
Opbrud i

landdistrikt
Billedet af

landbrugets
mange små
jordlodder

brydes nu oftere
og oftere af

større marker
eller arealer

dækket af
plastikdrivhuse.

Det 21. århundredes stprste millionbyer i Kina kan hur-
tigt lede tankeme hen på kuLtlilmen "Blade Runner"l
med sine anonyme skyskrabere i mlarkeblå glasfacader

plastlet tiL med kæmpe fladskærme og neonskilte, der

kaster et ta\-str rren evigt farr.efyrværkeri af sig, alt
ir-r-rens luftskibe med reklamebannere fra tid ti1 anden
sejler forbi den urbane top.

Er man san-rtidig af den opfattelse, at lufrlorureