
på den store, muskul øse
krop styrer. Eksperter
taler om
sundhedsfanatisme og
advarer om et voksende
problem

Opbakningen til frie
bogpriser skrider
Efter en tid med vild
priskrig og faldende
omsætning tr ækker en
af landets st ørste
boghandlerk æder nu i
land p å spørgsm ålet om
de frie bogpriser. Der er
behov for ændringer,
hvis det brede udvalg af
bøger og boglader skal
bevares

Verdensbanken siger
farvel til Washington
konsensus

hvis det brede udvalg af
bøger og boglader skal
bevares

Verdensbanken siger
farvel til Washington
konsensus
Verdensbanken var
tidligere en af
frontk æmperne for
ideen om total
privatisering og
liberalisering. Men i sin
rene form var den ide
en fejl, lyder det fra
bankens vicedirekt ør,
der mener, at USA's
sorthvide syn p å
markedet har spillet
fallit
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Obama drømmer om nul
atomvåben

6. april 2009
Skrevet af: Kåre Pedersen
SEND

Fra forsiden
Men nogle er mere lige
end andre

PRINT

Mens Nordkorea i går provokerede ved at affyre en raket, lovede
Præsident Obama, at USA vil arbejde for en verden uden
atomvåben. Eksperter kalder det for utopisk, men hæfter sig

DEL
Emneord for denne artikel

Fra sin talerstol midt i Prags
spirende for år havde pr æsident
Barack Obama i går et meget klart
budskab med til de tusinder af
tilhørere, der var m ødt op for at
høre USA's nye pr æsidents første
sikkerhedspolitiske tale p å
udenlandsk grund.

Vi lever i en tid, hvor atomkrig er
ut æ nkelig, men atomangreb er en reel
risiko, var budskabet i g å r, da USA's
pr æ sident Barack Obama holdt tale i
Prag. Foto: Scanpix

Om det var for med det samme at komme denne verdens kynikere i
forkøbet, forl ød der ikke noget om, men Obama understregede i hvert fald
i samme tonefald, at en atomv åbenfriverden er et usandsynligt scenarie i
hans leve tid.
"Det vil tage lang tid og kommer til at kr æve t ålmodighed og
vedholdenhed. Men det er p å tide at ignorere de stemmer, der fort æller os,
at verden ikke kan forandre sig," pointerede Obama med knyttet n æve.

Smukt men utopisk
For at sætte handling bag de flotte ord har Obama taget en række konkrete
initiativer. Atomv åben skal fremover fylde mindre i de amerikanske
sikkerhedsstrategier, og Det Hvide Hus vil have Kongressen til at forbyde
amerikanske pr øvespr ængninger.
"Det vil vi gøre øjeblikkeligt og aggressivt, for det er p å tide at få et forbud
mod atompr øvespr ængninger," sagde Obama.

ombudsmanden
Blodsporene begynder i
Berlin

Relaterede artikler

Obamas hattrick
Nordkorea trodser igen hele verden
Atomafrustning er led i USA's nye strategi
Nordkoreansk raket fl øj henover Japan
Tid til forsoning

Lokalpolitikere: Carina
Christensen lyttede ikke
til os
Kvinder t ænder p å
mere, end de tror
Virkelig virkelighed

Bedst lige nu

Som det eneste land, der
nogensinde har affyret et
atomv åben, har USA et moralsk
ansvar for nedrustning og i sidste
ende for at eliminere alle
atomv åben i verden, l ød det fra
Obama. Som præsident vil han
derfor arbejde for helt at afskaffe
atomv åben

"Man vil," lød det fra
præsidenten, "se et USA, der
forpligter sig til at opnå fred og sikkerhed i en verden uden atomv åben."

har misbrugt

Nordkorea | USA | atomv åben | Barack Obama

samtidig ved, at hensigten er det vigtigste
"Verden skal være en verden
uden atomv åben".

Anklage: Regeringen

Danske banker slipper
fri for regulering

Seneste fra Amerika

600 glemte og retsl øse fanger i Bagram
Dommerkandidat fremh æver k ønsforskelle
Hvem er hykleren?
Iran er stadig USA's st ørste problem

Regeringen har talt
meget om strengere
regulering af de danske
banker. Men flere
eksperter peger nu
sammen med bankerne
selv p å, at bankernes
mulighed for at drive
forretning er pr æcis de
samme som altid

Mig og moneterne
Frygten er tilbage
Terror afv ærget i New York
Scenen skifter for USA ’s homoseksuelle
Blokpolitisk lakmuspr øve i USA
Obama er begyndt at l ægge pres p å Israel

Skarp borgerlig kritik
af 'visionsløs
kulturminister'
Både højre  og
venstrefl øj beskylder
kulturministeren for at
v ære for passiv. Ogs å
fremtr ædende
kulturpersonligheder
mener, hun er en
forvalter uden en
selvst ændig ideologisk
dagsorden

For at sætte handling bag de flotte ord har Obama taget en række konkrete
initiativer. Atomv åben skal fremover fylde mindre i de amerikanske
sikkerhedsstrategier, og Det Hvide Hus vil have Kongressen til at forbyde
amerikanske pr øvespr ængninger.
"Det vil vi gøre øjeblikkeligt og aggressivt, for det er p å tide at få et forbud
mod atompr øvespr ængninger," sagde Obama.

v ære for passiv. Ogs å
fremtr ædende
kulturpersonligheder
mener, hun er en
forvalter uden en
selvst ændig ideologisk
dagsorden

Den amerikanske pr æsident vil ogs å forbyde produktion af de fissile
stoffer, der er n ødvendige for at udvikle atomv åben, og samtidig oprette et
internationalt organ, der kan levere beriget uran til lande, der ønsker at
bruge atomenergi til civile form ål.
Herhjemme peger
flere eksperter da
også på, at man især
skal hæfte sig ved
mellemregningerne.
For målet om nul
atomv åben er
uopn åeligt og
fuldstændigt
urealistisk.
"Total nuklear
nedrustning er et
smukt mål, men
formentlig ogs å
utopisk for det kan af flere grund ikke lade sig g øre," vurderer ekspert i
sikkerhedspolitik p å SDU, Jens Ringsmose, og tilføjer: "Den største
forhindring er, at der ikke findes en overordnet myndighed, der kan sikre,
at alle nedruster. P å den baggrund er det sv ært at forestille sig lande som
Israel, Pakistan, Kina og Rusland opgive det ultimative magtmiddel uden
sikkerhed for at alle andre g ør det. Dertil kommer, at alene det at have
atomv åben er et statussymbol. Noget, der h ører en stormagt til, og det
symbol vil det v ære meget sv ært at få et land som for eksempel Frankrig til
at afgive. Så man må nok se i øjnene, at atomv åben er noget der er
opfundet, som ikke kan nedfindes igen."

Dialog med Rusland
Samme vurdering har professor i sikkerhedspolitik p å SDU, Sten Rynning.
"En verden uden atomv åben ligger meget langt ude i fremtiden, men derfor
kan der godt v ære stor fornuft i Obamas tale for selve bev ægelsen mod
nedrustning kan være med til at forandre meget," siger han.
Obama opnår nemlig flere ting med sin nye strategi for nedrustning, mener
Sten Rynning.
Når målet er total nedrustning, kan USA med st ørre legitimitet g å i clinch
med lande som Iran, Nordkorea, Indien og Pakistan, der ikke har
underskrevet den internationale ikke spredningsaftale, og som derfor har
atomprogrammer med de frygtede mellemdistanceraketter, der reelt er
uden for international kontrol.
"I dag er det sådan, at USA kun har en aftale med Rusland om
mellemdistanceraketter, men ved at sige 'se vi drosler ned og l ægger
mindre v ægt på atomv åben i vores sikkerhedsstrategi', kan USA med mere
v ægt kræve, at aftalerne om mellemdistanceraketter bliver
multilateraliseret  altså, at der bliver indg ået internationale bindende
aftaler, der giver USA mere kontrol med de her landes atomv åben," lyder
det fra Sten Rynning, der ogs å peger p å, at Obama med udspillet lægger op
til en mere vidtr ækkende aftale mellem USA og Rusland om nedrustning af
langdistanceraketter, der kan medføre atomspr ænghoveder.
Jens Ringsmose er enig i, at udspillet skal ses som et led i en dialog med
Rusland om nedrustning, og han understreger ogs å, at selvom total
nedrustning er utopisk, er bev ægelsen mod nedrustning i sig selv
v æsentlig af flere grunde.
"Med nedrustning bliver der færre atomspr ænghoveder, og dermed færre
at føre kontrol med. Dermed falder risikoen ogs å for, at spr ænghovederne
falder i de forkerte hænder eller  som man så det for nogle år siden  at
USA pludseligt opdager, at de har fly flyvende rundt med spr ænghoveder,
uden at de ved det. S å der er bestemt et sikkerhedsaspekt i det og et
økonomisk, når der er mindre at kontrollere," siger Jens Ringsmose.

Nordkorea provokerer

Kære Nora ...
Forfatteren James
Joyce sad i 1909 i
Dublin og var ude af sig
selv over, at hans
elskede Nora Barnacle
befandt sig uden for
hans r ækkevidde i
Trieste. Det affødte en
række saftige breve til
Nora, hvis mage
litteraturhistorien
næppe tidligere har set.
Information har fået lov
at bringe et lille uddrag
af disse breve fra Joyces
hånd

Økonomi bestemmer
om børn kan få
specialundervisning
92 procent af
skolepsykologerne siger,
at kommunens økonomi
spiller ind, n år de skal
vurdere, om en elev
skal have
specialundersvisning.
Det er i strid med
folkeskoleloven men
almindelig praksis efter
kommunalreformen,
mener eksperter. Bertel
Haarder mener ikke,
det er et problem

Frygt og bæven i det
europæiske hus
Hollandske anti 
islamister, italienske
separatister og
modstandere af
Lissabontraktaten kan
alle få plads i Europa 
Parlamentet, n år der
afholdes valg i starten
af juni. 'Ekstremistiske
partier er bedre til at
mobilisere v ælgerne
ved at spille p å
borgernes frygt,' siger
polsk
parlamentsmedlem

Nordkoreas
atombombebrag kan
være en overraskende
teknisk triumf
Vellykket
prøvespr ængning af en

at føre kontrol med. Dermed falder risikoen ogs å for, at spr ænghovederne
falder i de forkerte hænder eller  som man så det for nogle år siden  at
USA pludseligt opdager, at de har fly flyvende rundt med spr ænghoveder,
uden at de ved det. S å der er bestemt et sikkerhedsaspekt i det og et
økonomisk, når der er mindre at kontrollere," siger Jens Ringsmose.

Nordkoreas
atombombebrag kan
være en overraskende
teknisk triumf
Vellykket
prøvespr ængning af en
lille atombombe kan
v ække større
atomappetit i en r ække
lande

Nordkorea provokerer
Som en på en gang uhyggelig og ironisk illustration af pointerne i Obamas
tale i Tjekkiet affyrede Nordkorea få timer før talen i forsøgsøjemed en
langdistanceraket, der er i stand til at medføre atomspr ænghoveder.
Raketten nåede aldrig at komme i kredsl øb om jorden, men inden den
styrtede i Stillehavet overfl øj den Japan.
En talsmand fra Det Hvide Hus afviste i første omgang, at affyringer kunne
betragtes som en provokation i forbindelse med Obamas tale, som mange
på forhånd havde forventet ville handle om fred og nedrustning.
"Vi har i flere uger kendt til, at Nordkorea havde planer om at affyre denne
raket. I den periode har det v æret dårligt vejr, men i dag klarede det op og
det valgte Nordkorea s å at udnytte," sagde talsmanden.
Japan reagerede øjeblikkeligt p å opsendelsen af raketten ved at indkalde
til et ekstraordin ært møde i FN's sikkerhedsråd.
Mens Præsident Obama kaldte opsendelsen for en provokation, der
understreger behovet for at hindre bestr æbelserne p å at hindre spredning
af atomv åben, manede Kina foreløbigt til besindighed i det internationale
samfund.
"Vi håber, at de involverede parter holder sig i ro og udviser
tilbageholdenhed og sammen bevarer fred og stabilitet i regionen, l ød det
fra Jiang Yu, der er talsmand for det kinesiske udenrigsministerium.
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Luftforurening formørker OLbyen

SENESTE NYT

Burmeister & Wain
Energy A/S
BWE Service
Salgsingeniør M/K.

Et tæppe af skadelige kemikalier, partikler og vanddamp har
lagt sig over Beijing og nedsat sigtbarheden til under 1
kilometer med blot 11 dage til, at de Olympiske Lege begynder.

Miljøcenter Århus
To fysiske planl æggere
til Plankontoret

Af Thomas Djursing , mandag 28. jul 2008 kl. 09:47
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Søgning

16:00 Elstimulation giver hurtigere

genoptræning

15:00 Farmafabrikker udskibes fra Kina
14:00 Projektledere fokuserer for lidt p å den

langsigtede nyttev ærdi

Sigtbarheden i Beijing er under en kilometer på grund af et tæppe
skadelige kemikalier, partikler og vanddamp. Med 11 dage til åbningen
af OL er medlemmerne af den olympiske komité begyndt at bide negle
over forureningen i byen.
»Nej det ser virkelig ikke godt ud, men i går var bedre… Vi prøver at
være håbefulde,« siger Gunilla Lindberg fra Sverige, der er
vicepræsident i Den Internationale Olympiske Komité til
nyhedsbureauet AP.

12:00 Merck fik udgivet falske fagblade på

videnskabeligt forlag

11:00 Nasa vil sikre Jorden mod dødelige

bakterier fra Mars

10:00 Video: På prøvetur med Mitsubishi elbil i

København

10:00 Elbil fra Mitsubishi klar til salg
09:00 Ugens ekspertsp ørgsmål: Vejer lys

noget?

23:15 Refns satire: Institutalitær
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Deltag i debatten

Ifølge eksperter er forureningen i Beijing på det værste niveau i den
seneste måned trods trafikbegrænsninger, der trådte i kraft for en
uge siden og fjernede halvdelen af alle biler fra vejene.
Luften er usund for sensitive grupper
De kinesiske myndigheder forsøger at dæmpe bekymringen og forsikrer
om, at luftkvaliteten vil være fin, når OL går i gang. Alligevel
indrømmer de, at luften i byen er »usund for sensitive grupper,«
skriver AP.

16:21 WHO afviser forsker: Influenza A er ikke

menneskeskabt

16:03 Elektronik til elbiler er en gylden chance
15:36 Plasmask ærm i brevtykkelse: 1 mm tyk

 men tre meter langt

Flere nyheder

Seneste debat

»Vores job er, at begrænse forureningen så meget som muligt, men
somme tider er det meget almindeligt at have tåge i Beijing på dette
tidspunkt,»« siger vicedirektør DU Shaozhong fra Beijings
Miljøbeskyttelsesbureau.
Myndigheder: Forureningen er faldet med 20 procent
Ifølge ham er forureningen 20 procent mindre, end den var på samme
tidspunkt for et år siden med tilsvarende vejrforhold.
Søndag indførte Beijing en nødplan, for at få bugt med forureningen i
byen inden OL løber af stablen den 8. august.
Planen omfatter blandt andet, at privatpersoner kun må bruge deres
biler hver anden dag, hvilket reguleres af, om nummerpladerne ender
på lige eller ulige cifre. Hertil kommer, at hundreder af byggepladser
og fabrikker er blevet lukket.
Send til en ven

Udskriv

Send til netv ærk

Beijings kamp mod forurening skaber trafikkaos f ør OL (23/7 2008)
OLbyen Beijing dumper: Alt for mange partikler i atleternes lunger (8/7
2008)

Vindmølle (14 minutter siden)
Ugens ekspertsp ørgsmål: Vejer lys noget?
(23 minutter siden)
Hvor er det bedste sted at dele sin egen
musik. (27 minutter siden)
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Kina:første ministre udenfor regeringspartiet
“KKP” udpeget
Posted in ARBEJDET og KAPITALEN * Politisk Økonomi, KINA ° Zhongguo,
Kapitalisme by interpres on søndag, januar 13, 2008
29.juni 2007

Forskeren Chen Zhu (54) er tildelt stillingen som
landets nye sundhedsminister, ifølge nyhetsbureauet
Xinhua.
Chen er uddannet i Frankrig. Udnævnelsen kommer bare nogle måneder
etfer at et andet ikke-partimedlem, Wan Gang, blev utnævnt til minister for
videnskab og teknologi. I de borgerlige-kapitalistiske medier som hylder
KKP`s garantier for den kapitalistiske ejendomret og profitter – taler man om
at udnævnelsen af Wang Gang er et tegn på “demokrati” , men Mr.Gang
repræsenterer intet nyt. Han er ikke i opposition til den kinesiske regerings
kurs. Tværtimod: Mr.Gang støtter det regerende KKP`s kapitalistiske kurs :
Derfor er han udnævnt som den første minster der ikke har gjort “karrierre” i
det regerende ”KKP”. NRK skriver :Minister for vitenskap og teknologi, Wan
Gang. Ifølge AFP sagde Wan tidligere denne måned at utnævnelsen av ham var
“et meget viktig skridt i utviklingen av Kinas politiske system og demokrati”.
Han blev udnævnt i april, og var det første medlem av Kinas regjering på
mange tiår som ikke er med i det regerende “Kinas kommunistiske parti”
KILDE: NRK.no/nyheter
Tagged with: Hvad koster kapitalismen ? The Price of Capitalism, Kapitalisme,
Kina
leave a comment
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MANDATE
The IPCC was established to provide the decision makers and others interested in climate change with an objective
source of information about climate change. The IPCC does not conduct any research nor does it monitor climate
related data or parameters. Its role is to assess on a comprehensive, objective, open and transparent basis the latest
scientific, technical and socio economic literature produced worldwide relevant to the understanding of the risk of
human induced climate change, its observed and projected impacts and options for adaptation and mitigation. IPCC
reports should be neutral with respect to policy, although they need to deal objectively with policy relevant scientific,
technical and socio economic factors. They should be of high scientific and technical standards, and aim to reflect a
range of views, expertise and wide geographical coverage.

WHO WE ARE
The IPCC is a scientific intergovernmental body set up by the World Meteorological Organization (WMO) and by the
United Nations Environment Programme (UNEP). Its constituency is made of :
The governments: the IPCC is open to all member countries of WMO and UNEP. Governments of participate in
plenary Sessions of the IPCC where main decisions about the IPCC workprogramme are taken and reports are
accepted, adopted and approved. They also participate the review of IPCC Reports.
The scientists: hundreds of scientists all over the world contribute to the work of the IPCC as authors, contributors
and reviewers.
The people: as United Nations body, the IPCC work aims at the promotion of the United Nations human
development goals

WHY THE IPCC WAS CREATED
Climate change is a very complex issue: policymakers need an objective source of information about the causes of
climate change, its potential environmental and socio economic consequences and the adaptation and mitigation
options to respond to it. This is why WMO and UNEP established the Intergovernmental Panel on Climate Change
(IPCC) in 1988.
The IPCC is a scientific body: the information it provides with its reports is based on scientific evidence and reflects
existing viewpoints within the scientific community. The comprehensiveness of the scientific content is achieved
through contributions from experts in all regions of the world and all relevant disciplines including, where appropriately
documented, industry literature and traditional practices, and a two stage review process by experts and governments.
Because of its intergovernmental nature, the IPCC is able to provide scientific technical and socio economic
information in a policyrelevant but policy neutral way to decision makers. When governments accept the IPCC reports
and approve their Summary for Policymakers, they acknowledge the legitimacy of their scientific content.
The IPCC provides its reports at regular intervals and they immediately become standard works of reference, widely
used by policymakers, experts and students. The findings of the first IPCC Assessment Report of 1990 played a
decisive role in leading to the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), which was
opened for signature in the Rio de Janeiro Summit in 1992 and entered into force in 1994. It provides the overall policy
framework for addressing the climate change issue. The IPCC Second Assessment Report of 1995 provided key input
for the negotiations of the Kyoto Protocol in 1997 and the Third Assessment Report of 2001 as well as Special and
Methodology Reports provided further information relevant for the development of the UNFCCC and the Kyoto Protocol.
The IPCC continues to be a major source of information for the negotiations under the UNFCCC.
Here is a brochure describing the history of the IPCC, major achievements and its relationship with the UNFCCC,
prepared on the occasion of the 10th Anniversary of the UNFCCC in the year 2004.
IPCC
Phone: +41 22730 8208/84
email: IPCCSec@wmo.int

10th Anniversary brochure
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Australien klappet ind i Kyoto
aftalen

HØ R DE SENESTE NYHEDER
Annonce:

Offentliggjort 03.12.07 kl. 16:05

Den gode nyhed ved åbningen af FN's klimamøde på Bali var Australiens
underskrift på Kyotoaftalen. Men der venter hårde forhandlinger om
konkrete resultater.

Relaterede artikler
Økomad p å klimatopmøde
USA bekymret over
klimaaftale
Ekspert: Anderledes
klimamøder
Se alle >>

Fakta om Balikøreplanen
Bali
køreplanen
af 15.
december
2007
udstikker
tidsfrister
og
temaer,
der skal
forhandles
frem
mod
FN's
klimatopmøde
i København i december 2009.
I København skal verdens lande
efter planen vedtage en ny global
klimaaftale, der skal efterf ølge
Kyotoprotokollens første periode
20082012.
Indtil da skal der holdes fire
forhandlingsmøder:
Session 1: Martsapril 2008
Session 2: Juni 2008
Session 3: Augustseptember
2008
Session 4: December 2008
Herudover tager Bali køreplanen
fat på fire hjørnestene i
klimasamarbejdet mellem
industrilande og ulande:
l Tilpasningsfond :
En tilpasningsfond skal hjælpe de
mest sårbare ulande med at
modstå klimaændringer i form af
oversv ømmelser, højere
vandstand, ekstremt vejr og
tørke. Fonden r åder i øjeblikket
over 325 millioner euro (godt 2,4
mia. kroner) i perioden 2008
2012. Pengene kommer fra en
afgift på to procent på de såkaldte
CDM projekter. Her investerer
vestlige lande i skovplantning eller
klimaprojekter i ulande mod at få
godskrevet den sparede m ængde
CO2 p å det hjemlige
klimaregnskab. Midlerne
administreres af FN's globale

Australien løb med opmærksomheden, da
FN mandag åbnede sin 13.
klimakonference på den indonesiske ø
Bali.
Der var stående ovationer fra de
delegerede ved meddelelsen om, at den
nyvalgte australske premierminister, Kevin
Rudd fra Labor, som sin første
embedshandling har underskrevet
dokumenterne om Australiens ratifikation
af Kyotoaftalen fra 1997.
 Jeg tror, jeg kan tale for alle her, når jeg
udstøder et lettelsens suk, sagde Bali
mødets vært, den indonesiske
miljøminister, Rachmat Witoelar.
Australien bliver fuldgyldigt medlem af
Kyotoprotokollen inden udgangen af
marts 2008, oplyste Kevin Rudd. Han
lovede, at Australien vil gøre alt for at nå
Kyotomålet på otte procent over 1990
niveauet inden 2012.
Med Kevin Rudds underskrift på Kyoto
dokumentet isolerer Australien præsident
George W. Bush, der trak USA ud af
aftalen i 2001. USA er nu det eneste
industriland, som ikke er med i den
bindende aftale.
Ritzau
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mia. kroner) i perioden 2008
2012. Pengene kommer fra en
afgift på to procent på de såkaldte
CDM projekter. Her investerer
vestlige lande i skovplantning eller
klimaprojekter i ulande mod at få
godskrevet den sparede m ængde
CO2 p å det hjemlige
klimaregnskab. Midlerne
administreres af FN's globale
miljøfond. Når antallet af CDM
projekter vokser, kommer der
flere penge til tilpasning, men
behovet er dog langt større.
Verdensbanken har beregnet
omkostninger til klimatilpasning til
50200 milliarder kroner ekstra
om året. FN's Udviklingsprogram,
UNDP, anslår behovet til mindst
430 milliarder kroner årligt.
l Indsats mod skovrydning :
Rydning og afbr ænding af
tropeskov er en af de helt store
klimasyndere. Globalt set bidrager
afskovning med mindst 20 procent
af det menneskeskabte CO2
udslip. Der er enighed om at
sætte pilotprojekter i gang med
henblik på, at store skovlande på
længere sigt kan få penge for at
undlade at fælde deres regnskov.
Congo kan f.eks. kompenseres
for, at man i lang tid ikke har
fældet ret meget skov, Indien kan
modtage støtte til at genplante en
del af sin fældede skov, og
Indonesien kan f å penge for at
sænke tempoet i afskovningen.
Indonesiens regering har selv
foreslået et tilskud på 25100
kroner per hektar for at bevare
skoven. Landet har omkring 10
procent af verdens
tilbageværende tropeskov.
l Overf ørsel af teknolog i:
En ordning, der skal overf øre
klimavenlig teknologi fra
industrilande til fattige lande, er et
kernepunkt i at få ulandene til at
deltage i begr ænsning af CO2 
udslippet. Især Kina har ønsket en
sådan ordning. Ulandene har bl.a.
accepteret, at rige lande kan
bruge allerede bevilgede
bistandsmidler til form ålet. Indtil
videre er der kun afsat et
begrænset millionbel øb i dollar til
teknologioverførsel.
l Finansiering af hele
indsatsen :
Der skal findes mekanismer til at
finansiere hele klimaindsatsen i
ulandene. Pengene skal v ære nye
og ekstra bevillinger til CO2 
begrænsning, tilpasning og
teknologismarbejde.
Kilder: Oxfam, WWF
Verdensnaturfonden, UNFCCC
(FN's Klimasekretariat)

Klimatopmøde på Bali 2007

Se seneste udgave af
Tour her

Omkring 10.000 politikere,
embedsm ænd, videnskabsfolk og
journalister fra 180 lande mødtes
på den indonesiske ø Bali.
Desuden deltog observatører fra
NGO'er og
græsrodsorganisationer.
Topmødet begyndte mandag den
3. december og fortsatte til den
14. december.
Der var tre hovedm ål for
topmødet:
l At starte forhandlinger med
henblik på en klimaaftale for
tiden efter 2012.
l At sætte en dagsorden for disse
forhandlinger.
l At sætte en deadline for et
forhandlingsresultat.
Kilde: Forenede Nationer
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Læs Dan Jørgensens (S) blog
Læs Per Ørum Jørgensens (K)
blog
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14årig pige voldtaget i bagg ård
l Bendtsen fik Kina tur af rederi
l Kommissær kritiserer EU kandidater
l 32 mio. lottokroner vundet i Ebeltoft
l

l

Udland
Hvem fløj egentlig Flight 447?
epn.dk:

Mindst 31 dræbt under uro i Peru
Flere dræbte i et voldsorgie i det nordlige Peru,
hvor politiet og amazon indianerne strides om
rettighederne til Amazon regnskoven. Læs artikel
Fischer Boel i spil som kommissionsformand
Mindst 35 døde børn ved brand
l To lig af mænd fundet ved flyvrag
l Obama på Obama Beach eller...
l Fejl fik automatpilot til at slå fra
l

l

Karsten Ree overtager
kontrollen med Zepto
fpn.dk:

Chauffører risikerer kræft i
penis
epn.dk:

Sjællænderes friværdi er
halveret

Sport

Jørgensens regnestykke: To sejre mere
Efter kampen fik
landsholdsspillerne en
øl og fandt
kuglerammen frem for
at finde ud af, hvor
mange sejre der
kræves, før VM er en realitet. Læs artikel
Sportsredakt øren: Olsens triumf
Kjær: En drømmedebut
l Karantæne ærgrer Thomas S ørensen – om tre
måneder
l Var der straffe?
l Stille Lagerbäck efter d ødsfald i Henrik Larssons
familie

l

l

Århus

epn.dk:

Bøderegn over århusianske taxifolk

Renteuroen blusser op

Betjente i Østjylland
fandt sammen med
SKAT talrige fejl og
lovovertr ædelser, da
Århus’ taxier blev udsat
for kontrol. Læs artikel

spn.dk:

Var der straffe?
spn.dk:

Tumult foran bar i Brabrand
Kommunen må betale for bugtskulpturer
l Kommunen må betale for bugtskulpturer
l Leder: Festugechikane
l Foreninger frikender r ådmand
l

l

København

Flydele udløste bombealarm
Store dele af
Københavns Lufthavn i
Kastrup blev her til
eftermiddag afsp ærret,

l
l

Leder: Festugechikane
Foreninger frikender r ådmand
København

Var der straffe?

Flydele udløste bombealarm
Store dele af
Københavns Lufthavn i
Kastrup blev her til
eftermiddag afsp ærret,
efter at en yngre mands
håndbagage blev testet
positiv for spor af sprængstof. Den viste sig at
indeholde flydele. Læs artikel

spn.dk:

Pepe frygter aftalt spil på
Råsunda

17 mio. til Botanisk Have
Brand hos Novo Nordisk
l Fælledparken afsp ærres før storm
l Politichef vil have korpset på Facebook
l Mand stukket i ryggen

l

spn.dk:

l

Ny viden
Sverige har allerede haft 100
kampe mod Danmark

Fusk med Barolorødvin
Berømte italienske
årgangsvine som Barolo
har til tider svært ved
at leve op til deres egen
etikette. En kulstof14
datering har afsløret, at
de dyre dr åber til tider er spædet op med vin af
dårlig kvalitet. Læs artikel
Grise ører laves om til stamceller
En mulig vej ud af fedmeepidemien
l Twitter tester overnaturlige evner
l Selvtillid giver højere karakterer
l Flere astronauter til rumstation
l

l

News in English

Exports to German market fall
Innovation is required if Danish sub suppliers are to
continue exporting to the valuable German market
Germany is clearly one of Denmark ’s biggest export
markets, worth 103 billion kroner last year. A large
part of the exports are from subsuppliers to...
Læs artikel
Central bank trims key rates
Record sentence sought in Bagger trial
l Sports body backs 'doped' player
l UN criticises Denmark's Iraqi asylum deal
l Central bank: banks need state help to survive
recession

l

l
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FN's klimakonvention
05052009
EU og Danmarks klima  og energipolitik er forankret i FN's
Klimakonvention, hvis mål er at stabilisere atmosf ærens
indhold af drivhusgasser p å et niveau, som forhindrer
farlige klimaforandringer

FN's Klimakonvention
FN's Klimapanel

I 1990 besluttede FN’s Generalforsamling at starte udarbejdelsen af
en egentlig klimakonvention. Baggrunden var dyster. FNs
Klimapanel (IPCC) havde samme år i sin første synteserapport
peget på, at der var en reel risiko for, at den stigende udledning af
drivhusgasser kan p åvirke Jordens milj ø i hidtil uset og potentielt
meget voldsomt omfang.
Klimakonventionen (United Nations Framework Convention on
Climate Change) s å verdens lys i juni 1992 i forbindelse med en
miljøkonference i Rio, Brasilien, hvor 154 lande inklusive Danmark
underskrev konventionen. Konventionen er siden ratificeret af 192
lande, herunder ogs å USA.
Målet med klimakonventionen
Målet med Klimakonventionen er at stabilisere atmosfærens indhold
af drivhusgasser på et niveau, der forhindrer farlige
menneskeskabte klimaændringer. If ølge formålsparagraffen skal
denne stabilisering ske p å en måde, der giver økosystemerne
mulighed for at tilpasse sig på en naturlig måde. Det vil sige, at
fødevaresikkerheden ikke m å skades, og at muligheden for at
skabe en bæredygtig udvikling  socialt og økonomisk  ikke bringes
i fare.
Konventionen er en s åkaldt rammekonvention. Det vil sige, at den
indgår som et overordnet v ærktøj for reduktionen af drivhusgasser
men indeholder ingen bindende krav til at reducere udledningen af
drivhusgasser.
Hvad er en COP?
Hvert år holder parterne under konventionen en klimakonference
kaldet en COP (Conference of the Parties). Conference of the
Parties (COP) er det øverste organ i klimaforhandlingerne og st ørre
beslutninger med betydning for udmøntningen af klimakonventionen
bliver taget på disse konferencer. Konferencen varer som regel
omkring 14 dage og alle lande, der har underskrevet
Klimakonventionen, er repr æsenteret. Typisk deltager flere tusinde
delegerede fra medlemslandenes regeringer og
observat ørorganisationer, journalister samt erhvervs og
civilsamfundsrepr æsentanter. I alt har der været afholdt fjorten
klimakonferencer, den seneste i Polen i december 2008.
Administrationen af Klimakonventionen forest ås af FN's
klimasekretariat, som holder til i Bonn i Tyskland. Sekretariatet
holder blandt andet styr på, hvilke lande der ratificerer Kyoto
protokollen og landenes opg ørelser over udviklingen i deres
udledning af drivhusgasser, ligesom de ved alle FN konferencer st år
for udarbejdelse af dagsorden, baggrundsdokumenter mv.
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Rejser Kina
Miniportr æt af den kinesiske folkerepublik, der blev udr åbt for 50 år siden den 1. oktober
1949. Klip fra TV Avisen 1999.
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Klimaet og kloden
19. maj 2009 kl. 19:11

Obama forlanger mindst 15 kilometer pr. liter

Klimaet og dig
Annonce
Hvilket partis klimapolitik er du enig med?

Fra 2016 skal bilerne i USA køre længere på literen og forurene
mindre. Præsidenten kræver bedre biler.
Af Søren Astrup

Print artikel

Partitjek: Svar på 16 spørgsmål og find
ud af, hvilket parti du er mest enig med.
Det mener partierne: Se hvad partierne
mener om de 16 spørgsmål.

Send artikel

Fra Kyoto til K ø b e n h a v n
Svenskerbrag:
Kan du slå
svenskerne i
frisparsksspil?
StandUp:
EUvalget fra den
anden side
Tryl med hyld:
Superopskrifter med
hyldeblomster

Først for f å år siden begyndte verdens ledere at
interessere sig for klodens klima.

Mesterv ærk:
Seks hjerter til
Nephew

Politiken Plus
LÆKRE VARER FRA
POLITIKEN PLUS

Interaktiv grafik: Følg de seneste ti års klimakamp
år for år.
Amerikanerne har været begejstrede for tunge, energikr ævende køretøjer. Nu vil Barack
Obama kræve, at bilerne kører længere på literen fra 2016. Biler son denne tunge
firehjulstrækker benyttes til at køre embedsmænd til og fra Capitolbygningen. Arkivfoto.  Foto:
J. SCOTT APPLEWHITE/AP

Barack Obama indfører nu
maksimumgrænser for bilernes
udslip af CO2.
Samtidig skal køretøjerne køre længere
på literen. I 2016 skal de præstere
15,09 kilometer pr. liter.
Det er indholdet af nye miljøkrav, som
den amerikanske præsident vil indføre
fra 2016.

KØ B VAREN HER

KØ B VAREN HER

Bedre benzinøkonomi  mindre
udslip
Bilerne skal køre 30 procent længere.
Og så skal udslippene af kuldioxid
mindskes med en tredjedel, fremgår
det af de kommende miljøkrav til den
amerikanske bilindustri.
Ifølge nyhedsbureauet AP skal kravene
imødekomme de delstater, der på egen
hånd har forlangt en indsats for at gøre
bilerne mere energieffektive og mindre
miljøskadelige.
Californien i spidsen for miljøkrav
Især Californien har ført an ved at stille
krav til bilparken, der overstiger de
nationale regler for bilernes forurening.
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L æs o g s å
Obama vil have mere gr ønne biler
(19. maj.)
16 delstater i USA går rettens vej for
skrappere milj økrav (3. jan.)
Schwarzenegger vil sags øge Bush
(21. dec.)

Bjørn Lomborg blogger for Politiken frem til
klimatopm ødet i København

Bush sætter Schwarzenegger p å plads
(20. dec.)

Test dit forbrug og find steder at spare

USA vil forbyde benzinslugere
(19. dec.)
Seneste nyheder Klima
Ekspert: USA's klimaplan kan m åle sig
med Europas (22. maj.)
Atomkraft breder sig voldsomt i
Europa (11. maj.)
Klimaportal giver indblik i fremtidens
klima (8. maj.)
USA begynder klimaforhandlinger
(5. maj.)
Bjørn Lomborg ny blogger p å
politiken.dk (20. apr.)
Bøgen springer en uge tidligere ud
(15. apr.)
Ø kovarer kan v ære CO2skurke
(4. apr.)
l

Klimaforsiden

Hurtigberegneren: Få overblik over hvor i huset du
kan spare p å str ømmen
Sommerhusberegneren: Se hvor der let kan spares
str øm i sommerhuset
Hvidevareberegneren: Find de mest str ømsparende
hvidevarer
Apumpeberegneren: Se hvor meget du kan spare
med en A pumpe
Annonce
Såd a n v i l k l i m a e t f o r a n d r e v e r d e n

Under præsident George Bush blev
delstatens forsøg på at etablere egne bestemmelser standset, men den har
konstant argumenteret for at stille større krav til bilerne.
KØ B VAREN HER

Obamas forslag skal give ensartede regler for hele USA.

NYHEDER FRA PLUS
PLUS NYHEDSBREV

Betydelig effekt
Ifølge Obamaregeringen vil de nye krav have en miljømæssig effekt, der svarer
til at 177 millioner biler fjernes fra den velvoksne amerikanske bilpark.

SE FLERE TILBUD PÅ
POLITIKEN.DK/PLUS

Det vurderes, at de kommende regler vil få priserne på biler til at gå op med
cirka 7.000 kroner.
Den fordyrelse vil imidlertid hurtigt blive indhentet af besparelser, når bilejerne
tanker op: I løbet af tre år vil den forøgede brændstoføkonomi have elimineret
merprisen for de bedre biler, skriver AP.
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Sådan vil klimaforandringerne forandre
Danmarkskortet

l

Se hvor hurtigt verdens økonomi dykker, n år
havene stiger
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Bilbranchen accepterer kravene
Den kriseramte amerikanske bilbranche reagerer positivt på forslaget fra
præsidenten. Den karakteriserer reglerne som »en ny begyndelse« for
samarbejdet mellem regeringen, delstaterne, miljøbevægelsen og
bilfabrikantern.

The Young Victoria

Den peger på, at biltrafikken står for 17 procent af USA's CO2udslip.

Mange steder på kloden har naturen allerede ændret
karakter.

Zoomerne

De kommende bilkrav kan efter The Alliance of Automobile Manufacturers'
mening flytte diskussionen om bilforureningen til en debat om, hvordan
fremtidens bæredygtige trafik skal se ud.

Klik dig rundt mellem klimaforandringerne i den
interaktive grafik.

Terminator
Salvation

Venter på Facebook

Xkærester
l

Alle anmeldelser

Caf é k o n t r o l

Bjergene smelter i Bolivia

Annonce

Sø g p å Po l i t i k e n . d k
Hele Politiken.dk
Café Maddies

M e s t l æs t e n u

Søg
Chacaltayagletsjeren er skrumpet mere end 200 meter på
mindre end 20 år, og vandmanglen kan mærkes overalt i La
Pazområdet.
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USA vil skære udledningen af drivhusgas med 17
procent
Den amerikanske udledning af drivhusgasser skal reduceres med 17 procent inden 2020
sammenlignet med niveauet i 2005. Sådan lyder kravet et nyt lovforslag, som energiudvalget i
Repræsentanternes Hus i nat godkendte.
Energiudvalgets vedtagelse g ø r det sandsynligt, at Repræsentanternes Hus godkender forslaget
inden sommer, og at andetkammeret, Senatet, vil godkende den kommende lovgivning i lø bet af
august, skriver Politiken.
”Jeg tror ikke, at det vil v ære en overdrivelse at sige, at dette er et vendepunkt i USA's

Tilmeld nyhedsbrev

energihistorie,” siger det demokratiske udvalgsmedlem Edward J. Markey til Washington Post.

Værd at vide
Om KlimaUPDATE

Aftalen indebærer også, at elselskaber senest i 2020 skal producere 15 procent af deres strø m fra
vedvarende energikilder. Det tilsvarende mål for EU er 20 procent.
Kilde: Politiken m.fl. Foto: iPhoto
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Kina vil give os personlige CO2kvoter
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Hvert menneske på kloden skal have en CO2kvote, foreslår
kineserne.
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Kinesisk CO2forslag vil tvinge os til at lette trykket på speederen for at forurene mindre. 
Foto: THOMAS BORBERG

Kvoter for CO2udslip skal redde
klimaet.
»Hvorfor ikke give en kvote til hver
enkelt menneske?«, spørger kineserne
Fast kvote til hvert menneske
De har under FN's klimakonference i
den polske by Poznan fremlagt et
forslag til bekæmpelse af
klimaforandringerne: Hvert menneske
på kloden skal have deres egen CO2
kvote på 2,33 ton pr år at regne fra år
1900 og frem til 2050.
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Vi kan løse klimakrisen – sammen
(9. dec.)
CO2 kan blive det nye g ødning
(8. dec.)
Fogh vil være meget p å farten i 2009
(1. dec.)
Klimatopm øde skudt i gang i Polen
(1. dec.)
FN holder møde i skyggen af krise og

Forslaget  som refereres af tidsskriftet EUslagsm ål (29. nov.)
New Scientist  vil ramme
Connie H: Vi får en klimaaftale i EU
(27. nov.)
befolkningerne i den vestlige verden
hårdt. Deres forbrug udløser betydeligt
større udledninger af CO2 end dem, det kinesiske forslag vil tillade. For
eksempel lukkede hver dansker 12,1 ton CO2 ud i 2005.
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Vil øge handel med kvoter
Kineserne peger på, at deres forslag vil føre til, at lande med de højeste CO2
udslip vil være nødt til at købe kvoter i verdens fattige lande  især fordi de
allerede har udnyttet kvoterne i kraft af industrialiseringen siden 1900.
Således har USA, hvor hver indbygger er skyld i 20 ton CO2udslip, allerede
overskredet den foreslåede kvote tre gange.

8. jul Foto: G8 mødes i
Italiens ruiner

I de fattige lande er udslippet derimod på under et ton pr. indbygger om året.

7. jul FOTO: Verden
mindes Michael
Jackson

Kina udleder nu mere end USA
Forslaget kommer samtidigt med, at de 1.300 millioner kinesere har overhalet
de 300 millioner amerikanere i samlet CO2udledning.
»Man kan hævde, at det her favoriserer Kina. Men det er ikke korrekt. Kinas
eget CO2budget vil være nogenlunde i balance på 2,33 ton pr. indbygger i
perioden fra 1900 og frem til 2050«, siger Jiahua Pan fra Det Kinesiske
Socialvidenskabsakademi, der står bag beregningerne.
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Forslagsstillerne lægger i øvrigt op til, at der justeres for lokale forhold 
herunder klima, så lande, der må have opvarmning af hjemmene om vinteren får
lidt mere CO2 at rutte med i deres nationale regnskaber.
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Text of the Kyoto Protocol
Arabic (538 kB)
The Kyoto Protocol is an international agreement linked to
the United Nations Framework Convention on Climate
Change. The major feature of the Kyoto Protocol is that it
sets binding targets for 37 industrialized countries and the
European community for reducing greenhouse gas (GHG)
emissions .These amount to an average of five per cent
against 1990 levels over the fiveyear period 20082012.

Essential Background
Documentation
Meetings
Kyoto Protocol
Status of Ratification
Amendment to Annex B
Kyoto Protocol Bodies

Delegates celebrated adoption of the
Protocol in 1997.

Mechanisms

Recognizing that developed countries are principally
responsible for the current high levels of GHG emissions in
the atmosphere as a result of more than 150 years of
industrial activity, the Protocol places a heavier burden on
developed nations under the principle of “common but
differentiated responsibilities.”

Registry Systems
Reporting
Compliance
Cooperation & Support
Adaptation
National Reports
GHG Data
Methods & Science
Parties & Observers
Press
Secretariat
Issues Quickfinder:

The major distinction between the Protocol and the
Convention is that while the Convention encouraged
industrialised countries to stabilize GHG emissions, the
Protocol commits them to do so.

The Kyoto Protocol was adopted in Kyoto, Japan, on 11 December 1997 and entered into force on
16 February 2005. 184 Parties of the Convention have ratified its Protocol to date. The detailed rules
for the implementation of the Protocol were adopted at COP 7 in Marrakesh in 2001, and are called
the “Marrakesh Accords.”
The Kyoto mechanisms
Under the Treaty, countries must meet their targets primarily through national measures. However, the
Kyoto Protocol offers them an additional means of meeting their targets by way of three marketbased
mechanisms .
The Kyoto mechanisms are:

Please choose
l
l
l

Emissions trading – known as “the carbon market"
Clean development mechanism (CDM)
Joint implementation (JI) .

The mechanisms help stimulate green investment and help Parties meet their emission targets in a cost
effective way.
Monitoring emission targets
Under the Protocol, countries’actual emissions have to be monitored and precise records have to be kept
of the trades carried out.
Registry systems track and record transactions by Parties under the mechanisms. The UN Climate
Change Secretariat, based in Bonn, Germany, keeps an international transaction log to verify that
transactions are consistent with the rules of the Protocol.
Reporting is done by Parties by way of submitting annual emission inventories and national reports under
the Protocol at regular intervals.
A compliance system ensures that Parties are meeting their commitments and helps them to meet their
commitments if they have problems doing so.
Adaptation
The Kyoto Protocol, like the Convention, is also designed to assist countries in adapting to the adverse
effects of climate change. It facilitates the development and deployment of techniques that can help
increase resilience to the impacts of climate change.
The Adaptation Fund was established to finance adaptation projects and programmes in developing
countries that are Parties to the Kyoto Protocol. The Fund is financed mainly with a share of proceeds from
CDM project activities.
The road ahead
The Kyoto Protocol is generally seen as an important first step towards a truly global emission reduction
regime that will stabilize GHG emissions, and provides the essential architecture for any future
international agreement on climate change.
By the end of the first commitment period of the Kyoto Protocol in 2012, a new international framework
needs to have been negotiated and ratified that can deliver the stringent emission reductions the
Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) has clearly indicated are needed.
More information on targets
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Status of Ratification
Access country specific
information on Parties which
have ratified the Kyoto Protocol

Key links
Kyoto Protocol Reference
Manual on Accounting of
Emissions and Assigned
Amounts
Ad Hoc Working Group on
Further Commitments for
Annex 1 Parties under the Kyoto
Protocol (AWGKP)
Eligibility (209 kB) under
Articles 6, 12 and 17
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Det er ikke kun de smukke magnoliatræer, der i disse dage blomstrer i Kina. Det gør økonomien
så sandelig også. Ifølge de seneste tal voksede den kinesiske økonomi med hele 10,2 pct. i
første kvartal af 2006 sammenlignet med sidste år. Det er en næsten ubegribelig stærk vækst,
ikke mindst set i lyset af, at Kina de sidste 20 år har haft en årlig vækst på ca. ni procent! Jo,
den kinesiske økonomi blomstrer, som verden aldrig før har set magen, og det er godt. Til
gengæld sætter det bl.a. miljøet under et ligeså sjældent set massivt pres, hvad selvsagt er
skidt. Ikke bare for kineserne, men konsekvenserne kan også blive uoverskuelige for resten af
verden.
For problemerne er enorme, når over 1 milliard mennesker i løbet af ganske få år skifter livsstil.
Således er det i Beijing f.eks. sjældent duften af de blomstrende magnoliatræer, der er første
forårstegn for byens 14 millioner indbyggere. Duften overdøves simpelt hen af den massive
udstødning fra byens nu flere end to millioner biler. 750 nye biler triller ud i Beijings gader. Om
dagen! Eller mere end 5000 flere biler om ugen. Dertil kommer, at byens hospitaler melder om
en kraftig stigning i antallet af patienter med vejrtrækningsproblemer, og det i et land, hvor
der i forvejen dør omkring 300.000 kinesere hvert eneste år af sygdomme forårsaget af den
voldsomme luftforurening. Den største bidragyder til luftforureningen er Kinas kulfyrede
kraftværker, som dækker op mod 80 pct. af energiforbruget i private hjem og på tusindvis af
fabrikker i Kina.
Det bliver således en stor udfordring at sikre luftkvaliteten i Beijing til deltagerne i OL i Beijing i
2008. Og også infrastrukturmæssigt og planlægningsmæssigt er udfordringen nærmest
ufattelig stor. Den politiske vilje til at gøre noget ved miljøforholdene er dog til stede i Kina.
Men det er ikke kun ren luft, der er mangelvare i det folkerige land. Vand er der også mangel
på. Mange større floder og søer er så forurenede, at de ikke kan bruges til drikkevand. I dag
har kun én ud af fem kinesere adgang til rent drikkevand og hver dag drikker 300 millioner
kinesere forurenet vand.
De fossile brændstoffer (kul, olie og naturgas) står i dag for 85 pct. af verdens kommercielle
energiforsyning. Samtidig er det globale udslip af drivhusgasser siden 1990 steget med ca. 25
pct.  og tendensen fortsætter. Kina tegner sig allerede sammen med Indien for et større
udslip af drivhusgasser end USA  og i løbet af de næste to årtier ventes Kina alene at ville
overhale USA som verdens største udleder af CO2 og dermed blive største bidragyder til den
globale opvarmning.
I mange år har miljøets tilstand ikke været på den politiske dagsorden i Kina. Den økonomiske
vækst var det altafgørende for den politiske ledelse. Men nu er miljøproblemerne blevet så
store, at der er begyndt at blæse andre vinde i det politiske system. Den kinesiske ledelse har
indset, at det kan få uoverskuelige og alvorlige konsekvenser  også økonomisk  hvis ikke der
gribes ind over for forureningen i tide.
Derudover har kineserne erkendt, at også de har et stort ansvar for at bekæmpe de lokale og
globale miljøproblemer. Kina har f.eks. sat som mål, at de næste 20 års flerdoblede vækst skal
ske med kun en fordobling af energiforbruget. Og den kinesiske ledelse har besluttet at
investere ca. 1000 milliarder kroner i miljø og energieffektive teknologier over de næste 15 år,
hvoraf en betydelig del skal gå til vedvarende energi. Det er et stort skridt på vejen og en
vigtig beslutning  ikke mindst for Danmark.
Danske virksomheder er nemlig gode til at finde løsninger på miljø og energiproblemer.
Løsninger som hele verden efterspørger. Ja, selv om Danmark er et af verdens mindste lande,
er vi rent faktisk i verdenseliten, når det gælder miljø og energiteknologi. Kina er det
folkerigeste land i verden og samtidig også en stadig større efterspørger af miljøvenlige
teknologier. Det skal vi være gode til at udnytte. De danske virksomheder, som i forvejen står
godt rustet til den stigende efterspørgsel på verdensmarkedet, har nu chancen for at styrke
deres positioner yderligere ved at gå ind på det kinesiske marked og tilbyde deres løsninger og
knowhow.
I Danmark fremstiller vi allerede de mest avancerede fjernvarmeanl æg, vindmøller,
termostater, vandrensningsanlæg og en række andre produkter og serviceydelser, som
verden omkring os har en stor og voksende interesse i. Derfor stiger eksporten ogs å kraftigt.
Alene energiteknologiområdet udvikler sig i øjeblikket 10 gange hurtigere end alle andre
områder, og der er ingen tvivl om, at USA, Kina og andre store vækstlande i stadig højere grad
vil efterspørge effektive energi og miljøteknologier.
Det er en naturlig opgave for regeringen at bane vejen for virksomhederne. Regeringen har
derfor besluttet at sætte fokus på styrken i dansk miljøteknologi, så verdens lande markant
øger efterspørgslen efter de danske løsninger. Indsatsen koncentreres om fire områder:
Energi og miljøeffektivitet, vindenergi; biomasse og affald samt vandmiljø. Alt sammen
områder, hvor de globale miljøproblemer er store, og alt sammen områder, hvor Danmark og
danske virksomheder har noget at byde på.
Når vi nu river en uge ud af kalenderen for at drage til Kina sammen med en dansk
erhvervsdelegation, er det fordi vi ved  også fra møder med vores respektive kinesiske
ministerkolleger  at Danmark har et godt navn som samarbejdspartner, og det er dét
renommé, vi skal bygge videre på og styrke i en tid, hvor konkurrencen om det kinesiske
marked er benhård.
Det primære formål med rejsen er at etablere partnerskaber, igangsætte danske kommercielle
aktiviteter og føre politisk dialog med vores kinesiske ministerkollegaer på udenrigs, handels
og miljøområdet. Og dermed også fremme eksport af danske miljø og energiteknologier, som
vil have positiv effekt på det globale miljø  herunder opfyldelsen af Kyotoaftalen. De danske
virksomheder og den danske regering har et fælles ansvar for at vise, at der findes renere
teknologier, end mange lande bruger i dag. Afkoblingen mellem den økonomiske vækst og
overbelastningen af miljøet er en forudsætning for at nå målet  og miljøteknologi er nøglen.

SØG

ministerkolleger  at Danmark har et godt navn som samarbejdspartner, og det er dét
renommé, vi skal bygge videre på og styrke i en tid, hvor konkurrencen om det kinesiske
marked er benhård.
Det primære formål med rejsen er at etablere partnerskaber, igangsætte danske kommercielle
aktiviteter og føre politisk dialog med vores kinesiske ministerkollegaer på udenrigs, handels
og miljøområdet. Og dermed også fremme eksport af danske miljø og energiteknologier, som
vil have positiv effekt på det globale miljø  herunder opfyldelsen af Kyotoaftalen. De danske
virksomheder og den danske regering har et fælles ansvar for at vise, at der findes renere
teknologier, end mange lande bruger i dag. Afkoblingen mellem den økonomiske vækst og
overbelastningen af miljøet er en forudsætning for at nå målet  og miljøteknologi er nøglen.
I Kina er Danmark allerede i dag i gang med at samfinansiere flere st ørre fjernvarmeprojekter,
som alle omfatter CO2reduktion med dansk teknologi. Projekterne er en del af det danske
Clean Development Mechanism (CDM)samarbejde med Kina. Og det er til gavn for klodens
klima, da de sparede CO2udslip godskrives Danmark på det danske klimaregnskab og desuden
forbedrer det lokale miljø i landet.
I Kina har Danmark også indledt et samarbejde, hvor vi i de næste tre år skal hjælpe kineserne
med at hente mere af deres energi fra vedvarende energikilder som vind, vand og biomasse.
Kineserne har sat sig det mål, at 15 pct. af det samlede energiforbrug i 2020 skal komme fra
vedvarende energi. I dag er det under 1 pct. Det er et godt eksempel p å, at Danmark er med
til at styrke udnyttelsen af vindenergi. Og det er da miljøpolitik med perspektiv i! Samtidig er
den slags projekter jo indlysende med til at promovere dansk erhvervsliv og altså dermed
yderligere eksport.
Under vores besøg i Riget i Midten vil vi i følgeskab med de deltagende danske virksomheder
mødes med relevante kinesiske myndigheder for at forsøge at åbne dørene for virksomhederne
til det kinesiske marked. Og hvilket marked! Allerede nu repræsenterer det kinesiske marked
omkring 150 millioner mennesker med god købekraft  og der står yderligere flere hundrede
millioner kinesere parat i landdistrikterne til at deltage i den økonomiske vækst i de kommende
år. Mulighederne på det kinesiske marked er med andre ord enorme, og hvis de danske
virksomheder kommer godt i gang i Kina, kan det give dem et afgørende forspring, som vil
sikre, at de er med på vognen, når den nye økonomiske supermagt ruller derudad.
Et kinesisk ordsprog siger: Når tordenskraldet først lyder, er det for sent at holde sig for
ørene. Det giver god mening. Både i forhold til Kinas enorme økonomiske vækst og stigende
overbelastning af miljøet, der kræver en indsats her og nu  men også når det gælder de
løsninger og den knowhow, som danske virksomheder kan tilbyde. Det er tid til handling  og
virksomhederne må gribe chancen og trække med. Fra regeringens side kan vi love opbakning
til en sådan indsats, som ikke kun vil bidrage til et bedre miljø  både lokalt og globalt  men
også til yderligere vækst og flere arbejdspladser i Danmark. Den slags samarbejde kalder b åde
vi og kineserne winwin.
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Følg artikel

Amerika, fællesnavn for verdensdelene Nord  og Sydamerika. Amerika er opkaldt efter
den italienske opdagelsesrejsende Amerigo Vespucci (1451 1512), og navnet blev første
gang brugt som betegnelse for kontinentet i 1507 på et kort udført af tyskeren Martin
Waldseem üller. De europæiske kolonisatorer kaldte desuden Amerika for Mundus Novus,
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Den europ æiske opdagelse af Amerika kan tidsfæstes til omkring år 1000, da

Flyt artikel

nordboerne med Leif den Lykkelige kom til Vinland, som de kaldte det nye land.
Christoffer Columbus kom i 1492 til, hvad han troede var det vestlige Indien; heraf
betegnelserne Vestindien og indianere. Columbus' opdagelse af Amerika var derfor en
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genopdagelse, men det var først efter denne, at en varig kolonisering fandt sted.
I daglig tale bruges navnet Amerika om Amerikas Forenede Stater, USA, som var den
første statsdannelse i Amerika, hvis selvstændighed blev anerkendt i Europa. Siden
1948 har alle nord og sydamerikanske lande — bortset fra Cuba, der blev ekskluderet i
1962 — været medlem af samarbejdsorganisationen Organization of American States,
OAS.
Artikler inden for det amerikanske område kan findes under Nordamerika, Sydamerika,
Mellemamerika samt under de enkelte lande; se ogs å artiklerne Latinamerika og
indianere .
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Vesthimmerland

Biler skal køre længere på literen i USA
Obama stiller krav om, at biler i USA skal køre betydeligt længere
på literen om få år. Initiativet vil mindske udledningen af CO2 fra
biler med 30 procent.
Det har længe heddet sig, at biler i USA er sande benzinslugere.
Dette omdømme ønsker præsident Barack Obama at lave
radikalt om på. Han ville tirsdag forelægge den hidtil mest
vidtgående sk ærpelse af kravene til bilers brændstof økonomi.
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Avisannonce
Initiativet vil mindske udledningen af CO2 og bidrage til at
bremse den globale opvarmning. Det skal samtidig reducere
USA's afhængighed af importeret olie.
Hvis de nye regler træder i kraft, sådan som præsidenten
forestiller sig, skal nye biler i USA senest i 2016 kunne køre 16,6
kilometer på literen. I øjeblikket er kravet på 11,7 kilometer per
liter benzin.

Find nyt arbejde p å Nordjyskejob.dk
Psykolog, B ørne  og Ungdomspsykiatrisk
Afdeling A
MEDARBEJDERE
Konsulent

Skærpelsen for varebiler er lige så drastisk.
Samtidig vil den amerikanske miljøstyrelse s ætte en specifik
grænse for bilers CO2 udledning.
De skrappere krav kan spare USA for 1,8 milliarder tønder olie.
Udslippet af CO2 og andre drivhusgasser fra biler reduceres med
30 procent i bilernes levetid  en betragtelig mængde i et land,
som sammen med Kina er verdens førende udleder af CO2.
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Obama ville præsentere den nye plan p å plænen uden for Det
Hvide Hus, flankeret af Californiens guvern ør, Arnold
Schwarzenegger, bilstaten Michigans guvern ør, Jennifer
Granholm, samt ledere fra bilindustrien og bilarbejdernes
fagforbund.
Obamas plan er udl øst af et særskilt miljøindgreb over for biler i
Californien, der har ry for at være USA's grønne delstat. I 2002
godkendte politikerne i Californien en plan om krav til bilers
brændstof økonomi, der var skrappere end i resten af USA.
Planen er imidlertid aldrig blevet til virkelighed på grund af
søgsmål fra bilindustrien, som henholdt sig til, at den var i strid
med en amerikansk forbundslov om luftkvalitet.

KLUB NORDJYSKE avis
Læs KLUB NORDJYSKE
avisen her
(PDF 5MB)

Imidlertid dekreterede Obama efter sin tiltrædelse i januar, at
den californiske regel er i overensstemmelse med den føderale
lovgivning. Mindst et dusin andre amerikanske delstater var
parat til at kopiere de californiske regler.
Da de trængte bilfabrikanter stod over for denne nye politiske
virkelighed, besluttede de sig for at acceptere Obamas krav,
fordi de er landsdækkende. De undg år dermed at skulle
producere forskellige biler til forskellige indenlandske markeder.
Søgsmålene mod Californien bortfalder.
General Motors' direkt ør, Fritz Henderson, som er indsat af
Obamaregeringen som led i bestr æbelserne p å at redde denne
bilgigant, siger, at "bilindustrien drager fordel af større
ensartethed og vished", n år den fremover skal fremstille nye
biler.
Alle store producenter er begyndt at udvikle hybrid og elbiler,
men kun i mindre omfang.
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Obamaregeringen som led i bestr æbelserne p å at redde denne
bilgigant, siger, at "bilindustrien drager fordel af større
ensartethed og vished", n år den fremover skal fremstille nye
biler.
Alle store producenter er begyndt at udvikle hybrid og elbiler,
men kun i mindre omfang.
Amerikanske miljøorganisationer jubler over de nye
brændstofkrav, som er mere vidtgående end de californiske.
 Bekendtg ørelsen er en af de mest bemærkelsesværdige
bestr æbelser, som nogen præsident nogensinde har udfoldet,
på at gøre op med vores afhængighed af olie og seriøst
nedbringe udledningen af drivhusgasser, siger Carl Pope, daglig
leder af organisationen Sierra Club.
 Dette kan blive det gennembrud for renere biler, som vi alle har
stræbt efter, siger David Friedman, forskningschef for
programmet om renere køretøjer hos organisationen Unionen af
Engagerede Videnskabsm ænd.
Obamas plan, som transportministeriet og milj østyrelsen skal
omsætte til praksis, er baseret på en pris på benzin i 2016, der
er over 50 procent højere end nu.
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Den højere pris skal lokke bilister over i nye, renere biler
sammen med et planlagt føderalt tilskud til amerikanere, som
bytter deres gamle, osende bil til en ny bil med langt bedre
brændstofudnyttelse.
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Sektionsforsiden lige nu

EU godkender lån til Volvo
12:28

EUKommissionen godkender den svenske regerings lånegarantier til
Volvo Personbiler, som vil udvikle miljøbiler. EUKommissionen godkender, at den
svenske rege...

Endnu en minister træder tilbage
Den britiske forsvarsminister, John
12:15
Hutton, træder tilbage. Han er den fjerde
minister i Gordon Browns regering, der
træder tilbage i løbet af få dage. Gordon ...

Rusland vil ikke skære i sit
atomarsenal
Rusland har ingen planer om at
12:03
skære ned i sit atomarsenal. Det siger
generalstabschef Nikolaj Makarov. Rusland
vil ikke reducerer sit arsenal af atomv åben,
fø...

Obama og Merkel slår et slag for
klimaet
12:10
USA og Tyskland vil arbejde for
klimatraktat og fred i Mellemøsten, siger
præsident Obama og kansler Merkel i
Dresden, hvor de sammen bes øgte
Frauenkirche. USA...

40 dræbt af bombe i Pakistan
40 mennesker blev dræbt, da en
12:00
bombe i dag eksploderede i en mosk é i det
nordvestlige Pakistan i forbindelse med
fredagsb ønnen. 40 mennesker er i dag
blevet dr...
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Obama vil ikke vælge side i Iranstrid
Trods opfordringer vil USA's præsident, Barack Obama, ikke
vælge side i den tilspidsede magtkamp i Iran. Han betegner de
to hovedpersoner som ret ens.
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Visninger:

41

Kommentarer:

0

Selv om protesterne i Iran mod den genvalgte præsident,
Brugeranbefaling: 
Mahmoud Ahmadinejad, spidser til, og USA længe har været
Antal billeder:
0
mere end godt og grundigt træt af selvsamme Ahmadinejad, så
vil den amerikanske præsident, Barack Obama, ikke vælge side til
Avisannonce
fordel for den såkaldte reformkandidat Mirhossein Mousavi, som
hævder han blev snydt for sejren på grund af valgsvindel.
 På grund af de historiske relationer mellem USA og Iran vil det
ikke være særligt produktivt at blande sig i det iranske valg,
siger Barack Obama.
Obama sagde tilmed tirsdag til CNN, at der ikke er stor politisk
forskel på Ahmadinejad og Mousavi.
 Forskellen mellem Ahmadinejad og Mousavi, når det gælder
deres egentlige politik, er nok ikke så stor, som det har forlydt.
På den ene eller den anden m åde skal vi forholde os til et iransk
regime, som historisk set har været fjendtlig over for USA, lyder
det fra Obama.
Hans modkandidat ved sidste års præsidentvalg, den
republikanske senator John McCain, har ellers opfordret Obama
til sige lige ud, at der var tale om et "korrupt og svigefuldt
fupvalg." Nogenlunde sådan som den franske pr æsident, Nicolas
Sarkozy, sagde det tirsdag.
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Men Obama lægger i stedet v ægt på at sige, at han er dybt
bekymret over volden mod fredelige demonstranter i flere
iranske byer. Særligt i hovedstaden Teheran. Han siger ogs å, at
demonstrationerne viser, at det iranske folk ikke er overbeviste
om valgets legitimitet.
KLUB NORDJYSKE avis

Under store demonstrationer mandag blev mindst syv
mennesker dræbt Alligevel forsøger Mirhossein Mousavis
modstandere at samle folk til nye protester onsdag, efter
Mousavi bad sine tilh ængere afst å fra at demonstrere tirsdag,
fordi det var for farligt.

Læs KLUB NORDJYSKE
avisen her
(PDF 5MB)

Det er i øjeblikket meget svært for omverdenen at følge med i,
hvad der foreg år i Teherans gader, for regimet har forbudt
udenlandske journalister at d ække protesterne. Til geng æld
bruger iranerne flittigt internetfællesskaber som for eksempel
Twitter til at fortælle versioner af historien om de værste opt øjer
i Iran siden den islamiske revolution i 1979.
De store demonstrationer, som ifølge vise kilder mandag havde
mellem en og to millioner deltagere, har da heller ikke efterladt
landets egentlige magthavere, den øverste leder Ayatollah Ali
Khamenei og Vogternes Råd, helt upåvirkede. Khamenei var
ellers usædvanligt hurtigt ude efter valget og ønske
Ahmadinejad tillykke med valgsejren. Men iransk stats tv oplyste
tirsdag aften, at Khamenei nu støtter en delvis genopt ælling af
stemmerne efter det omstridte pr æsidentvalg. Khamenei siger,
at en enhver omtælling skal have deltagelse af repræsentanter
fra præsidentkandidaterne, "s å alle kan være overbeviste",
rapporterer tvstationen. Den officielle optælling viste, at
præsident Mahmoud Ahmadinejad vandt med 63 procent af
stemmerne.
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Ahmadinejad tillykke med valgsejren. Men iransk stats tv oplyste
tirsdag aften, at Khamenei nu støtter en delvis genopt ælling af
stemmerne efter det omstridte pr æsidentvalg. Khamenei siger,
at en enhver omtælling skal have deltagelse af repræsentanter
fra præsidentkandidaterne, "s å alle kan være overbeviste",
rapporterer tvstationen. Den officielle optælling viste, at
præsident Mahmoud Ahmadinejad vandt med 63 procent af
stemmerne.
 Hvis Vogternes Råd når til den konklusion, at overtrædelser
såsom at købe stemmer eller brug af falske identitetskort er
sket... så vil det beordre en genopt ælling, siger Khameneis
talsmand til tvstationen.
Oppositionens leder, Mirhossein Mousavi, fastholder, at der er
svindlet med resultatet, og siger, at han ikke har forhåbninger
om, at Vogternes Råd vil give ham ret. Han kræver, at valget
annulleres.
Præsident Ahmadinejad forlod tirsdag det kriseramte land for at
tage til politiske møder i Rusland. Her mødtes han blandt andet
med Ruslands pr æsident, Dmitrij Medvedev og Kinas præsident,
Hu Jintao. Ingen af dem havde noget ondt at sige om det
omstridte valg eller om Ahmadinejad.
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Chefen for den tekniske undersøgelse siger, at det er lykkedes at komme
en smule nærmere en opklaring af Air Franceflystyrtet i Atlanterhavet. Det
kommer nærm...
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Obama beordrer Guantanamo lukket
Søg

Avanceret s øgning

Se video

220109: 17:14 | opd. 220109: 19:19 | af: liio / dabu / Ritzau
USA's præsident, Barack Obama, gav i dag
ordre til, at Guantánamofange lejren lukkes
inden for et år, og at torturlignende
forhørsmetoder af terrormistænkte stoppes.
Dermed foretager Obama en kovending i
forhold til sin umiddelbare forgænger i Det
Hvide Hus, George W. Bush.
Obama underskrev ved en ceremoni i Det
Hvide Hus dekretet om, at Guantánamo skal

Se den seneste
nyhedsudsendelse

lukkes. Lukningen af fangelejren i Cuba, hvor
terrormistænkte har været spærret inde i
årevis uden en retssag, vil opfylde et løfte,
som USA's nye præsident afgav under sin
valgkamp.
Det fremgår også af dekretet, at Obamas
regering vil indlede en øjeblikkelig
unders øgelse af, hvad USA skal stille op med
de fanger, der sættes fri, når lejren lukkes.
Retssager suspenderes
Kun få timer efter at Barack Obama indtog
embedet som USA's pr æsident i tirsdags,
gav han ordre til, at militære anklagere på
Guantánamo flådebasens domstole
suspenderer alle retssager i 120 dage.

USA's præsident, Barack Obama,
gav i dag ordre til, at
Guantánamofangelejren lukkes.
Ordren betyder blandt andet at:
* Guantánamo fangelejren lukkes
inden for et år, og torturlignende
forhørsmetoder af
terrormistænkte stoppes.
* De fængslede har ifølge ordren
ret til at gøre indsigelser mod
deres tilbageholdelse.
* Der skal foretages en
gennemgang af alle tilbageholdte
af justitsministeren,
forsvarsministeren,
udenrigsministeren, minister for
indenlandsk sikkerhed, den
nationale efterretningsdirektør,
forsvarschefen og andre.
* Gennemgangen skal fastsl å,
om de tilbageholdte kan flyttes til
andre fængler eller løslades. For
de, der ikke er godkendt til
løsladelse, skal det evalueres,
hvorvidt de skal retsforfølges af
det amerikanske retsvæsen.
* Forsvarsministeren skal inden
30 dage gennemg å forholdene
på Guantánamo og sikre, at de
gøres mere humane, hvis det er
nødvendigt.

Det fik kort efter to dommere til at indstille
retssagerne mod seks fanger, og ordren fra Obama vil formentlig medføre, at sagerne
mod i alt 21 Guantánamo fanger stilles i bero.
Se også
Obama: Guantanamo svær at
lukke
Obama ventes at lukke
Guantanamo
Guantanamo lukker inden for
et år
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G8lande er enige om klimamål
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G8landene er enige om bindende
klimamål, siger EUkommissionens
formand, José Manuel Barroso.

Følger EU's mål
EUkommissionsformand José Manuel
Barroso siger, at der også er opstillet
en række mellemlange mål til morgen
på topmødet i Japan.
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G8landene består af USA, Canada, Frankrig, Italien, Japan, Rusland,
Storbritannien og Tyskland. EU deltager også i Japan.
Der er ingen bekræftelse fra Bush. Han har været tavs om klimapolitik efter
ankomsten til topmødet i Tayako.
nyheder@pol.dk
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»Vi er enige om et langsigtet mål på
(5. jul.)
mindst 50 procents reduktion i
udledningen i 2050, og vi er enige om også at opstille mellemfristede mål,
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Dalai Lama æresborger i to EUhovedstæder
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Hvor vil du hen?

Tibetanernes åndelige leder Dalai Lama lander fredag i
København, hvor der ikke lige står et æresborgerskab klar og
venter.
Af Flemming Ytzen
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For seks år siden blev Dalai Lama modtaget af både daværende statsminister Anders Fogh
Rasmussen (V) og udenrigsminister Per Stig Møller (K), som dette arkivfoto viser.  Foto:
THOMAS BORBERG

Tibetanernes åndelige leder Dalai
Lama, der i morgen tidlig lander i
København, kan snart kalde sig
æresborger i to store EUlandes
hovedstæder.

L æs o g s å
Politikere giver Kina den kolde skulder
(30. maj.)
Løkke m ødes kun 'privat' med Dalai
Lama (26. maj.)

Dagen før besøget i Danmark tager sin Dalai Lama møder danske politikere
(23. maj.)
begyndelse, har byrådet i den polske
hovedstad Warszawa enstemmigt
Kina modsætter sig L økkes m øde med
Dalai Lama (15. maj.)
besluttet sig for at udnævne det 74
årige åndelige overhoved for verdens
seks millioner tibetanere til intet mindre end æresborger.
En tilsvarende beslutning er tidligere truffet af byrådet i Paris.
KØ B VAREN HER

Det er dog ikke sandsynligt, at København følger Warszawas eksempel. Ikke
på denne side af kommunalvalget, i hvert fald.

KØ B VAREN HER
NYHEDER FRA PLUS
PLUS NYHEDSBREV
SE FLERE TILBUD PÅ
POLITIKEN.DK/PLUS

Polen fik en advarsel
»Som byrådsmedlemmer i en by så historisk erfaren som Warszawa, har vi den
moralske ret og den moralske ansvar for at vise respekt og ære til en person,
der søger frihed og suverænitet for sine landsmænd og sit land«, hedder det i
en erklæring fra Warszawas byråd.
Dalai Lama besøgte Polen i december. I den forbindelse havde han samtaler
med landets præsident, Lech Kaczynski. Dengang advarede Kina om, at mødet
risikerede at skade de kinesiskpolske relationer. Kina har på tilsvarende måde
kritiseret, at statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) i morgen mødes med
Dalai Lama under dennes besøg i Danmark.
Dalai Lama får tildelt sit æresborgerskab i Warszawa, når han igen besøger
Polen i slutningen af juli.
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Men et æresborgerskab i København kommer ikke på tale, forklarer kultur og
fritidsborgmester Pia Allerslev (V) gennem sin talsmand. Det har København
ikke praksis for.
Men Socialdemokraternes overborgmesterkandidat, forhenværende
justitsminister Frank Jensen, er indstillet på, at Borgerrepræsentationen skal se
nærmere på betingelserne for et 'æresborgerskab' i Danmarks hovedstad. Det
forklarer han til politiken.dk.

KØ B VAREN HER

11. jun Baggers
forsvarer satser
på seks års
fængsel

I næste måned besøger Dalai Lama Frankrig. I den forbindelse gøres han til
æresborger i Paris. Tidligere i år måtte et topmøde mellem Kina og EU
udskydes, fordi præsident Sarkozy havde holdt et officielt møde med Dalai
Lama. I Paris' byråd var Sarkozys konservative regeringsparti imod beslutningen
om æresborgerskabet til Dalai Lama.
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I næste måned besøger Dalai Lama Frankrig. I den forbindelse gøres han til
æresborger i Paris. Tidligere i år måtte et topmøde mellem Kina og EU
udskydes, fordi præsident Sarkozy havde holdt et officielt møde med Dalai
Lama. I Paris' byråd var Sarkozys konservative regeringsparti imod beslutningen
om æresborgerskabet til Dalai Lama.
Risiko for kappestrid om æresborgere
Frank Jensen ser en risiko for, at de forskellige partigrupper i
Borgerrepræsentationen dyster om at bringe de bedste æresborgerkandidater i
spil.
»Jeg har som bestyrelsesformand for Ålborg Universitet gjort den tidligere
amerikanske vicepræsident Al Gore til æresprofessor på universitetet«, forklarer
den socialdemokratiske overborgmesterkandidat til politiken.dk.
Så kan Al Gore vel også blive æresborger i Københavns Kommune. Det falder
jo sammen med klimatopmødet?
»Ja, muligvis. Jeg var ikke klar over, at København ikke har æresborgere. Vi må
se på, hvorfor det er blevet sådan«.

O’s

Hvem vil du som kommende overborgmester helst have som æresborger, Dalai
Lama eller Al Gore?
»Vi skal nok til at se på det dér  engang«, svarer overborgmesterkandidaten.
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Redigering
den kolde krig, den storpolitiske konflikt mellem de
kapitalistiske og de kommunistiske lande i perioden efter 2.
Verdenskrig, dvs. 194647 til ca. 198990. Betegnelsen er

Opret artikel
Rediger artikel

også blevet brugt om det konfliktfyldte forhold mellem
Vesten og Sovjetrusland efter Den Russiske Revolution i
1917. I dette perspektiv var krigstidssamarbejdet imod
Nazityskland kun en parentes i en grundlæggende
ideologisk konflikt mellem totalitær kommunisme og
liberalt/socialdemokratisk demokrati.
Set i et magtpolitisk perspektiv var den kolde krig primært
en konflikt om kontrollen over Europa og senere den øvrige

Flyt artikel
Tilføj billede/fil

Om artiklen
Seneste forfatter
Redaktionen
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verden mellem 2. Verdenskrigs sejrherrer, de nye
supermagter USA og Sovjetunionen.
© Gyldendal

Den kolde krigs særkende var, at den forblev "kold" ikke

Den kolde krig. Den
kolde Krig på sit højeste.
John Kennedy og Nikita
Khrustjov mødes i Wien i
1961.

mindst pga. de nye kernevåben og den gensidige
afskrækkelse, som gradvis blev opbygget mellem
supermagterne. Til gengæld var der en række
stedfortræderkrige i den tredje verden med forskellige

Ekspert
kimbrer

Oprindelig forfatter
NiPe
31/01/2009

grader af stormagtsindblanding.
Mens konfliktforholdet forblev intakt over mere end 40 år, var den kolde krig præget af
et svingende spændingsniveau. Det var højt i den indledende fase, indtil 1953, da
konflikten centreredes om Europa og Østasien.
Vigtige hændelser i den periode var Trumandoktrinen med USAs indgriben i den græske
borgerkrig 1947, den amerikanske Marshallplan fra 1947/48, den sovjetiske blokade af
Berlin 1948/49 og den efterfølgende deling af Tyskland i 1949. Konflikten nåede et
foreløbigt klimaks med Koreakrigen 195053. I den fase konsolideredes de to
supermagtsblokke. Den amerikanskledede hvilede på organisationer som OECD,
oprettet 1948 som OEEC, og NATO, oprettet 1949, mens den sovjetiske i højere grad
byggede på direkte kontrol med de enkelte blokmedlemmer; Warszawapagten
dannedes først i 1955.
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At kommentere

Cubakrisen fulgtes 196372 af fornyet afspænding og en række østvestaftaler om

l

våbenkontrol. Fra ca. 1970 bredte afspændingen sig også til Europa, bl.a. med en
normalisering af forholdet mellem de to tyske stater.
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Efter Koreakrigen kom en kort afspændingsperiode, der igen afløstes af kriser; først i
Mellemøsten og Ungarn (1956), dernæst i Berlin (195861), bl.a. med opførelsen af
Berlinmuren, og endelig under Cubakrisen i oktober 1962. Cubakrisen var den kolde
krigs kulmination og indebar en reel fare for kernevåbenkrig mellem USA og
Sovjetunionen. Fra ca. 1955 globaliseredes den kolde krig endvidere ved, at den
spredte sig til den tredje verden, fx Mellemøsten og senere Sydøstasien med USAs
intervention i Vietnam.

Fra ca. 1975 forværredes forholdet mellem USA og Sovjetunionen på ny, primært fordi
USA fandt, at Sovjetunionen ikke fulgte "spillets regler", men bl.a. forsøgte at udvide sin
indflydelse i den tredje verden. NATOs beslutning i december 1979 om at opstille nye
mellemdistancemissiler i Europa og Sovjetunionens samtidige intervention i Afghanistan
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Emnetræ

Cubakrisen fulgtes 196372 af fornyet afspænding og en række østvestaftaler om
våbenkontrol. Fra ca. 1970 bredte afspændingen sig også til Europa, bl.a. med en
normalisering af forholdet mellem de to tyske stater.
Fra ca. 1975 forværredes forholdet mellem USA og Sovjetunionen på ny, primært fordi
USA fandt, at Sovjetunionen ikke fulgte "spillets regler", men bl.a. forsøgte at udvide sin
indflydelse i den tredje verden. NATOs beslutning i december 1979 om at opstille nye
mellemdistancemissiler i Europa og Sovjetunionens samtidige intervention i Afghanistan
udløste den anden kolde krig. Den var særlig intens i den amerikanske præsident
Reagans første embedsperiode (1981 85), der var præget af en kraftig oprustning og
nedfrysning af østvestkontakterne. Spændingen nåede et højdepunkti efteråret 1983,
hvor der er tegn på, at den sovjetiske ledelse anså en krig for en realistisk mulighed.
Mikhail Gorbatjovs overtagelse af den sovjetiske ledelse i 1985 indvarslede en ny tid.
Sovjetisk udenrigspolitik orienterede sig nu med den såkaldte nye tænkning mod
afspænding og samarbejde med de vestlige magter, samtidig med at dens ideologiske
træk stort set forsvandt. Den nye sovjetiske linje, Berlinmurens fald og en række
systemændringer inden for østbloklandene førte i 198990 til, at den kolde krig blev
erklæret for afsluttet af både USA og Sovjetunionen.
Den kolde krig har været genstand for modstridende fortolkninger fra forskningens side,
der har været domineret af amerikanske historikere og omfattende amerikanske arkiver.
Kort sagt er der tale om fire skoler:
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Traditionalismen så sovjetisk ekspansion i Østeuropa som den væsentligste årsag til den
kolde krigs udbrud, mens den amerikanske inddæmningspolitik, den såkaldte

dependencia

containment, med integreringen af det vestlige samarbejde anskuedes som en
nødvendig reaktion herpå. Dette var den herskende teori indtil midten af 1960'erne.

...

Den revisionistiske skole i midten af 1960'erne anlagde en alternativ tolkning, der lagde
hovedansvaret for den kolde krig på USAs aktivistiske politik, motiveret af økonomiske
interesser og med ansatser tilbage i 2. Verdenskrig, mens Sovjetunionen blev set som
en forsigtig og reaktiv magt.
Postrevisionismen i 1970'erne fremlagde på grundlag af nye arkivstudier en tolkning, der
lå et sted mellem revisionisme og traditionalisme, men dog tættest på sidstnævnte.
Nyrevisionismen har en fremtrædende position i den seneste koldkrigsforskning, der er
vanskelig at rubricere. Nyrevisionismen repræsenterer en tilnærmelse til, men ikke en
overtagelse af den klassiske revisionismes positioner. En afgørende ny fase i
forskningen er indledt med Berlinmurens fald og adgangen til de tidligere kommunistiske
staters arkiver.
Også årsagerne til den kolde krigs ophør er omstridte. Den såkaldte realistiske skole ser
den kolde krig som en reel, om end ublodig krig, som Sovjetunionen tabte pga. det pres,
som amerikansk oprustning i 1980'erne udsatte den for. Moderniseringsskolen derimod
lægger vægt på interne udviklinger i det sovjetiske samfund, der gradvis undergravede
systemet indefra; også Gorbatjovs rolle tillægges stor betydning.
Tags
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kommunisme afskrækkelse afspænding Warszawapagten Cubakrisen totalitær intervention
inddæmningspolitik Den Russiske Revolution revisionisme OECD oprustning OEEC
Trumandoktrinen containment våbenkontrol

Mest læste artikler
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Fremmedord
Sprog
2. Verdenskrig
EU
karismatisk
Samfund
1. Verdenskrig
NATO
Jura
Latinske citater og
talemåder

Eksterne links

Billeder

Tilføj billede/fil

Det Andinske Fællesskab

Nyhedsbrev

Tilmeld

Billeder

Tilføj billede/fil

Mere
l
l
l
l

Se original
Rediger beskrivelse
Flyt billede
Tidligere versioner

© Gyldendal
Den kolde krig. Den kolde Krig
på sit højeste. John Kennedy og
Nikita Khrustjov mødes i Wien i
1961.

Viser 1 af 1 billeder

Kommentarer

Skriv kommentar
Her kan du skrive en kommentar til artiklen. Du skal være logget ind for at kunne skrive
kommentarer.

Om Den Store Danske

Vilkår og rettigheder

Datapolitik

Hjælp

FAQ

© Gyldendal 2009  Powered by MindTouch Deki

Annoncer

Kontakt

udslippet af drivhusgasser. Samtidig viste der sig uenighed om, hvilke
sanktionsmuligheder der skulle tages i brug over for de lande, der ikke levede op
til deres forpligtelser om at reducere udledningerne. Mødet endte, da EU-landene
afviste et kompromisforslag, og forhandlingerne i realiteten brød sammen. Det
blev aftalt at genoptage dem på en ekstraordinær konference i juli 2001.
C O P6 ”bis” Bonn 2001
Da parterne mødtes igen omtrent et halvt år eft er de sammenbrudte
forhandlinger i Haag, var der ikke store forventninger til resultatet. USA havde
i mellemtiden – under den nye præsident Bush – forkastet Kyoto-protokollen
endeligt og deltog derfor kun i forhandlingerne om denne som observatør. T rods
de lave forventninger lykkedes det at komme til enighed om flere større
spørgsmål, herunder om i hvilket omfang skove og andre kulstof-dræn kunne
regnes med i landenes budgetter for udledning af drivhusgasser, principper for
sanktioner over for lande, der ikke når deres mål, og de fleksible mekanismer,
der gør det muligt på forskellig vis at flytte reduktionsforpligtelser mellem lande
for økonomisk kompensation.
C O P7 Marrake sh 2001
Senere på året 2001 mødtes parterne igen til den regulære årlige konference.
Her blev Kyoto-protokollen forhandlet (næsten) helt færdig. Resultaterne blev
samlet i de dokumenter, der kaldes Marrakech Accords.
C O P8 De lhi 2002
På denne konference prøvede EU-landene (under det danske formandskab) at få
vedtaget en deklaration, der efterlyste yderligere handling fra parterne under
UNFCCC, men uden held.
C O P9 Milano 2003
Fokus på denne konference var at få afklaret nogle af de sidste tekniske detaljer
om Kyoto-protokollen.
C O P10 Bue nos Aire s 2004
På dette møde begyndte landene så småt at åbne diskussionen om, hvad der skal
til, når Kyoto-protokollen udløber i 2012. De tekniske diskussioner fyldte
fortsat en del.
C O P11/C MP1 Montre al 2005
Denne konference var den første, efter Kyoto-protokollen var trådt i kraft.
Derfor blev det årlige møde mellem parterne i UNFCCC (COP) suppleret med
den årlige konference mellem parterne i Kyoto-protokollen (CMP eller
COP/MOP). De lande, der har ratificeret UNFCCC, men ikke har accepteret
Kyoto-protokollen, har observatørstatus til sidstnævnte konference. Fokus på
begge konferencer var, hvad der skulle til efter Kyoto-protokollens udløb i
2012.
C O P12/C MP2 Nairobi 2006
Her blev de allersidste tekniske spørgsmål vedrørende Kyoto-protokollen
endelig hugget på plads. Arbejdet mod en ny aftale for tiden efter Kyot o
fortsatte med fastsættelsen af en række milepæle i processen frem mod en ny
aftale.
C O P13/C MP3 Bali 2007
På dette møde tog arbejdet mod en ny aftale, der skal afløse Kyotoprotokollen, et afgørende skridt fremad. For det første ved anerkendelsen af den
seneste rapport fra IPCC og dens konklusioner om, at den globale opvarmning
er utvetydig, for det andet ved at få formuleret en fælles tekst, der efterlyser
hurtigere handling, og endelig ved vedtagelsen af Bali Action Plan, der sætter
scenen for forhandlingerne frem til COP15 i København, hvor en ny aftale
forhåbentlig kan forhandles på plads.
C O P14/C MP4 Poz nan 2008
Denne konference fortsatte arbejdet frem mod en ny klimaaftale i København i
2009. Det kommende magtskifte i Washington satte sit præg på konferencen,
som var præget af afventende stemning i forhold til den nye amerikanske
regerings udmeldinger. Parterne blev imidlertid enige om et arbejdsprogram og

mødeplan frem mod konferencen i København og den endelige
operationalisering af tilpasningsfonden, som vil skulle støtte konkrete
tilpasningsaktiviteter i udviklingslande. (Foto: Scanpix/EPA)
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De rige lande er blevet enige om et reduktionsmål på 80 pct. frem til 2050.
Foto: Scanpix

G8landene blev i dag enige om, at de rige
lande skal have som mål at reducere
udslippet af CO2 med 80 pct. inden 2050.
Samtidig blev lederne af verdens otte
førende industrilande enige om, at
temperaturstigningen skal begrænses til to

Se også
Knas med en ny
klimaaftale
Italien: 3000 demonstrerer
mod USA

grader, mens finansieringen af tiltag er
blevet udskudt til afgørelse på et G20
topmøde i september. Det oplyser Sveriges statsminister og EUformand,
Frederick Reinfeldt. Længe så det ellers ud til, at mødet ikke ville ende med et
resultat.
"Den store bedrift hidtil ved dette G8møde er, at USA er kommet os i møde på
tograders målet. Dette er med i slutteksten," sagde han til det britiske
nyhedsbureau Reuters.
EUlandene har i forvejen vedtaget dette mål, som, de siger, vil kræve omfattende
begrænsninger i CO2udslippet.
Reinfeldt sagde, at G8landene har valgt ikke at diskutere finansieringen af en ny
FNtraktat om bekæmpelse af klimaforandringer, indtil G20landene mødes i
Pittsburgh til september.
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Det Republikanske Parti, Republican Party, amerikansk politisk parti. Partiet, der ofte
anvender en elefant som symbol, kaldes ogs å GOP, Grand Old Party, skønt det er
væsentlig yngre end sin hovedmodstander, Det Demokratiske Parti. Republikanske idéer

Upassende

Direkte link

kan spores tilbage til Philadelphia kongressen i 1787, som skabte Den Amerikanske
Forfatning, men partiet blev opbygget på resterne af Whigpartiet , som omkring 1850 var
lammet af spørgsmålet om slaveriets spredning til de nye vestlige stater.

Redigering
Opret artikel
Rediger artikel

Partiorganisationen grundlagdes i 1854 med opposition til slaveriet som hovedpunkt,
hvortil kom støtte til en handlekraftig føderal regering inklusive støtte til handel, industri
og transport. I slutningen af 1860 blev partiets kandidat, Abraham Lincoln, valgt som

Flyt artikel
Tilføj billede/fil

præsident, en begivenhed, som var medvirkende til udbruddet af Den Amerikanske
Borgerkrig i 1861. Nordstaternes sejr i 1865 gav partiet ry som Unionens redningsmand
og slavernes befrier. Den rolle holdt i en hel generation sammen p å partiets to
grundpiller, farmere i Nord og Veststaterne og industri , handels  og finansinteresser i
de østlige stater.
Det politiske grundlag fornyedes af Theodore Roosevelt, som efter 1900 tiltrak en ny

Om artiklen
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Redaktionen
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klasse af selvst ændige og veluddannede funktionærer og engagerede partiet i en
langsigtet udenrigspolitik. Partiet dominerede amerikansk politik næsten uafbrudt 1860 
1932, hvor man vandt 14 ud af 18 valg til præsidentposten. Den væsentligste
undtagelse var demokraten Woodrow Wilson (1913 21), som vandt, fordi Det
Republikanske Parti midlertidig splittedes af en personlig strid mellem Roosevelt og
efterfølgeren, William Howard Taft. Først New Dealpolitikken, som 193252 forenede
Nordstaternes arbejderbefolkning og Sydstaternes konservative demokrater, udgjorde
en trussel mod den republikanske dominans. Ved valgene i 1952 og 1956 vendte
republikanerne tilbage med en moderat konservatisme under ledelse af den tidligere
general Dwight D. Eisenhower, men tabte igen i 1960 og 1964. Eisenhowers
vicepræsident, Richard M. Nixon, var i stand til at bryde New Dealkoalitionen i 1968, da
han blev valgt til præsident. Han tiltrak arbejdervælgere i storbyernes forstæder og
omdannede Sydstaterne til en republikansk bastion. Hans genvalg i 1972 var en
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reaktion mod borgerretslovgivningen og den seksuelle frigørelse i 1960'erne. Partiet
svækkedes med Watergatesagen , som førte til Nixons afgang i 1974 og i 1976 til, at
efterfølgeren, Gerald Ford, tabte valget.
Ronald Reagans to valg i 1980 og 1984 blev derimod en triumf for en ny og mere
konservativ republikanisme. Den nye højrefløj, som havde støttet Joseph McCarthys
felttog mod kommunismen i opposition til Eisenhower, allierede sig med religiøse
fundamentalister og høstede frugterne i 1980, i 1984 og endelig i 1988, da George Bush
blev valgt. I 1990'erne triumferede en ny generation af neokonservative
kongresmedlemmer, organiseret af Newt Gingrich (f. 1943), kongresmedlem fra Georgia.
Han sikrede partiet et flertal i Kongressen 1994 98 med krav om lov og orden,
skatteneds ættelser, afskaffelse af velfærdsstaten, begr ænsning af adgangen til abort og
hurtig eksekvering af idømt dødsstraf. Vælgernes st øtte til hans ideologiske korstog mod
den føderale regering aftog imidlertid hurtigt, ikke mindst fordi den demokratiske
præsident, Bill Clinton, godt hjulpet af et langvarigt økonomisk opsving, gav
republikanerne effektiv modstand. Ved de efterfølgende valg i 1996, 1998 og 2000
skrumpede det republikanske flertal gradvis ind. Den republikanske højrefløj beholdt et
sikkert greb om partiapparatet, men erkendte, at man også måtte appellere til
midtervælgerne, hvis præsidentposten skulle genvindes. Efter George W. Bushs snævre
valgsejr i 2000 overtog partiet igen regeringsansvaret i 2001 og vandt efter endnu en
tæt valgkamp i 2004 en periode mere, stadig med George W. Bush som præsident. Da
der blev sået tvivl om Republikanernes og Bush regeringens kompetence efter bl.a.
tilbageslag i Irak, håndteringen af orkankatastrofen i New Orleans i 2005, og flere
ledende Republikaneres ulovlige forbindelser til lobbyister, gik partiet kraftigt tilbage ved
midtvejsvalget i 2006 og tabte flertallet i Repr æsentanternes Hus. Partiet opstillede
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sikkert greb om partiapparatet, men erkendte, at man også måtte appellere til
midtervælgerne, hvis præsidentposten skulle genvindes. Efter George W. Bushs snævre
valgsejr i 2000 overtog partiet igen regeringsansvaret i 2001 og vandt efter endnu en
tæt valgkamp i 2004 en periode mere, stadig med George W. Bush som præsident. Da
der blev sået tvivl om Republikanernes og Bush regeringens kompetence efter bl.a.
tilbageslag i Irak, håndteringen af orkankatastrofen i New Orleans i 2005, og flere
ledende Republikaneres ulovlige forbindelser til lobbyister, gik partiet kraftigt tilbage ved
midtvejsvalget i 2006 og tabte flertallet i Repr æsentanternes Hus. Partiet opstillede
John McCain til præsidentvalget i 2008. Sarah Palin blev som den første Republikanske

Se alle

Emnetræ
USA og Nordamerika
USA ca. 17701920
...

kvinde udpeget til vicepræsidentkandidat.
den progressive
bevægelse

Tags
general elefant Nordstaterne Sydstaterne dødsstraf abort vicepr æsident Kongressen
Repr æsentanternes Hus Den Amerikanske Borgerkrig New Deal politisk parti Det Demokratiske
Parti højrefl øj Abraham Lincoln føderal New Orleans konservatisme Bill Clinton Det Republikanske
Parti Theodore Roosevelt John McCain William Howard Taft Philadelphia kongressen

Den Spansk amerikanske
Krig
Det Demokratiske Parti
Det Hvide Hus
Det Republikanske
Parti
det vilde vesten

Mest læste artikler

Doc Holliday
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Berlinmuren
Adolf Hitler
Martin Luther King
Den Franske
Revolution
Christoffer Columbus
korstog
Argentina (Land)
Østrig (Land)
vikingetiden
Napoleon 1.

dollardiplomati
Dred Scottsagen
Elizabeth Cady Stanton
...

Nyhedsbrev

Tilmeld

Kommentarer

Skriv kommentar
Her kan du skrive en kommentar til artiklen. Du skal være logget ind for at kunne skrive
kommentarer.

Om Den Store Danske

Vilk år og rettigheder

Datapolitik

Hjælp

FAQ

© Gyldendal 2009  Powered by MindTouch Deki

Annoncer

Kontakt

LOGIN
NEW USER

ABOUT COP15

CALENDAR
HOME

NEWS
CLIMATE FACTS

CLIMATE CONSORTIUM
NEGOTIATION PROCESS

DENMARK'S EFFORTS

CONTACT
SITEMAP
DICTIONARY
SUBSCRIBE
FAQ
HELP

DANSK
ENGLISH
ESPAÑOL
FRAN ÇAIS


CLIMATE FACTS



BLOGS

FROM RIO TO KYOTO

MENU

TOOLS

CLIMATE RESEARCH
NEGOTIATION PROCESS
COP1 – COP14
COP15 – THE CRUCIAL
CONFERENCE

LATEST NEWS

FROM RIO TO KYOTO

UNEP: Store carbon the natural way

FROM BALI TO COPENHAGEN

05/06/2009

CONFERENCE OF THE
PARTIES – NEGOTIATION
MEETINGS IN THE CLIMATE
BATTLE

Obama may show up in Copenhagen
05/06/2009

China commentary exposes differences
between Beijing and Washington

THE NEGOTIATIONS IN 2009

05/06/2009

Goats, donkeys and camels to replace
maize and millet

FRAMEWORK AND ACTORS

05/06/2009

CLIMATE CHANGE BASICS

Push for wind farms off US east coast
05/06/2009

THE KYOTO PROTOCOL
WHAT CONSEQUENCES CAN
WE EXPECT

From Rio to Copenhagen
The Kyoto Protocol sets targets for emissions from 2008 to 2012. At
the 13th conference in Bali it was decided to work towards an
agreement for the subsequent years. This agreement is to be negotiated
in Copenhagen in 2009.
Ministry of Climate and Energy of Denmark

From 3 to 14 June 1992 heads of state and representatives from 172 governments
across the whole world met in Rio de Janeiro in Brazil. The backgound to the meeting
was gloomy. Two years previously the UN’s climate panel (IPCC), in its first
synthesis report, pointed out that there was a real risk that human activities –
especially the consumption of coal, oil and gas – could affect the earth’s environment
to a hitherto unseen and potentially very serious extent. “The earth’s future is in
danger” was the message.
The conference in Rio – which officially was called the United Nations Conference on
Environment and Development, but went under the name “Earth Summit” – was set
up on the basis of this warning. It resulted in the first international agreement to limit
emissions of greenhouse gases: the United Nations Framework Convention on Climate
Change (UNFCCC).
The convention is a socalled framework convention. This means that it does not
represent the last word on the fight against climate change. It is stated in the treaty
that it is to be revised and expanded over time. Neither does it set any binding targets,
but aims to get member countries to reduce their emissions in order to prevent
dangerous anthropogenic interference with the Earth's climate system. The target was
for emissions of greenhouse gases in 2000 not to exceed those in 1990.
More than 150 countries signed the climate convention at the Rio conference itself,
and on 21 March 1994 the convention came into force after it had been ratified or
approved by other means by at least 50 countries. It thereby became legally binding.
During the 1990s it soon became clear that the UNFCCC convention in itself would
not change developments towards bigger and bigger emissions of greenhouse gases.
In 1997 the convention was therefore expanded to include the socalled Kyoto
Protocol, which for the first time set a binding target for how much the industrialised
countries should reduce their emissions. The protocol sets binding targets for the
greenhouse gas emissions of 37 industrialised countries. A group of countries that
have ratified the UNFCCC have not ratified the Kyoto Protocol. The most prominent
of these is the USA.
The Kyoto Protocol sets targets for emissions from 2008 to 2012. At the 13th annual
conference of member countries (COP13) in Bali it was decided to work towards a
new agreement for the subsequent years. The plan – which is called the Bali Action
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countries should reduce their emissions. The protocol sets binding targets for the
greenhouse gas emissions of 37 industrialised countries. A group of countries that
have ratified the UNFCCC have not ratified the Kyoto Protocol. The most prominent
of these is the USA.
The Kyoto Protocol sets targets for emissions from 2008 to 2012. At the 13th annual
conference of member countries (COP13) in Bali it was decided to work towards a
new agreement for the subsequent years. The plan – which is called the Bali Action
Plan – aims towards a new agreement which is to be negotiated at the 15th annual
conference – COP15 – in Copenhagen in 2009. (Photo: Scanpix/AFP)
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Forbundsstaten USAs forfatning trådte i kraft i 1789. De

© Digital Stock/Corbis
Images
USA. Det Hvide Hus i
Washington, den
amerikanske præsidents
officielle bolig.

Rediger artikel

første ti ændringsparagraffer, Bill of Rights, som bl.a.
fastslår egentlige borgerlige frihedsrettigheder såsom
religionsfrihed, ytringsfrihed og forsamlingsfrihed, kom til i
1791. Yderligere 17 Amendments er blevet vedtaget
mellem 1795 og 1992, blandt dem afskaffelse af slaveriet
og indførelse af indkomstskat, indførelse af stemmeret for
alle uanset race (1870) samt almindelig stemmeret for alle
over 18 år (1971). Forfatningen kan ændres ved 2/3 flertal i
begge Kongressens kamre eller af et særligt konvent og
her under forudsætning af godkendelse fra
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delstatsforsamlingerne.
Som udgangspunkt er forbundsanliggender defineret og delegeret til
forbundsmyndighederne, mens myndigheden i alle andre anliggender tilkommer
delstaterne. Forbundsregeringen har ansvar for udenrigspolitik og deler ansvaret for
indenrigspolitik med delstaterne; den har med tiden øget sine funktioner p å det
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Grage
02/02/2009

økonomiske og sociale område i samarbejde med staterne, Cooperative Federalism.
Forfatningen fordeler magten mellem de forbundsinstitutioner, der sidder inde med den
lovgivende, den udøvende og den d ømmende magt, hvor specielt United States
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Supreme Court spiller en central rolle i USAs politiske system. Hver gren har sit
hovedautoritetsomr åde, men grenene har samtidig en vis lod i hinandens omr åder,
hvilket medfører konkurrence, men også nødvendigg ør samarbejde, for at der kan
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regeres effektivt.
Den lovgivende magt har Kongressen, Congress of The United States, som består af to
kamre. Senatet har 100 medlemmer, to fra hver stat, som vælges for seks år ad gangen
med 1/3 på valg hvert andet år. Repræsentanternes Hus har 435 medlemmer, som vælges
i de enkelte stater for to år ad gangen ved direkte valg; antal medlemmer fra hver stat
afhænger af indbyggertallet. Lovforslag kan fremsættes i begge kamre med undtagelse
af forslag, der angår forbundsstatens indkomster; de skal fremsættes i
Repræsentanternes Hus f ørst. Love skal for at blive bindende vedtages af begge kamre i
nøjagtig enslydende form. Vedtagelsen kan dog blokeres af præsidentens veto, men
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dette kan tilsidesættes med 2/3 majoritet i begge kamre.
Den udøvende magt har præsidenten, der tillige med en vicepræsident vælges indirekte
af en valgforsamling, som er sammensat af delegerede, der er valgt ved flertalsvalg i
delstaterne (se valgmandskollegium). Valgperioden er fire år, og siden 1951 har der kun
kunnet ske genvalg én gang. Præsidentens bef øjelser er omfattende. Han er såvel
statsoverhoved som regeringschef, partileder, chef for de væbnede styrker og har
vidtgående udenrigspolitiske beføjelser til fx at forhandle og ratificere traktater,
sidstn ævnte dog kun med godkendelse fra 2/3 af Senatets medlemmer. Til forskel fra de
fleste europ æiske landes er det politiske styre i USA ikke parlamentarisk: Præsidenten
kan ikke drages politisk til ansvar af Kongressen, men kan alene afs ættes gennem en
juridisk proces, som kræver, at han har gjort sig skyldig i embedsmisbrug, se
impeachment.
Præsidenten udpeger med Senatets samtykke cheferne, Secretaries, for de 14
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vidtgående udenrigspolitiske beføjelser til fx at forhandle og ratificere traktater,
sidstn ævnte dog kun med godkendelse fra 2/3 af Senatets medlemmer. Til forskel fra de
fleste europ æiske landes er det politiske styre i USA ikke parlamentarisk: Præsidenten
kan ikke drages politisk til ansvar af Kongressen, men kan alene afs ættes gennem en
juridisk proces, som kræver, at han har gjort sig skyldig i embedsmisbrug, se
impeachment.
Præsidenten udpeger med Senatets samtykke cheferne, Secretaries, for de 14
ministerier, Departments. De udgør regeringen, The Cabinet, som imidlertid ikke som
sådan har nogen egen magt. I nyere tid er en række nytilkomne organer i præsidentens
sekretariat, The Executive Office, blevet meget betydningsfulde, s ærlig The Office of
Management and Budget, som forbereder præsidentens budgetanmodninger og
kontrollerer udgifterne, The Council of Economic Advisers, som rådgiver om den
økonomiske politik, og The National Security Council, der behandler forsvars  og
geostrategiske spørgsmål.
USAs 50 delstater har alle selvst ændige forfatninger. De folkevalgte guvernører har den
udøvende magt, mens den lovgivende magt ligger hos tokammerforsamlinger bortset fra
Nebraska, som har en etkammerforsamling. Delstaterne har vidtrækkende opgaver, bl.a.
fremme og regulering af handel, industri og landbrug, bygning og vedligeholdelse af
vejnet, fængsler, hospitaler og faciliteter for psykisk syge samt bygning og
vedligeholdelse af institutioner for den højere uddannelse. Sammen med lokale
enheder, counties, har de ansvaret for social velfærd, arbejdsformidling og andre sociale
tjenester. Alle delstater har et selvstændigt domstolssystem.
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Deng Xiaopings økonomiske reformer har siden 1979
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sociale kontrakt, der betød, at staten sørgede for og
bestemte over det enkelte individ fra vugge til grav — er
blevet gradvis afskaffet. De store statsvirksomheder
fungerer i mindre grad som socialt sikkerhedsnet for de
ansatte, og der er åbnet mulighed for at afskedige de
tidligere livstidsansatte medarbejdere, ligesom folk kan
ans ættes for kortere perioder. Desuden har regeringen
søgt at mindske statsvirksomhedernes økonomiske byrder
ved bl.a. at lade de ansatte selv betale en stadig større del
af udgifterne til arbejdsløshedsforsikring, sundhedsv æsen
og pension. Denne form for brugerbetaling ventes at blive
forøget i de kommende år, i takt med at Kina forsøger at
opbygge et socialt system, der vil kunne honorere de
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markedsøkonomiske krav. Reformer af
statsvirksomhederne har øget arbejdsl øsheden i byerne og medført social uro og
spredte protester fra utilfredse arbejdere, der fortsat hindres i at organisere sig i
uafhængige fagforeninger.
I landområderne, hvor størstedelen af Kinas befolkning bor, har opløsningen af
folkekommunerne betydet, at den enkelte husholdning, dvs. familien, igen er
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basisenheden, der skal tage sig af individet. I modsætning til byerne er der ingen former
for socialt sikkerhedsnet, og bl.a. sundhedsvæsenet er derfor brugerbetalt og en tung
økonomisk byrde for den fattigste del af befolkningen.
Op mod 150 mio. menes at være arbejdsløse eller underbesk æftigede på landet, hvilket
kombineret med den stigende ulighed mellem regionerne har fået omkring 100 mio.
bønder til at forlade deres hjemegn og søge til storbyerne, hvor de lever ganske uden
sociale rettigheder. Flugten fra land til by vil fortsætte, og den største udfordring for
Kinas regering bliver i de kommende år at udligne de store regionale uligheder og
opbygge et socialt sikkerhedsnet, der kan mindske de sociale spændinger i samfundet.
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Tiggere ud af Beijing før OL
030108: 09:55 | af: Ritzau
Beijing skal tage sig bedst muligt ud, når OL kommer til byen til august. De kinesiske
myndigheder har derfor indledt en kampagne, der skal fjerne tiggere fra gadebilledet
og rydde ud i de mange cykeltaxier, der ikke har licens til at køre i byen.
"Formålet er at få fjernet de illegale aktiviteter, som sk æmmer byens image, og
opbygge harmoniske og civiliserede bymæssige omgivelser til De Olympiske Lege,"
meddeler Kinas officielle nyhedsbureau.
Tidligere har bystyret ført kampagner for at få Beijings indbyggere til at lade undlade at
spytte, smide affald på gaden og springe over i køerne.

Tilmeld dig nyhedsbrevet fra Sporten Skriv din email her

Resultater
Premier League
SAS Ligaen
La Primera
1. Bundesliga
Serie A
CBB Mobil Ligaen
GuldBageren Ligaen
ATP
NBA
PGA/ET Golf
AL Bank ligaen

Tilmeld

Se ogs å

Udenrigsministeriets netsteder

Gå til

Søg

Forside > Udenrigspolitik > Landefakta > Nordamerika > Landefakta USA

UDENRIGSPOLITIK

LANDEFAKTA USA

Landefakta

GEOGRAFI
Hovedstad

Afrika
Asien

Areal

Australien og Oceanien

Indbyggertal
Befolkning

Europa
Latinamerika
Mellemøsten
Nordamerika

Sprog
Religion

ØKONOMI
BNI pr. capita
Vækst i BNP pr. capita
Valuta

REGERING
Statsoverhoved
Udenrigsminister
Vicepr æsident
Forsvarsminister

Washington D.C. (572.000
indbyggere)
9,6 mio. km2 (Danmark
43.000)
303,8 mio.
68 pct. af europæisk
afstamning, 14 pct. af
latinamerikansk afstamning, 13
pct. sorte, 5 pct. øvrige.
Engelsk (ikke officielt)
Ingen statsreligion. (86 pct.
identificerer sig med en religi øs
retning, heraf 89 pct. kristne, 2
pct. jøder, under 1 pct.
muslimer)

46.040 dollars (2007)
2,2 pct. (2007), 1,2 pct. (skøn
2008)
1 US Dollar = 5,75 kroner pr.
22. januar 2009

Præsident Barack H. Obama
Hillary R. Clinton
Joseph R. Biden
Robert M. Gates

Indenrigspolitisk situation
USA er et pr æsidentielt demokrati. USA har to store partier:
Demokraterne og Republikanerne. Valgsystemet er flertalsvalg i
enkeltmandskredse.
Barack Obama blev valgt den 4. november 2008 og indsat som
USA’s 44. præsident den 20. januar 2009. Det demokratiske parti
besidder flertallet i begge Kongressens kamre, et flertal som blev
udbygget ved de kongresvalg, som gennemførtes samtidig med
præsidentvalget i efteråret 2008. I Senatet er fordelingen 56
demokrater mod 41 republikanere (to uafh ængige medlemmer
stemmer normalt med demokraterne; tildelingen af én senatsplads
er efter 2008valget endnu ikke afklaret). I Huset er det
demokratiske flertal p å 256 mod 178 republikanere (én plads
endnu ikke afklaret).
Præsident Obama st år nu foran en omfattende indenrigspolitisk
dagsorden domineret af den økonomiske nedgang i USA og
internationalt. I tillæg til den økonomiske politik, herunder
gennemførelsen af en stimuleringspakke bl.a. via omfattende
infrastrukturinvesteringer, ventes Obamaadministrationen
indenrigspolitisk at fokusere p å bl.a. reformer p å
sundhedsområdet, styrkelse af uddannelsessystemet samt klima 
og energipolitik. Endvidere ventes pr æsidenten at iværksætte en
række ændringer p å det retspolitiske omr åde.
Økonomisk situation
USA’s økonomi er i recession. Det blev i l øbet af 2007 tydeligt, at
velstandsstigningerne i l øbet af de forudg ående år var baseret p å
uholdbare stigninger i priserne p å boliger og finansielle aktiver. De
finansielle institutioner oplevede store tab, og den amerikanske
økonomi gik officielt i recession i december 2007. Lavkonjunkturen
fortsatte i 2008, og væksten forventes i 2009 at være negativ.
Arbejdsl øsheden steg i løbet af 2008 med 2,3 procent til 7,2
procent. Arbejdsl øsheden forventes at nå 9 procent i løbet af 2009.
Den naturlige v ækstrate forventes for USA at ligge omkring 3
procent.
USA er Danmarks femtest ørste eksportmarked. Industrivarer og
medicinalprodukter er de største eksportkategorier. Den totale
eksport fra Danmark til USA har v æret stigende i flere år, men
faldt dog i 2008 på grund af valutakursudsving og lav indenlandsk
efterspørgsel. USA er Danmarks 10. st ørste importland.
Udenrigspolitisk situation
Af vigtige samarbejdsfora, hvor USA deltager kan nævnes FN,
OECD, OSCE og NATO.
Præsident Obama l ægger op til et styrket amerikansk engagement
i løsningen af globale udfordringer som klima, spredning af
masse ødelæggelsesv åben og indsatsen mod terror, som efter den
11. september 2001 fortsat står centralt på USA's politiske
dagsorden. Mens USA’s militære engagement i Irak forventes
gradvist reduceret, forudses Obama administrationen at styrke den
amerikanske indsats i Afghanistan. Herudover ventes bl.a.
Mellemøsten, Afrika, det transatlantiske samarbejde samt en øget
satsning på multilaterale organisationer og diplomati at v ære
vigtige udenrigspolitiske prioriteter for USA.
Den danske ambassade i Washington
wasamb@um.dk
www.denmarkemb.org

Links

Den danske ambassade i
Washington D.C.:
Email: wasamb@um.dk
Hjemmeside:
www.ambwashington.um.dk/

vigtige udenrigspolitiske prioriteter for USA.
Den danske ambassade i Washington
wasamb@um.dk
www.denmarkemb.org
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USA's energiminister vil male tagene hvide
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USA er berømte for Det Hvide Hus  og nu skal masser af andre tage
måske også males i samme farve.
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Den amerikanske energiminister, Steven Chu, foreslår at male tagene på
bygninger verden over i en hvid farve. Det vil både begrænse energiforbruget til
klimaanlæg og kaste solens stråler tilbage i atmosfæren.

Politiken.tv
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Sammenligner med biltrafik
På en klimakonference i London beskrev Chu de globale klimaforandringer som
en "krisesituation" og udtrykte ønske om en "ny revolution" på energiområdet.

KØ B VAREN HER

At male tagene i en lysere farve er et af mange mulige tiltag for at bremse den
globale opvarmning, sagde Chu om det utraditionelle forslag. Ministeren
vurderer, at det kan have samme effekt, som hvis man stopper al biltrafik i
verden i 11 år.
»USA vil gå i spidsen«
Chu udtrykte optimisme om, at USA kan være et foregangsland på
klimaområdet ved at indføre mere energieffektive tiltag og øge brugen af
vedvarende energi.
»USA vil gå i spidsen, det bør vi gøre som et mere udviklet land, og jeg håber at
Kina vil følge efter«, sagde han ifølge avisen The Daily Telegraph.

KØ B VAREN HER

Diskuter avisens ledere
med lederskribenterne

Vandt nobelpris
Den tre dage lange konference i London, der blandt andet har deltagelse af 20
Nobelpristagere, ventes at munde ud i en række anbefalinger forud for
klimatopmødet i København i december.
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Beijing: 2007: 16,33 mio. indb.
(China Statistical Yearbook
(CSY):2008)
9.597.000 km2
2007: 1,321 mia. (CSY: 2008)
2007: 0,517 pct. (CSY: 2008)
Kina består af 56 forskellige
officielle nationaliteter: Han
(91,96%), zhuang (1,37%),
manchu (0,87%), hui (0,76%),
miao (0,65%), uighur (0,64%),
yi (0,58%), tuchia (0,50%),
mongoler (0,42%), tibetanere
(0.41%), puyi (0,23%), tung
(0,22%), yao (0,18%),
koreanere (0,17%), pai
(0,14%), hani (0,11%), kazak
(0,1%), tai (0,09%), li (0,09%)
samt øvrige (0,51%)
Det officielle sprog er
Mandarinkinesisk
(putonghua), der er
undervisningssproget p å alle
skoler i Kina og kommer
nærmest den udtale, der
benyttes i Beijing. Hertil
kommer andre dialekter,
hvoraf de mest udbredte er
cantonesisk (yue),
shanghainesisk (wu) samt
hakka. Dertil kommer de
etniske minoriteters sprog,
herunder tibetansk og
mongolsk
Ingen officiel religion. De fem
største tilladte religioner er
buddhisme, konfucianisme,
taoisme, islam og kristendom
+6/+7 timer ift. Danmark ved
hhv. sommer  og vintertid

BNI 2007: 2.360 USD
(Verdensbanken: Oktober
2008) BNP 2008: 3.180 USD
(estimeret) (IMF: Oktober
2008) BNP (målt i købekraft)
2008: 5.943 USD (estimeret)
(IMF: Oktober 2008) Real
vækst i BNP 2008: 9,7%
(estimeret) (IMF: Oktober
2008)
2008: Offentlig gæld 15,7% af
BNP (estimeret) (CIA World
Factbook: 2009)
Renminbi (RMB). International
betegnelse Chinese Yuan
(CNY)
100 CNY = 82 DKK (Danmarks
Statistik: Januar 2009)
Inflation: for hele 2008 6,4 %
(estimeret) (IMF: oktober
2008), januar 2009 1 % i
forhold til sidste år (National
Bureau of Statistics of China:
februar 2009)
Betalingsbalance overskud:
2008: 295,5 mia. USD
(National Bureau of Statistics
of China: 2009)

Præsident Hu Jintao
Premierminister Wen Jiabao
Yang Jiechi
Chen Deming

Indenrigspolitisk situation
Kina har i de sidste årtier gradvist udviklet sig fra en totalit ær
kommunistisk stat med et centralstyret økonomisk system i retning
af en mere liberal markeds økonomi med en v æsentligt øget
økonomisk, men også tiltagende social frihed for den enkelte
borger. Politisk er det kinesiske kommunistpartis (KKP)
magtmonopol opretholdt, og egentlig opposition accepteres ikke.
Samlingen i den Nationale Folkekongres (NPC) i marts 2003
markerede overgangen til fjerde generation af kinesiske topledere
under Folkerepublikken. Hu Jintao overtog Jiang Zemins topposter i
kommunistpartiet og milit æret samt præsidentposten, mens Wen
Jiabao overtog premierministerposten efter Zhu Rongji.
Overgangen til den nye ledelse medf ørte ikke væsentlige
ændringer i den overordnede reform  og udenrigspolitik.
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Danmark i Asien  En
prioritering af fremtiden.
Kinas Udenrigsministerium
Kinas officielle
nyhedsbureau Xinhua
Den kinesiske ambassade
i Danmark
China.org.cn (Kinas
officielle internetportal)
National People’s
Congress (NPC)

Den danske ambassade i
Beijing:
bjsamb@um.dk
www.ambbeijing.um.dk
Det danske generalkonsulat
i Shanghai:
shagkl@um.dk
www.gkshanghai.um.dk
Det danske generalkonsulat
i Guangzhou:
cangkl@um.dk
www.gkguangzhou.um.dk
Det danske generalkonsulat
i Hongkong:
hkggkl@um.dk
www.gkhongkong.um.dk
Det danske konsulat og
handelskontor i Chongqing:
chongqing@dtcchina.dk
www.dtcchina.um.dk
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borger. Politisk er det kinesiske kommunistpartis (KKP)
magtmonopol opretholdt, og egentlig opposition accepteres ikke.
Samlingen i den Nationale Folkekongres (NPC) i marts 2003
markerede overgangen til fjerde generation af kinesiske topledere
under Folkerepublikken. Hu Jintao overtog Jiang Zemins topposter i
kommunistpartiet og milit æret samt præsidentposten, mens Wen
Jiabao overtog premierministerposten efter Zhu Rongji.
Overgangen til den nye ledelse medf ørte ikke væsentlige
ændringer i den overordnede reform  og udenrigspolitik.
I oktober 2007 afholdt KKP sin 17. partikongres. Resultatet var som
forventet, at Hu Jintao forbliver ved magten i de næste fem år frem
til den 18. partikongres i 2012, hvor femte generation af ledere
ventes indsat. Partikongressen var pr æget af kontinuitet i de
politiske budskaber, herunder i udenrigspolitikken. Økonomisk
vækst har fortsat forrang, men andre hensyn s åsom større social
lighed, forbedring af miljøet og fortsat bek æmpelse af korruption
skal i stigende omfang tilgodeses. Seneste årlige NPC i marts 2009
fandt sted i lyset af den internationale økonomiske krise og
ændrede derfor heller ikke p å de overordnede prioriteter.
Politisk har der siden 1990 ’erne v æret eksperimenteret med
såkaldte landsbyvalg på Kinas laveste administrative niveau uden
derved at tilsidesætte KKP’s kontrol. I de senere år har der
endvidere fundet visse nyudviklinger sted i det politiske liv f.eks.
høringer, som fra officiel kinesisk hold karakteriseres som øget
demokrati. Kina oplever hvert år et stort antal protester primært
rettet mod enkeltsager, som f.eks. ekspropriation af jord uden
fornøden kompensation, korruption blandt lokale embedsm ænd,
fængslinger mv. Det seneste officielle tal fra 2005 lyder på 87.000
tilfælde af ”Social unrests. ”
I takt med den hastige økonomiske udvikling og stigende ulighed er
korruption blevet et stort og stigende problem, hvis bek æmpelse
den kinesiske ledelse har gjort til en politisk prioritet.
Enkeltpersoner er blevet straffet for deres medvirken til korruption,
herunder den tidligere partisekret ær i Shanghai, Chen Liangyu
(ekskluderet af KKP, idømt 18 års fængsel). Administrationen har
således vist villighed til i visse tilf ælde at slå hårdt ned på
korruption.
Udviklingen i relation til særligt individets rettigheder viser visse
tegn på fremskridt, men der er fortsat betydelige problemer på
menneskerettighedsomr ådet, ikke mindst hvad angår den udbredte
anvendelse af d ødsstraf, tortur og tilbageholdelse uden
domfældelse. For nylig er h øjesteret dog igen blevet forpligtet til at
gennemgå alle idømmelser af d ødsstraf. Iagttagere forventer et
fald i antallet af dødsstraffe og henrettelser. Antallet offentligg øres
ikke.
Ytrings og pressefriheden er fortsat st ærkt begrænset og censur
udbredt, om end der per 1. januar 2007 er givet mulighed for
udenlandske journalister til at interviewe kinesiske borgere uden
forudgående tilladelse fra myndighederne. Der føres streng kontrol
med internettet og hårde sanktioner pålægges personer, der
anvender det til politisk opposition. Specielt i Tibet og Xinjiang slås
hårdt ned på etniske grupper, der udtrykker ønske om
selvstændighed.
EU fører en løbende menneskerettighedsdialog med Kina. Danmark
har endvidere etableret et samarbejde med Kina om fremme af
menneskerettighederne. Der ydes dansk støtte til projekter
vedrørende retsreformer og migrantarbejdere samt uddannelse.
Statsminister Anders Fogh Rasmussen lancerede den 20. oktober
2008 regeringens handlingsplan for samarbejde med Kina. Kina
handlingsplanen angiver prioriteter og konkrete indsatser, som
skal bidrage til at fremme Danmarks interesser i samarbejdet med
Kina indenfor rammerne af det strategiske partnerskab, som
Danmark indgik med Kina i oktober 2008. Politisk dialog, forskning,
innovation og uddannelsessamarbejde er blandt hovedprioriteterne.
Handlingsplanen fokuserer desuden på klima, energi og milj ø.
Økonomisk situation
Kina har gennemf ørt betydelige økonomiske reformer siden 1978,
og Kinas optagelse i handelsorganisationen (WTO) i 2001 har øget
presset for gennemf ørelse af en r ække fundamentale økonomiske
reformer. Det private initiativ har fået en stadig større rolle og
økonomisk v ægt i det kinesiske samfund. I erkendelse heraf har
private forretningsfolk siden 2002 haft mulighed for medlemskab af
KKP og en l ænge ventet lov om privat ejendomsret blev vedtaget i
2007.
Kina har i de seneste to årtier gennemg ået en hastig økonomisk
udvikling med gennemsnitlige årlige vækstrater på ca. 10 %, og i
dag er Kina verdens tredje største økonomi. Investeringer i
infrastruktur, produktionsapparat og byggesektoren samt
integration i verdensøkonomien i form af stærkt stigende
udenrigshandel og udenlandske direkte investeringer har spillet en
afgørende rolle i udviklingen af Kinas økonomi. Store dele af Kinas
befolkning har f ået forbedrede levevilk år som følge af den
økonomiske udvikling, der imidlertid ogs å har bevirket en stigende
økonomisk ulighed til fordel for befolkningen i det kystn ære Syd 
og Østkina. Frygt for effekterne af den tiltagende sociale ulighed og
deraf f ølgende optøjer har medf ørt, at den kinesiske ledelse har
gjort en mere socialt afbalanceret økonomisk udvikling til en af sine
vigtigste målsætninger.
Kinas økonomi er ogs å i betydeligt omfang påvirket af den
finansielle krise. Den indenlandske eftersp ørgsel er ikke i stand til
at opveje faldet i eksporten, som faldt i 4. kvartal 2008 for første
gang siden optagelsen i WTO i 2001 efter flere år med tocifret
vækst. Betalingsbalanceoverskuddet er dog forsat, da faldet i
importen opstiger faldet i eksporten. Forventningerne til væksten i
2009 er 6,7 % (IMF, januar 2009), hvilket er lavere end den v ækst
som myndighederne betragter som n ødvendig for at skabe
tilstrækkeligt nye arbejdspladser til de b ønder, der vandrer fra land
til by og de mange nyuddannede universitetskandidater. I efteråret
2008 skiftede den økonomiske politik i Kina fra at im ødegå
overophedning til at være vækstunderstøttende. En stor og bred
vækstpakke er under hurtig implementering, pengepolitikken er
lempet, og de statsejede banker opfordres til at øge deres udl ån.
Der er ikke en egentlig finansiel krise i Kina. Bankerne ejer meget
få udenlandske værdipapirer og det kinesiske banker har haft
solide overskud og er forholdsvis likvide.
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som myndighederne betragter som n ødvendig for at skabe
tilstrækkeligt nye arbejdspladser til de b ønder, der vandrer fra land
til by og de mange nyuddannede universitetskandidater. I efteråret
2008 skiftede den økonomiske politik i Kina fra at im ødegå
overophedning til at være vækstunderstøttende. En stor og bred
vækstpakke er under hurtig implementering, pengepolitikken er
lempet, og de statsejede banker opfordres til at øge deres udl ån.
Der er ikke en egentlig finansiel krise i Kina. Bankerne ejer meget
få udenlandske værdipapirer og det kinesiske banker har haft
solide overskud og er forholdsvis likvide.
Udenrigspolitisk situation
Kina giver internationalt og regionalt samarbejde øget prioritet og
udfylder stadig mere selvsikkert rollen som økonomisk og politisk
stormagt på regionalt og i stigende grad også på globalt plan. Kina
søger aktivt at fremme en multilateral verdensorden og styrke sine
strategiske relationer med henblik p å at modgå, hvad der opfattes
som tiltagende unilateralisme i kølvandet på 11. september 2001.
Kinas deltagelse i fredsbevarende operationer i Asien, Afrika og
Caribien, landets nøglerolle i sekspartsforhandlingerne om
Nordkoreas atomv åbenprogrammer og dets økonomiske og
humanitære bistand til en række udviklingslande vidner om en
aktiv udenrigspolitik.
Forbindelserne til EU prioriteres højt af Kina, og de politiske
relationer er de seneste ti år blevet stadig tættere med årlige
topmøder. Arbejdet med udviklingen af et Strategisk Partnerskab
mellem Kina og EU, hvor konkrete forhandlinger er blevet indledt i
2007, vidner om parternes ønske om at styrke forholdet yderligere.
EU er i dag Kinas største samhandelspartner, og Kina EU’s
næststørste samhandelspartner.
Kinas forbindelser til USA bliver også stadigt tættere omend pr æget
af spændinger afledt af det betydelige og stadigt voksende
kinesiske handelsoverskud over for USA. Der er ikke umiddelbart
enighed mellem parterne om, hvordan denne problemstilling bedst
løses. USA ønsker en snarlig opskrivning af den kinesiske valuta,
mens man fra kinesisk side er mere indstillet på at udbedre
handelsbalancen ved hj ælp af langsigtede indgreb, blandt andet i
form af tilskyndelse til et større indenrigsforbrug.
Kinas forhold til Taiwan har i en årrække v æret anspændt og blev i
forbindelse med pr æsident og parlamentsvalgene på øen i 2004
yderligere anstrengt – især efter genvalget af pr æsident Chen
Shuibien–og Kinas Folkekongres’ vedtagelse af en anti
løsrivelseslov i for året 2005. Til gengæld gav valget af Kuomintang 
partiets Ma Yingjeou til Taiwans n æste præsident (tiltrådte 20. maj
2008) anledning til fornyede tilnærmelser mellem Kina og Taiwan
især på det økonomiske omr åde. Der er blandt andet etableret
direkte fly og postforbindelser mellem Kina og Taiwan. Danmark
anerkender  sammen med det øvrige EU  princippet om ét Kina
og opfordrer begge parter til øget dialog samt til at undg å
unilaterale skridt, der kan forværre forholdet.
Udviklingssamarbejde med Danmark
Danmarks bilaterale samarbejde med Kina omfatter projekter, der
gennemføres af danske og kinesiske organisationer inden for
områderne miljø, menneskerettigheder, uddannelse og god
regeringsførelse.
Danmark har siden 2005 iv ærksat tre miljørelaterede programmer
i Kina. Det først etablerede er et klimaprogram, der dels st øtter
opbygningen af lokal kapacitet til udvikling af projekter under CDM
(Clean Development Mechanism, en såkaldt fleksibel mekanisme
under Kyoto Protokollen), dels identificerer CDM projekter, fra
hvilke den danske stat kan indk øbe CO2 kreditter (CERs  Certified
Emission Reductions). I 2006 startedes Partnerskabsfaciliteten, der
med et årligt budget på ca. 15 mio. støtter kommercielt
samarbejde mellem danske og kinesiske virksomheder i
miljøsektoren. I l øbet at 2008 overgår Partnerskabsfaciliteten til et
B2Bprogram. Samtidig indledtes implementeringen af Danish
Chinese Wind Energy Development Programme, som med 45 mio.
DKK støtter forbedret integration af vindenergi i det kinesiske
energiforsyningssystem. Dette program l øber fra 2006 til 2009.
Kontaktinformation:
Den danske ambassade i Beijing:
Email: bjsamb@um.dk
hjemmeside: www.ambbeijing.um.dk
Det danske generalkonsulat i Shanghai:
Email: shagkl@um.dk
Hjemmeside: www.gkshanghai.um.dk
Det danske generalkonsulat i Guangzhou:
Email: cangkl@um.dk
Hjemmeside: www.gkguangzhou.um.dk
Det danske generalkonsulat i Hongkong:
Email: hkggkl@um.dk
Hjemmeside: www.gkhongkong.um.dk
Det danske konsulat og handelskontor i Chongqing:
Email: chongqing@dtcchina.dk
Hjemmeside: www.dtcchina.um.dk
Det danske handelskontor i Taipei:
Email: mail@taipei.tcdnet.dk
Hjemmeside: www.dtctaipei.um.dk
Andre nyttige links:
Kinas udenrigsministerium:
www.fmprc.gov.cn/eng/
Kinas officielle nyhedsbureau Xinhua:
www.xinhuanet.com/english/
Den kinesiske ambassade i Danmark:
www.chinaembassy.dk/
China.org.cn (Kinas officielle internetportal):
www.china.org.cn/english/index.htm
National People’s Congress (NPC):
www.10thnpc.org.cn/english/10th/87220.htm
Danmarks Eksportr åd:
www.eksporttilkina.dk

www.chinaembassy.dk/
China.org.cn (Kinas officielle internetportal):
www.china.org.cn/english/index.htm
National People’s Congress (NPC):
www.10thnpc.org.cn/english/10th/87220.htm
Danmarks Eksportr åd:
www.eksporttilkina.dk
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The text of the Protocol to the UNFCCC was adopted at the third session of the Conference of the Parties
(COP 3) in Kyoto, Japan, on 11 December 1997; it was open for signature from 16 March 1998 to 15 March
1999 at United Nations Headquarters, New York. By that date the Protocol had received 84 signatures.
Those Parties that have not yet signed the Kyoto Protocol may accede to it at any time.
The Protocol is subject to ratification, acceptance, approval or accession by Parties to the Convention. It
entered into force on 16 February 2005  the ninetieth day after at least 55 Parties to the Convention,
incorporating Annex I Parties which accounted in total for at least 55 % of the total carbon dioxide
emissions for 1990 from that group  deposited their instruments of ratification, acceptance, approval or
accession.
The list to the right contains the latest information concerning dates of signature and ratification received
from the SecretaryGeneral of the United Nations, as Depositary of the Kyoto Protocol. The dates in the
column entitled "ratification" are those of the receipt of the instrument of ratification (R), acceptance (At),
approval (Ap) or accession (Ac). (For an explanation of these legal terms, visit the UN's Treaty Reference
Guide).
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Latest Count
As of 14 January 2009, 183
countries and 1 regional
economic integration
organization (the EEC)
have deposited instruments of
ratification, accession, approval
or acceptance.
The total percentage of Annex I
Parties emissions is 63.7%.
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* Forbunds dis trikt

M ed til U SA hører ogs å nogle politis k as s oc ierede øer i C aribien og Stillehavet, bl.a.
P uerto Ric o, U .S. V irgin I s lands , A merikans k Samoa, G uam og N ordmarianerne.
T ils ammen dækker øerne c a. 1 2 .0 0 0 km2 , og medregnes den 2 0 0 s ømil brede
økonomis ke zone omkring øerne, råder U SA over s tørre havområder end noget
andet land. L andarealet er det fjerdes tørs te i verden (efter Rus lands , C anadas og
Kinas ). Befolknings tallet (2 7 0 mio.) overgås kun af Kinas og I ndiens .

Befolkning
I U SA s godt og vel 2 0 0 - årige his torie har landet modtaget over 7 0 mio.
indvandrere, flygtninge og s laver. D et er derfor ingen overdrivels e at karakteris ere
U SA s om en nation af indvandrere.
I ndvandringen blev for alvor s at i s ys tem efter D en A merikans ke Borgerkrig og
forts atte i bølger frem til 1 9 2 0 'erne, hvor man ved lovgivning om landekvoter
fors øgte at begræns e og regulere tils trømningen. Senere fulgte den økonomis ke
depres s ion og 2 . V erdens krig, hvorefter indvandringen igen tog fart. 1 9 8 9 - 9 8
modtog U SA i gennems nit over 1 mio. indvandrere og flygtninge om året. A f den
nuværende befolkning er knap 1/10 født uden for U SA , res ten er efterkommere af
tidligere immigranter og s laver foruden en minoritet af indians k herkoms t.
Rac emæs s igt udgør hvide 8 2 % , s orte 1 3 % , as iater 5 % og oprindelige folk under
1%.
H vor indvandringen tidligere domineredes af europæere, er billedet blevet mere
mangfoldigt efter 2 . V erdens krig. D en geografis ke s predning vis er s ig ved en
markant s tigning af tilflyttere fra L atinamerika og A s ien, i mindre grad ved nye
indvandrere fra bl.a. Storbritannien og Ø s teuropa (efter kommunis mens fald). Siden
1 9 7 0 har de s tørs te donorlande været M exic o, Filippinerne, Sydkorea, Kina,
V ietnam, I ndien og C uba. H erved er fx den s pans ktalende befolkning, his panics ,
voks et til 1 2 % på lands plan, men til over det dobbelte i s tore indvandrers tater s om
C alifornien og T exas . M ed de nye indvandrergrupper har U SA mere end nogens inde
fået karakter af et multikulturelt s amfund, hvor indbyggere af en bes temt rac e og
nationalitet eller med fors kellig religion, erhverv og indkoms t typis k lever i ads kilte
kvarterer (i fattige bydele kaldet ghettoer eller barrios ).
D en årlige væks trate har s iden 1 9 5 0 'erne s tabilis eret s ig på c a. 1 % . Som i andre

ves tlige lande er der s ket et fald i føds els - og døds raten, mens gennems nits alderen
er s teget fra 3 0 til 3 5 år. M iddellevetiden, der nu er 7 5 år (mænd) og 7 9 år
(kvinder), varierer betydeligt. D et s amme gør indkoms tfordelingen og andelen af
fattige. M ens 1 2 ,7 % af amerikanerne i 1 9 9 8 havde en indtægt, der lå under den
offic ielle fattigdoms græns e, var tallet over dobbelt s å højt for den s pans ktalende og
s orte befolkning. F ors kellene i s taternes areal og indbyggertal er ogs å s tore. H ele
3 2 s tater har en mindre befolkning end D anmarks , mens den folkeriges te s tat,
C alifornien, har 3 3 mio. indbyggere, T exas 2 0 mio., N ew Y ork 1 8 mio. og F lorida 1 5
mio. A t den gennems nitlige befolknings tæthed kun er 2 9 indbyggere pr. km 2, s iger
derfor ikke meget om det faktis ke befolknings pres . Store områder i M idtves ten og
bjergs taterne for ikke at tale om den arealmæs s igt s tørs te s tat, A las ka, er næs ten
mennes ketomme.

Byer og forstæder
A llerede i 1 9 2 0 var den amerikans ke bybefolkning s tørre end landbefolkningen, og
s iden er fors kellen voks et. Knap 4/5 af amerikanerne bor nu i byer, heraf
hovedparten i c a. 2 0 s torbyområder. H vor de vigtigs te vandrings s trømme endnu i
1 9 4 0 'erne var rettet fra land mod by, og over 1 mio. s orte fra Sydens landdis trikter
s øgte til fabriks byerne i nordøs t og ves t, har vandringerne s iden været domineret af
en bevægels e fra det urbanis erede "fros tbælte" i nordøs t til byerne i det s ydlige
"s olbælte" (fra Florida til C alifornien). Sideløbende med den udenlands ke
indvandring har det betydet, at landets hurtigs t voks ende s torbyer, L os A ngeles ,
L as V egas , P hoenix, D allas , H ous ton, A tlanta, M iami mfl., alle ligger i s olbæltet,
mens indbyggertallet s iden 1 9 5 0 'erne er gået tilbage i D etroit, C leveland, B uffalo,
P itts burgh og mange andre gamle fabriks byer i fros tbæltet.
E n anden karakteris tis k udvikling er s torbyernes faldende c ity- befolkning
s ammenholdt med deres voks ende MSA- tal (Metropolitan Statis tical Area). Fors kellen
på de to opgørels er, s om delvis afs pejler omfanget af fors tads befolkningen, fremgår
af tallene for U SA s tre s tørs te byer: N ew Y ork 7 ,4 mio. (1 9 ,9 mio.), L os A ngeles 3 ,6
mio. (1 5 ,5 mio.), C hic ago 2 ,8 mio. (8 ,6 mio.). Selvom fors kellen på by og MSA i
virkeligheden er knap s å enkel, er det en kends gerning, at byvæks ten is ær er s ket i
fors tæderne. T ydeligere end det kendes fra andre lande, er amerikanerne blevet
fors tads beboere, s om med opførels en af s predtliggende indus tri- og kontorparker og
indkøbs - og forlys tels es c entre har frigjort s ig mere og mere fra den oprindelige
bykerne. M ed vis s e undtagels er er pendlingen mellem c ity og fors tæder nu mindre
end den indbyrdes trafik mellem fors tæderne. D rivkraften bag denne udvikling har
været en kombination af biler og motorveje. Kun få s teder findes et velfungerende
kollektivt trans ports ys tem uden for c ity, og s elv her vil man oftes t være ilde s tedt
uden en bil.
M ods ætningen til den flade bys truktur i fors tadens parc elhus kvarterer findes i
s torbyens kerneområde, downtown, der i fors kellig grad domineres af
s kys kraberkompleks er og etageboliger. Borts et fra s kys kraberne, s om typis k
rummer kontorer for finans - , indus tri- og medievirks omheder iblandet hoteller,
kongres - og s hoppingc entre, er denne del af byen ofte neds lidt og forfalden, hvilket
is ær s kyldes faldende s katteindtægter, efter at middelklas s en og
højindkoms tgrupperne (is ær hvide) er flyttet til fors tæderne. T ilbage i bykernen er

en overrepræs entation af s oc ialt belas tede lokals amfund bes tående af fattige s orte
og andre minoriteter.
U d over dette generelle møns ter findes der i et land af U SA s s tørrels e naturligvis
afvigende eks empler. I mange mellems tore byer, is ær i M idtves ten, er bykernen
næs ten uddød, mens man ved byfornyels es programmer i N ew Y ork, Bos ton,
Baltimore og andre gamle s torbyer har haft held med at revitalis ere dele af
downtown og tiltrække nyrige grupper af højtuddannede unge. A ndre s teder er der
ops tået helt nye bys amfund. I s olbæltes taterne er antallet af s ærlige pens ionis tbyer
voks et has tigt, hvilket ogs å gælder for de s åkaldte "trailer parks ", hvor indbyggerne
bor i s tore, fas t forankrede, men flytbare beboels es vogne, mobile homes .

Erhverv
I takt med den teknologis ke udvikling har traditionelle vareproduc erende branc her
mis tet betydning i forhold til en eks panderende s ervic es ektor. Knap 4/5 af
arbejds s tyrken er i dag bes kæftiget i s ervic erelaterede erhverv, der s pænder fra en
s tor s undheds - og uddannels es s ektor til fx medie- , informations - og
underholdnings virks omhed. P ga. befolkningens s tore materielle forbrug og den lange
afs tand mellem produc ent og forbruger er handel og trans port ogs å vigtige erhverv,
liges om landet forts at har s in s tyrke i en bred økonomi med produktive rås tof- ,
indus tri- og landbrugs s ektorer.
C a. 1 3 % er bes kæftiget i den offentlige s ektor, og hermed er forbunds s taten og
dels taterne landets s tørs te arbejds givere. D es uden har is ær forbunds s taten s tor
indflydels e på, hvilke branc her og fors knings områder der s kal fremmes . Begrundet i
hens yn til den nationale s ikkerhed har inves teringer i fx fly- og rumfarts indus trien
s iden 2 . V erdens krig givet milliards tore kontrakter til flyfabrikker og
elektronikfirmaer. D a ordrerne fortrins vis er plac eret i C alifornien, T exas , F lorida og
andre s olbæltes tater, har forbunds s taten herved unders tøttet den regionale
fors kydning af arbejds plads er og væks tzoner fra nord mod s yd. M ere generelt har
fors kning og uddannels e været en nøglefaktor i de s enes te årtiers højteknologis ke
væks t. Samtidig med at landet har tiltrukket flere udenlands ke fors kere end den
øvrige verden, har private foretagender og offentlige myndigheder s ammen
inves teret enorme beløb i kapitalkrævende fors kning s om informations - og
genteknologi. V æks tc entre for den indflydels es rige fors kning tæller bl.a. Silic on
V alley i C alifornien, T he Res earc h T riangle P ark i N orth C arolina og "T he
E lec tronic s H ighway" omkring Bos ton. Kendetegnende for dis s e og mange andre
indus tri- og fors knings c entre er, at de er ops tået nær s tore univers iteter og ofte i
områder, hvor lokale myndigheder aktivt har s tøttet virks omhederne ved
s kattelettels er og lån.
E t andet karakteris tis k træk ved amerikans k erhvervs liv er, at næs ten alle branc her
domineres af s tore konc erner, s om via franc his ing, filialer og datters els kaber gør
deres indflydels e gældende globalt. P å lis ten over verdens førende trans nationale
s els kaber er der en overvægt af amerikans ke konc erner, s om nyder godt af den
liberalis ering for handel og inves teringer, der har præget den globale udvikling s iden
1 9 8 0 'erne. U d over talrige kendte indus triforetagender — Ford, G M , E xxon, T exac o,
I BM , P roc ter & G amble, C olgate- P almolive, E as tman Kodak, C oc a- C ola os v. —

gælder det ogs å for hurtigt voks ende finans ierings firmaer og franc his es els kaber
s om M c D onald's , 7 - E leven og Kentuc ky Fried C hic ken.
U denrigs handelen er verdens s tørs te, men værdimæs s igt relativt bes keden, når den
vurderes i forhold til indenrigs handelen og BN P . Siden 1 9 7 0 'erne er importen
voks et hurtigere end eks porten, hvilket har givet et s tort unders kud på
handels balanc en og øget landets udlands gæld; derfor har regeringen i perioder
indført importbegræns ninger for bes temte varegrupper, is ær s tål og biler. D en
s amlede økonomis ke oms ætning, udtrykt ved BN P , er langt s tørre end i noget andet
land (8 4 5 0 mia. dollar i 1 9 9 8 ).
Landbrug. U SA rummer vidts trakte landbrugs arealer, s om kombineret med brugen af
hjælpes toffer, mas kiner og højtydende planter og dyr er baggrunden for landbrugets
internationale førers tilling. U d over at fors yne det mes te af hjemmemarkedet er
landbruget og den tæt forbundne fødevareindus tri s toreks portører af c itrus frugter,
s ojabønner, majs , hvede, ris , oks ekød, fjerkræ, bomuld, tobak og planteolier.
V ariationen i afgrøder og brugs s truktur afs pejler fors kelle i naturgivne betingels er,
men er ogs å en følge af s tats lige s tøtteordninger og markeds forhold.
L andbrugets tyngdepunkt ligger i M idtves tens tidligere prærieområder, der er
beguns tiget af et fladt terræn med frugtbare jorder. H vor landbrug, inkl. brak- og
græs nings felter, optager c a. 4 5 % af arealet på lands plan, ligger tallet i
M idtves ts taterne på 7 0 - 9 5 % . I området, der ogs å kaldes for "U SA s kornkammer",
produc eres det mes te af landets hvede, majs , s oja og s ols ikker foruden oks e- og
s vinekød s amt mælk. V armekrævende afgrøder s om s ukkerrør, ris , bomuld, tobak og
c itrus frugter dyrkes i s olbæltes taterne, mens produktionen i de nedbørs fattige egne
mod ves t er betinget af kuns tvanding eller begræns et til eks tens ivt dyrehold (kvæg,
får). I N ew E ngland har landbrug kun en mindre rolle (mes t deltids brug med
grønts ager, frugt og mejeriprodukter), mens de tidligere plantageområder i Syden
mange s teder er blevet tilplantet med s kov eller ers tattet af kyllinge- og
kalkunopdræt og afgrøder s om s oja og jordnødder. V indyrkning findes hoveds agelig i
C alifornien, der i kraft af den produktive, kuns tvandede C entral V alley har landets
s tørs te landbrugs oms ætning efterfulgt af T exas , N ebras ka, I llinois og I owa.
Bes kæftigels en og antallet af bedrifter er faldet dras tis k s iden 1 9 5 0 'erne. Samtidig
er de tilbageværende brug blevet s tørre og mere s pec ialis erede, hvilket bl.a. er
frems kyndet af s tats lige s tøtteordninger, der is ær har gavnet s torbrugene. I
M idtves ten er familiebrug s tadig fremhers kende, mens s els kabs ejede brug
(corporate farms ) har vundet frem mange andre s teder, is ær inden for kødkvæg,
fjerkræ og frugt. U ans et ejerform drives de fles te brug dog lige s å
forretnings mæs s igt s om al anden produktions virks omhed. D et har s tyrket
konkurrenc eevnen, men ogs å givet problemer i form af overs kuds produktion og
miljøs kader. D es uden er landmændenes brug af antibiotika, hormoner og
gens plejs ede afgrøder blevet mødt med voks ende mods tand blandt hjemlige
forbrugere og på eks portmarkederne i bl.a. E U .
M iljøproblemerne vis er s ig ved bivirkninger af et s tort forbrug af kuns tgødning og
s prøjtegifte, men ogs å ved tils altning af kuns tvandede marker og en periodevis
omfattende jorderos ion. For at bekæmpe den dyrknings s kabte eros ion (s e D us t

Bowl) har Forbunds s taten s iden 1 9 3 0 'erne iværks at konkrete
hjælpeforans taltninger og ydet landmændene ers tatning for at lade de ringes te
jorder udgå af driften. N år res ultatet ikke har s tået mål med inds ats en, s kyldes det
bl.a., at eros ionen har vis t s ig at være mere påvirket af konjunkturerne på
verdens markedet end af s tats lige reguleringer. I perioder med s tor efters pørgs el og
høje pris er på fx hvede er braklagte marginaljorder igen blevet inddraget i driften,
hvorved eros ionen er voks et.
D en s amme problems tilling kendes fra fors øg på at regulere overs kuds produktionen
(og hermed pris dannels en) ved at begræns e det dyrkede areal gennem økonomis ke
tils kud eller kompens ation i form af naturalier (korn). Sids tnævnte ordning blev
benyttet under Reagan- adminis trationen i 1 9 8 0 'erne, hvor jordbanken, s om det
s krinlagte areal kaldes , nåede op på knap 4 0 0 .0 0 0 km 2, hvorefter det gradvis
s krumpede ind under den efterfølgende højkonjunktur i 1 9 9 0 'erne og omfatter
7 7 .0 0 0 km 2 i 1 9 9 9 .
Skovbrug. E fter s tore rydninger i 1 8 0 0 - t. er s kovområdet s iden 1 9 3 0 'erne tiltaget
og udgør nu c a. 1/3 af arealet. D en mes t bemærkels es værdige ændring er s ket i
Syden, s om efter genplantning med hurtigtvoks ende fyrrearter er blevet U SA s mes t
produktive s kovregion efterfulgt af det nordves tlige nåles kovs bælte i O regon,
Was hington og N ordc alifornien. D e blandede løv- og nåles kove i N ew E ngland har
bes keden kommerc iel værdi, mens træeks port til J apan har øget s kovbrugets
betydning i A las ka. Res ter af naturs kove, fx de tempererede regns kove i
Was hington og redwood- s kovene i C alifornien, findes i dag hoveds agelig kun i
nationalparkerne. S kønt landet er verdens s tørs te tømmerproduc ent og næs ts tørs te
produc ent af c ellulos e og papir, indføres s tore mængder tømmer og træprodukter,
det mes te fra C anada.
Fis keri. H ovedparten af fis keriet foregår i det nordlige Stillehav ud for A las ka, mens
fis keriet i D en M exic ans ke G olf og is ær i N ordatlanten har været vigende pga.
overfis kning. Fangs terne domineres af kons umfis k med arter af tors k, s ild, laks og
fladfis k foruden krabber, rejer og andre s kaldyr. D en s amlede fangs t, inkl. havbrug
og fers kvands fis keri, er verdens femtes tørs te.
I ndus tri. I årene efter 2 . V erdens krig var U SA ubetinget verdens s tørs te og mes t
als idige indus triproduc ent. D en enorme produktions kapac itet, s om var bas eret på
egne rås toffer og hjemlig kapital, omfattede næs ten alle typer bas is produkter,
mas kiner, trans portmidler og forbrugs varer. Samtidig var c a. 7 0 % af
fabriks arbejderne og det mes te af produktionen, uans et s tore indus tric entre i
Seattle, San Franc is c o, L os A ngeles og H ous ton, konc entreret i det indus tribælte,
Manufacturing Belt, der fra s lutningen af 1 8 0 0 - t. var ops tået mellem de nordøs tlige
A tlanterhavs byer og C hic ago mod ves t.
E t halvt århundrede s enere er billedet et andet. P roduktions kapac iteten er forts at
s tor, men både branc hemæs s igt og geografis k er meget forandret, liges om en
voks ende del af produktionen nu foregår på udenlands k ejede fabrikker.
Som indus triens kerneområde er M anufac turing Belt fors vundet. I s tedet s es et
s tort antal mere eller mindre s predtliggende c entre, hvoraf mange er

bevaret/gens kabt i det gamle bælte, og nye is ær er ops tået i s olbæltet. D et
geografis ke møns ter er herved blevet mere kompleks t, hvilket bl.a. s kyldes
udviklingen i infras trukturen, s om ikke helt har fjernet, men dog har minds ket
tidligere regionale fors kelle, fx i form af talrige lufthavne, heraf c a. 8 0 0 med
regelmæs s ig rutetrafik, og et over 7 0 .0 0 0 km langt motorvejs net (I nters tate
H ighway Sys tem). N år tidligere indus trifattige s yds tater s om South C arolina,
G eorgia og T ennes s ee har tiltrukket mange nye indus trier, fx japans ke og tys ke
bilfabrikker, s kyldes det ogs å, at lønningerne og andelen af fagligt organis erede
arbejdere er væs entlig lavere i s yd end i nord. H ertil kommer, at
elektronikindus trien og andre væks tindus trier ikke er bundet af tunge
rås tofleveranc er, s om det kendes fra fx jern- og s tålindus trien (kul, jern, kalk).
M ens jern- og s tålindus tri, s kibs værfter, tobaks indus tri, s koindus tri og teks til- og
beklædnings indus tri er eks empler på branc her, der er gået s tærkt tilbage, har
bilindus trien og ikke minds t G M , Ford og i mindre grad C hrys ler (alle med
hoveds æde i D etroit) genvundet noget af fordums s torhed efter omfattende
rationalis eringer i 1 9 7 0 'erne og 1 9 8 0 'erne. Selvom importen af biler er den s tørs te
enkeltpos t i udenrigs handelen, er U S A nu igen verdens s tørs te bilproduc ent (foran
J apan). E n anden s tor og indtil s lutningen af 1 9 8 0 'erne hurtigt voks ende branc he er
fly- og rumfarts indus trien, aeros pace indus try, s om har været beguns tiget af føderale
inves teringer i c ivile og militære rumprogrammer og periodevis s tore ordrer på
kampfly og mis s iler. A nført af M c D onnell D ouglas og is ær Boeing- fabrikkerne i
Seattle er flyindus trien ogs å en s tor eks portør. P å verdens plan er U SA des uden
førende inden for kemis k indus tri (olieprodukter, plas tvarer, kuns tgummi,
gødnings s toffer, s prøjtemidler) foruden fødevareindus tri, papirindus tri,
medic inalindus tri og en s iden 1 9 6 0 'erne has tigt voks ende elektronik- og
c omputerindus tri.
L iges om udenlands ke virks omheder s iden 1 9 7 0 'erne har øget deres engagement i
U SA , har amerikans ke konc erner mangedoblet deres inves teringer i bl.a. E uropa og
nære s amarbejds lande s om C anada og M exic o (s e N A FT A ). I nves teringerne har
ogs å været rettet mod lavtløns områder i A s ien, M ellemøs ten og L atinamerika, der
nu frems tiller hovedparten af kendte amerikans ke mærkevareprodukter s om L evi's ,
Reebok og N ike.
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L ands kabet er varieret og kontras trigt, men i en vis fors tand ogs å ens artet, da
s amme lands kabs type kan dække tus inder af kvadratkilometer. Fremtrædende
regioner er bjergområderne i øs t og ves t s amt de mellemliggende indre s letter og
kys ts letterne langs D en M exic ans ke G olf og A tlanterhavet.
Den øs tlige bj ergregion udgøres af A ppalac herne, hvis bjergkæder og dale s trækker
s ig næs ten parallelt med kys ts letten fra A labama i SV til C anada i N Ø ; højes te
punkt er M t. M itc hell (2 0 3 7 m) i Blue Ridge M ountains . P å øs ts iden forts ætter
bjergene i det bakkede P iedmontplateau, der afgræns es mod kys ts letten af en
1 5 0 - 1 0 0 m høj vandfalds linje (Fall Line). O vergangen til de indre s letter mod ves t
udgøres af bl.a. C umberlandplateauet, s om via bjergpas blev mange nybyggeres
førs te møde med de åbne vidder hins ides A ppalac herne.
De indre s letter er betegnels en for det enorme landområde mellem A ppalac herne og
Roc ky M ountains , fra det c entrale lavland i øs t til G reat P lains mod ves t. T errænet
er overvejende fladt, nogle s teder næs ten konturløs t, andre s teder mere bakket,
med de laves te partier omkring M is s is s ippifloden i det c entrale indre. H øjtliggende
områder findes på overgangen til Roc ky M ountains (c a. 1 7 0 0 m) og i randzonen af
D et C anadis ke Skjold ves t for L ake S uperior; herudover findes is olerede højdedrag i
South D akota (Blac k H ills ) og i M is s ouri, O klahoma og A rkans as (O zark P lateau,
O uac hita M ountains ). Store dele af regionen er præget af den s ids te is tid. D et
gælder ikke alene de tidligere is dækkede områder s yd for D e Store Søer (Great
Lakes ), hvis nuværende topografi minder om D anmarks morænelands kaber, men
ogs å områderne uden for is randen, hvor vindbårne lerpartikler (løs s ) har dannet et
bredt bælte af frugtbare s ortjorder. A ndre s teder, fx i South D akotas golde badlands ,
er jordlaget på det nærmes te eroderet helt væk efter millioner af års neds lidning.
Den ves tlige bjergregion hører til de nordamerikans ke C ordillerer, s om s trækker s ig
fra Roc ky M ountains i øs t via et tørt indre med højs letter, s ænkninger og dybe
s lugter, fx G rand C anyon i C oloradoplateauet, til Stillehavs kys tens bjergs ys tem.
Sids tnævnte, der præges af jords kælv langs Sankt A ndreas - forkas tningen og
rummer aktive vulkaner (s enes te s tore udbrud var M ount St. H elens i Was hington i
1 9 8 0 ), udgøres af to næs ten s ammenhængende bjergkæder på hhv. ves ts iden
(C oas t Ranges ) og øs ts iden (C as c ade Range- Sierra N evada) af en langs trakt
gravs ænkning fra P uget Sound i Was hington til C entral V alley i C alifornien. H øjes te
bjerg er her M ount Whitney (4 4 1 8 m) i Sierra N evada, kun 1 6 0 km fra det laves te
punkt, D eath V alley (−8 6 m) i G reat B as in. N ord for de s ammenhængende 4 8 s tater
forts ætter C ordillererne gennem C anada til A las ka med U SA s højes te bjerg, M ount
M c Kinley (6 1 9 4 m), og mange aktive vulkaner, is ær på økæden A leuterne. D e fles te
af landets glets c here findes ogs å i A las ka.
Kys ts letterne omfatter en op til flere hundrede kilometer bred zone af lavtliggende
aflejrings jorde langs D en M exic ans ke G olf og A tlanterhavet. U d for bl.a. T exas og
den s ydlige A tlanterhavs kys t danner s letterne s malle barriereøer med s ands trande
og lavvandede laguner; andre s teder bes tår kys tområderne af vidts trakte s umpe, fx
i L ouis iana og Florida. M ens havet s iden is tiden har overs vømmet s tore dele af den
nordlige A tlanterhavs s lette, der ud for N ew E ngland- s taterne er helt fors vundet, er
der s ket det mods atte ved M is s is s ippis udløb, hvor nye aflejringer har fået deltaet

til at voks e år for år.
Vejr og klima. Selvom U SA kan fremvis e alle klimatyper, har det mes te af landet
tempereret fas tlands klima med s tore fors kelle på s ommer- og vintertemperaturer.
P olarklima findes i det nordlige A las ka og s tedvis i bjergene, mens de s ydlige
kys tområder har s ubtropis k klima med milde vintre. T ropis k klima findes kun i det
s ydlige Florida og på H awaii.
P ga. bjergkædernes nord- s yd- orientering ligger de indre s letter åbne for indtrængen
af kolde luftmas s er fra nord og varme luftmas s er fra s yd, hvilket kan give
temperaturs pring på op til 4 0 ° C i løbet af et døgn. Samtidig hjems øges s letterne og
M is s is s ippilavlandet årligt af over 2 0 0 tornadoer, s om typis k ops tår på græns en
mellem de to luftmas s er. E t andet frygtet vejrfænomen er s ens ommerens tropis ke
hvirvels torme, hurricanes , s om på deres nordøs tgående bane fra D en M exic ans ke
G olf hyppigt forvolder s tore ødelæggels er.
N edbørs mæs s igt s pænder landet over middelværdier fra c a. 1 5 0 0 mm langs den
nordlige Stillehavs kys t og øs tlige G olfkys t til under 1 0 0 mm i G reat Bas in og de
s ydves tlige ørkener. Borts et fra dis s e yderpunkter, der ogs å omfatter H awaii med
nedbørs tal på op til 1 1 .0 0 0 mm, kan landet opdeles i en nedbørs rig øs tlig del og en
nedbørs fattig ves tlig del, s om ads killes af 5 0 0 mm nedbørs zonen tværs gennem
præries taterne (omtrent langs 1 0 0 ° v.lgd.). D e tørre s letteområder mellem
græns ezonen og Roc ky M ountains har et s tort årligt nedbørs unders kud og rammes
ofte af s tøvs torme og tørke. V andfors yningen i dis s e områder er bas eret på
ops temmede floder og has tigt s vindende grundvands magas iner (s e O gallala
A quifer). V edvarende tørke aktualis erede i 1 9 9 0 'erne det s ydves tlige U SA s
vandproblemer. D et gælder is ær områderne langs græns efloden Rio G rande mellem
T exas og M exic o, hvor amerikans ke landmænd ud over tørke blev ramt af s vigtende
tilførs ler fra de to landes fælles vandmagas iner i s øerne A mis tad og Falc on. E n
aftale mellem M exic o og U SA om at dele vandet i Rio G rande- bas s inet mellem de to
lande er fra 1 9 4 4 .

Søer og floder
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U SA råder over floder og s tore s øer, s om i fors kellig grad er regulerede og udnyttes
til vandkraft, vandfors yning, s ejlads og rekreative formål. Fladvandede, afløbs løs e

s øer, fx G reat Salt L ake i U tah, udnyttes ogs å til indvinding af s alte.
D et s amlede net af vandveje er blandt de længs te i verden, og s kønt s kibs trafikken
har mis tet betydning i forhold til andre trans portformer, er den s tadig vigtig for
fragten af bulkvarer og tungt gods . V igtigs te s ejlrute er Saint L awrenc e Seaway
(U SA /C anada) mellem G reat L akes og A tlanterhavet. Samtidig er G reat L akes
forbundet med A tlanterhavet via E riekanalen og H uds onfloden (New York State Barge
Canal) og med D en M exic ans ke G olf via M is s is s ippi og dens nordlige kanal til
M ic higans øen (I llinois Waterway). Sejlbare s trækninger findes ogs å på M is s is s ippis
bifloder, mens floderne på den atlantis ke kys ts lette flere s teder kan bes ejles op til
vandfalds linjen. L angs kys ten forts ætter den indenlands ke s kibs rute s om
I ntrac oas tal Waterway fra T exas til N ew Y ork.
Floderne i Stillehavs regionen har kun begræns et s kibs trafik, men s tor betydning for
vandkraft og vandfors yning. D et gælder is ær floderne C olorado og C olumbia, der
ops temmes af ads killige s tore dæmninger, fx H oover D am med dæmnings s øen L ake
M ead i C oloradofloden og G rand C oulee D am med Franklin D . Roos evelt L ake i
C olumbiafloden. D is s e og mange andre kombinerede vandkraft- og
flodregulerings projekter, inkl. dæmningerne i T ennes s eefloden og C entral
V alleyprojektet i C alifornien, blev gennemført af forbunds regeringen i 1 9 3 0 'erne.
A ndre s tore dæmnings projekter, herunder flere i O regon, C alifornien og de halvtørre
Mountain s tates , s tammer fra perioden frem til 1 9 7 0 'erne, hvorefter
miljøbes temmels er og fredning af s ærlig naturs kønne flods ys temer har brems et for
udviklingen. E n ambitiøs plan om at lede vandet fra de vandrige floder i A las ka til de
tørre områder i s ydves t er ligeledes blevet opgivet.

Energi og minedrift
U SA er blandt verdens s tørs te produc enter af metaller og energirås toffer. A lligevel
har landet s iden 2 . V erdens krig måttet s upplere egenproduktionen med import af
bl.a. olie, kobber, jern og fors kellige legerings metaller. D enne udvikling s kyldes bl.a.
en kolos s al væks t i forbruget, is ær af energi. A f det nuværende energiforbrug, der
s varer til næs ten 1/4 af verdens forbruget, udgør olie 3 9 % , naturgas 2 3 % , kul 2 3 % ,
kernekraft 8 % og vandkraft 4 % . V edvarende energikilder, bas eret på udnyttels e af
s ol, vind, jordvarme og biomas s e, har trods en s tigende tendens kun lokal
betydning.
Siden 1 9 6 0 'erne er der ikke gjort nye s tore oliefund, og da landet s amtidig har
opbrugt de lødigs te forekoms ter og har kunnet importere billig olie fra bl.a.
M ellemøs ten, V enezuela, M exic o og C anada, er den indenlands ke produktion faldet.
N edgangen har is ær ramt s tore olies tater s om T exas , C alifornien, L ouis iana og
O klahoma, liges om A las ka, der blev den næs ts tørs te produc ent efter åbningen af
T rans - A las ka P ipeline i 1 9 7 7 , nu ogs å har haft en mindre tilbagegang. T ils varende
kan man forvente, at produktionen af kernekraft, verdens klart s tørs te, vil falde i
takt med afviklingen af de fungerende 1 0 4 reaktorer (1 9 9 8 ). Flere reaktorer er
tidligere taget ud af drift, og efter uheldet på T remileøen i 1 9 7 9 er planer om at
opføre nye atomkraftværker s at i bero.
P roduktionen af naturgas er meget s tor, men har længe været s tagnerende, mens

kul nu brydes i s tørre mængder end nogens inde. Forekoms terne er vidt udbredte,
men ikke lige brydeværdige. E fter loven om ren luft fra 1 9 7 0 , (Clean Air Act) har
brydningen været rettet mod s vovlfattige kul i bl.a. Wyoming, der nu er den s tørs te
produc ent efterfulgt af Wes t V irginia, Kentuc ky og andre s tater i A ppalac herkulfeltet. H ovedparten af kullene anvendes i kraftværker, der leverer 3/4 af landets
elektric itet.
I dag brydes kul og metalholdige malme overvejende i åbne miner. T yngdepunktet
for udvinding af bl.a. kobber, bly, zink, uran, molybdæn, guld og s ølv ligger i de
ves tlige bjergområder, mens M es abi Range i M innes ota er et af de få s teder i U SA ,
hvor der s tadig udvindes jern i s tørre mængder. Selvom produktionen af både jern og
vis s e andre mineraler er gået tilbage, råder landet over s tore res erver i form af bl.a.
mangannoduler og andre metalforekoms ter på dybhavs bunden ud for H awaii og de
s ydlige Stillehavs øer.

Naturbevaring
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E fter de s tore s kovrydninger og opdyrkningen af landet, s om s kete i takt med, at
forbunds s taten i s ids te halvdel af 1 8 0 0 - t. afhændede s tore dele af nationens
nyerhvervels er til bl.a. nybyggere og jernbanes els kaber, er der ikke s ket væs entlige
inds krænkninger i de føderale landområder. Forbunds s taten råder i dag over knap 3
mio. km 2 — over 1/4 af landets areal — og er hermed en vigtig forvalter af den natur,
s om det fra s lutningen af 1 8 0 0 - t. har været tanken at værne om.
A t forbunds s taten dog ogs å varetager andre hens yn, fremgår af, at adminis trationen
af de føderale områder, borts et fra militærarealer og indianerres ervater, hører under
fire forvaltnings organer: N ationalparks tyrels en, Skovs tyrels en, Fis keri- og
V ildts tyrels en og S tyrels en for A realforvaltning (Bureau of Land Management). M ens
naturbes kyttels e og bes kyttels e af his toris k værdifulde områder har højes te
prioritet for N ationalparks tyrels en, varetager de øvrige organer i lige s å høj grad
rekreative og økonomis ke interes s er. I hvilket omfang s taten s kal tillade private

s els kaber fx at udvinde rås toffer og fælde s kove på offentlig landejendom, er derfor
et tilbagevendende konfliktemne i amerikans k politik.
D e føderale lands trækninger findes is ær i de ves tlige bjergområder og A las ka. D et
gælder ogs å for nationalparkerne, hvoraf Y ellows tone (1 8 7 2 ) i Wyoming og bl.a.
Sequoia, Y os emite (begge i C alifornien) og M ount Rainier i Was hington blev oprettet
før dannels en af N ationalparks tyrels en i 1 9 1 6 . I dag forvalter s tyrels en c a.
3 2 0 .0 0 0 km 2 fordelt på 5 4 nationalparker og c a. 3 0 0 på anden vis bes kyttede
områder (nationalmonumenter, vildtparker, his toris ke parker os v.). Syv af landets ti
s tørs te nationalparker ligger i A las ka, mens E verglades i Florida og G reat Smoky
M ountains i A ppalac herne er de s tørs te og mes t bes øgte i det øs tlige U SA .
L æs mere om U SA .
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Fra først i 1950'erne til sidst i 1970'erne var Kina en stærkt centralistisk styret
planøkonomi, men efter at Deng Xiaoping kom til magten i 1978, påbegyndtes en
gradvis reformering af det økonomiske system hen imod en såkaldt socialistisk
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Tip en ven

AddThis

Print

Følg artikel

Upassende

Direkte link

Redigering

1997, og Dengs markedsøkonomiske teorier og accepten af begrebet privat
ejendomsret blev indskrevet i Kinas forfatning.
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væksten i samfundet gennem en åbning af økonomien over for udlandet, samtidig med
at statens kontrol med den økonomiske aktivitet til stadighed blev reduceret.
Reformerne indledtes i landbruget og blev fra 1984 videreført i industrien. I 1995
annoncerede regeringen, at ogs å den finansielle sektor skulle begynde at fungere p å
markedsvilkår. Som en forløber herfor var det multiple valutakurssystem blevet afskaffet
i 1993, således at der siden kun har været én kurs gældende for valutaen, renminbien,
som i 2005 revalueredes i forhold til dollaren og samtidig blev bundet til en valutakurv.
Reformeringen af økonomien har været meget kontrolleret, og endnu dominerer de
statsejede virksomheder, ligesom langt hovedparten af arbejdsstyrken er beskæftiget i
den statslige sektor. Mens nye virksomheder skyder op i den private sektor, har Kina
ikke påbegyndt et egentligt privatiseringsprogram, hvilket bl.a. skyldes frygten for
massearbejdsl øshed, hvis de urentable statsvirksomheder skulle konkurrere p å
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markedsvilkår. Selvom den økonomiske vækst har været på omkring 10% om året i
gennemsnit i 1990'erne og siden, er der overskud af arbejdskraft i storbyerne pga. en
massiv vandring fra land til by, hvilket virker som en tikkende bombe under den politiske
autokratiske ledelse.
Den omfattende subsidiering af statsvirksomhederne har resulteret i et nærmest kronisk
underskud p å de offentlige budgetter, og det har været medvirkende årsag til, at
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økonomien i perioder har vist tegn på overophedning, bl.a. i begyndelsen af 1990'erne,
da inflationen steg fra godt og vel 6% i 1992 til ca. 25% i 1994. En stramning af den
økonomiske politik i form af stigende renter, offentlige udgiftsbesparelser og direkte
priskontrol fik dog hurtigt d æmpet udviklingen. I 1994 gennemførte regeringen
endvidere en skattereform, som bl.a. indeholdt progressive indkomstskatter på op til
45%, en reduktion af selskabsskatten for statsejede virksomheder samt bestr æbelser
på en mere effektiv skatteopkrævning, fx kan skatteunddragelse medføre dødsstraf.
Med undtagelse af 1993 har Kina siden 1990 haft overskud på betalingsbalancen.
Eventuelle underskud vil dog kunne finansieres gennem udenlandske investeringer, som
Kina med stort held har skaffet sig til det kæmpemæssige marked, bl.a. gennem særlig
gunstige etablerings  og skattevilkår. I 2002 indgik udenlandske direkte investeringer
for 53 mia. dollar.
Kinas økonomi oplevede i løbet af niende (19962000) og tiende femårsplan (200105)
en i global sammenhæng fortsat h øj vækstrate: en gennemsnitlig årlig vækst i BNP på
hhv. 8,3% og 9,5%. I 2004 afsluttedes Kinas første økonomiske tælling, ifølge hvilken
Kinas BNP for 2004 måtte justeres opad med 16,8%. Specielt var den tertiære sektor
undervurderet, idet dens andel af BNP opjusteredes med hele 8,8 procentpoint, fra
31,9% til 40,7%. Dermed oversteg Kinas samlede BNP i 2004 Italiens og placerede sig
på en global sjetteplads. I 2005 passerede Kina tillige Frankrig og England og blev
dermed verdens fjerdestørste økonomi efter USA, Japan og Tyskland. Ifølge
Verdensbankens beregninger havde Kina i 2003 et BNP pr. indb. på 1100 dollar og
placerede sig dermed på en plads som nr. 134 blandt verdens lande. Den økonomiske
struktur ændres fortsat i retning af et faldende bidrag til BNP fra den prim ære sektor
(landbrug, fiskeri, skovbrug) og et stigende bidrag fra den sekund ære (industri, byggeri)
og tertiære sektor (service). De tre erhvervsgruppers bidrag til BNP udgjorde i 2004 hhv.
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31,9% til 40,7%. Dermed oversteg Kinas samlede BNP i 2004 Italiens og placerede sig
på en global sjetteplads. I 2005 passerede Kina tillige Frankrig og England og blev
dermed verdens fjerdestørste økonomi efter USA, Japan og Tyskland. Ifølge
Verdensbankens beregninger havde Kina i 2003 et BNP pr. indb. på 1100 dollar og
placerede sig dermed på en plads som nr. 134 blandt verdens lande. Den økonomiske
struktur ændres fortsat i retning af et faldende bidrag til BNP fra den prim ære sektor
(landbrug, fiskeri, skovbrug) og et stigende bidrag fra den sekund ære (industri, byggeri)
og tertiære sektor (service). De tre erhvervsgruppers bidrag til BNP udgjorde i 2004 hhv.
13%, 46% og 41%. De tre samme erhvervsgruppers andel af den samlede
besk æftigelse på hhv. 47%, 22% og 31% understreger, at landbruget er meget lidt
produktivt.
Kinas vækst er meget skævt fordelt regionalt. Væksten foreg år hurtigst i
østkystprovinserne, hvor hovedparten af de udenlandske investeringer finder sted, og
eksporten til verdensmarkedet er størst, dvs. hvor integrationen i verdens økonomien er
længst fremme. I Guangdong ligger to af de fire specielle økonomiske zoner, som blev
oprettet i 1979 med det formål at afprøve de markedsøkonomiske reformer; i 1989 blev
yderligere en økonomisk zone oprettet. Økonomien i disse regioner er unddraget
statslig kontrol, og en stor del af den udenrigs økonomiske aktivitet finder sted her.
Derimod sakker NØKina med de gamle sværindustrielle baser og det generelt
tilbagest ående NV og SVKina agterud. Forskellen mellem Kinas rigeste og fattigste
provins, hhv. Shanghai på østkysten og Guizhou i SVKina, målt som BNP pr. indbygger
var i 2004 forøget til en faktor 13. De gamle statsejede sværindustrielle virksomheder
inden for den traditionelle planøkonomi er kriseramte pga. tilbagest ående teknologi,
uudnyttet kapacitet, økonomiske tab, manglende løn og pensionsudbetalinger og
afskedigelser. Planøkonomiens store flagskibe med deres v æld af institutioner
(vuggestuer, børnehaver, skoler, klinikker, kulturhuse, butikker, servicevirksomheder og
boliger) kan ikke klare sig på markedsøkonomiske vilkår, men må skære alt det
urentable v æk. Derfor er arbejdsløsheden og arbejderurolighederne mest
fremherskende i NØKina, fx i Shenyang i Liaoningprovinsen.
For den kinesiske regering var Kinas optagelse i Verdenshandelsorganisationen (WTO) i
2001 en vigtig begivenhed, som USA havde forhalet i nogle år med henvisning til landets
menneskerettighedssituation. Medlemskabet er en enorm udfordring for den kinesiske
økonomi. De reducerede toldsatser betyder, at virksomhederne skal forbedre deres
konkurrenceevne kraftigt. Resultatet er afskedigelser inden for en række
sværindustrielle sektorer, fx metaludsmeltning, maskinindustri og bilindustri. Også de
nye joint venturevirksomheder på østkysten mærker i stigende grad konkurrencen, fx
Volkswagens store bilfabrik i Shanghai. Tekstil og beklædningsindustrien har derimod
fået forbedret sine konkurrencevilkår og opnået en eksplosiv eksport på
verdensmarkedet i takt med, at de beskyttede markeder i Vesten gøres mere
tilgængelige for kinesiske produkter. Landbruget, specielt i de traditionelt
kornproducerende provinser i det centrale og nordøstlige Kina, er ligeledes udsat for
stærkt pres, idet billigere udenlandsk hvede, majs, soja, bomuld og uld, is ær fra USA og
Australien, er blevet tilg ængeligt i Kina. Beskæftigelsesproblemet bliver en af de største
opgaver at løse inden for rammerne af den i marts 2006 vedtagne elvte femårsplan
200610. Tilgangen af ny arbejdskraft, dels tilvandrede fra landdistrikterne, dels unge
og dels afskedigede, bliver rekordstor. I forvejen er den samlede arbejdsløshed inkl.
underbesk æftigelse skønnet til 20% (2003), idet en stor gruppe lever som sletbetalte
daglejere eller s æsonarbejdere i byerne. Her skal der i følge plandokumentet i perioden
200610 skabes 45 mio. jobs, samtidig med at det samme antal b ønder skal uddannes
til industriarbejde og overføres til byerne.
De statslige virksomheder skal fortsat omstruktureres. Via stordriftsfordele skal nogle f å
store selskaber og virksomhedsgrupper blive i stand til at deltage i den globale
konkurrence. Eksempelvis er den statslige oliesektor på land blevet omstruktureret til to
store uafh ængige, fuldt integrerede olieselskaber, CNPC og SINOPEC, som begge har
virksomheder i alle led i produktions og distributionsk æden; de to har basis i
olieforekomster i hhv. det nordlige og det sydlige Kina og investerer parallelt store
summer i udenlandske oliekilder og rørledninger og opk øber og indgår joint ventures
med udenlandske olieselskaber. Kinas tredje store olieselskab, CNOOC, som
specialiserer sig i offshore olieproduktion, deltager ligeledes i det globale kapløb. I 2006
indgik selskabet s åledes en aftale med udenlandske olieselskaber om udvinding af olie
fra felter ud for den australske nordvestkyst.
Med vedtagelsen af den tiende og elvte femårsplan blev det for alvor slået fast, at Kina
har forladt planøkonomien. Planmål erstattes af en makroøkonomisk rammestyring,
mens markedet skal spille hovedrollen, hvad samfundets resursefordeling angår. Staten
skal spille den overordnede justerende rolle, n år det drejer sig om udviklingen mellem
de forskellige økonomiske sektorer, mellem forskellige regioner og mellem by og land.
Den elvte femårsplan omfatter to overordnede, meget ambitiøse kvantitative mål for
perioden 2006 10: en fordobling af BNP per capita i 2010 sammenlignet med 2000 og en
reduktion af energiintensiteten (mængden af energi, der medgår til en vis
samfundsproduktion) med 20% i 2010 sammenlignet med 2005. En forøget vækst i
bøndernes indkomst og udviklingen i det tilbagestående Vestkina i form af strategien
Den store udvikling af Vestregionen, "Xifu da kaifang", gøres til prioriterede opgaver.
Specielt fremhæves igangs ætningen af fire store infrastrukturprojekter, som alle er
påbegyndt. De to af projekterne er energiprojekter. Elenergi skal føres fra vest til øst,
specielt fra nye gigantiske vandkraftv ærker på floderne Lancang Jiang og Chang Jiangs
øvre løb i SVKina til Guangdongprovinsen i øst og fra kulbaserede kraftv ærker i Shanxi
og Indre Mongoli til Beijing, Tianjin og Shandong i øst. Endvidere skal en 4200 km lang
gasledning føre naturgas fra Tarimbækkenet i Xinjiang i NVKina til Shanghai i Østkina.
Det tredje projekt er bygningen af verdens højestbeliggende jernbane p å det
tibetanske plateau fra Golmud i Qinghaiprovinsen til Lhasa i Tibet, en strækning på i alt
1142 km, hvoraf 960 km ligger i en højde på over 4000 m; banen blev åbnet 2006, og
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påbegyndt. De to af projekterne er energiprojekter. Elenergi skal føres fra vest til øst,
specielt fra nye gigantiske vandkraftv ærker på floderne Lancang Jiang og Chang Jiangs
øvre løb i SVKina til Guangdongprovinsen i øst og fra kulbaserede kraftv ærker i Shanxi
og Indre Mongoli til Beijing, Tianjin og Shandong i øst. Endvidere skal en 4200 km lang
gasledning føre naturgas fra Tarimbækkenet i Xinjiang i NVKina til Shanghai i Østkina.
Det tredje projekt er bygningen af verdens højestbeliggende jernbane p å det
tibetanske plateau fra Golmud i Qinghaiprovinsen til Lhasa i Tibet, en strækning på i alt
1142 km, hvoraf 960 km ligger i en højde på over 4000 m; banen blev åbnet 2006, og
Tibet blev som den sidste provins integreret med det øvrige Kina via jernbane. Det
fjerde projekt afspejler den sk æve fordeling af vandresurserne i Kina. Kinas
vandkraftresurser er meget beskedne, set i forhold til befolkningens størrelse og i
forhold til de fleste andre lande. Vandresurserne nord og syd for Chang Jiang er på hhv.
747 m 3 og 3480 m 3 pr. indb., så Nordkina lider af en faretruende vandmangel, specielt i
Beijing, Tianjin og Hebeiprovinsen. Løsningen tager sigte p å at lede vand fra Chang
Jiang til Nordkina langs tre ruter. Første etape af den midterste rute skal være afsluttet i
2010.
Kina skal tillige tage kampen op med en lang række andre økologiske problemer.
Ørkenspredning i NV og Nordkina og tilhørende st øv og sandstorme, som er en plage i
Beijing, skal standses via træplantning og omdannelse af marginal landbrugsjord til
græsgange. Træfældning på den østlige del af Det Tibetanske Plateau skal standses og
erstattes med bevarende skovdrift for at sætte en stopper for erosionen i flodens
kildeområder og dermed for øget risiko for oversvømmelser i Chang Jiangs mellemste og
nedre løb.
Kinas reformøkonomi har skabt store ændringer i den sociale struktur og voksende
forskelle i indkomst og ejendomsfordelingen. I slutningen af 1990'erne ejede de 20%
rigeste familier 48% af værdien af privat ejendom, mens de 20% fattigste familier kun
ejede 4%; denne ulighed er stor efter både europ æisk og asiatisk målestok. De nye
højindkomstgrupper omfatter bl.a. ledere af private virksomheder, ledende ansatte i
udenlandske virksomheder, børsspekulanter, sportsfolk, skuespillere, økonomer og
universitetsprofessorer. Veje til rigdom i overgangen fra plan til markedsøkonomi er
bl.a. gået via erhvervelse af fast ejendom, det dobbelte prissystem, renteforskelle,
aktiehandel og ITerhvervelse. Blandt de nye fattige grupper er først og fremmest de
afskedigede arbejdere fra tabsgivende statsvirksomheder. Indkomstforskellene i
landdistrikterne er ligeledes voksende. Kina havde i 2005 fortsat 24 mio. bønder, der
levede under en officiel absolut fattigdomsgrænse p å 683 yuan pr. indb. i årlig
nettoindkomst. Det svarer til 3% af landbefolkningen. Det er en meget langsigtet
opgave at løse den kroniske fattigdom i de tilbagestående bjergområder med barske
naturforhold i det vestlige Kina. Den mest nærliggende løsning er planlagt migration til
mere gunstigt udstyrede områder. En ny gruppe fattige er opstået i landdistrikter med
vækst, specielt blandt familier, som af forskellige grunde ikke kan skabe den n ødvendige
markedsbaserede indkomst, fx pga. stor forsørgerbyrde eller mangel p å arbejdsduelige
familiemedlemmer. En ny officiel fattigdomsgrænse p å 944 yuan
("lavindkomstbefolkning"), som ligger nærmere Verdensbankens fattigdomsgr ænse p å 1
dollar pr. capita pr. dag, indeb ærer, at størrelsen af den fattige landbefolkning bliver
godt 64 mio., hvilket svarer til 7% af landbefolkningen. I byerne er fattigdommen i
fremmarch: 68% af den fastboende bybefolkning sk ønnes at have en indkomst under
et vist minimum, som varierer fra by til by. Gruppen af rige kapitalister er fortsat fåtallig,
men i stærk vækst. Deres stigende betydning fremgår af tidligere generalsekret ær Jiang
Zemins tale på 80årsdagen for grundl æggelsen af Kinas Kommunistiske Parti i 2001.
Kapitalister kan optages som partimedlemmer med den begrundelse, at "de ogs å
arbejder for at opbygge socialisme med kinesiske karaktertræk".
Kina har et stort handelsoverskud, i 2005 120 mia. dollar. De vigtigste handelspartnere
er USA, Japan, Hongkong (som i handelsstatistikken optræder som et selvstændigt land)
og Sydkorea. Udenlandske firmaer med rod i Hongkong (fra 1.7.1997 en del af Kina),
Taiwan og USA tegner sig for en stadig st ørre del af handelen. Danmarks eksport til Kina
var i 2005 på 6,4 mia. kr., mens importen derfra var på 21,7 mia., hvilket gjorde Kina til
Danmarks femtestørste leverand ør.
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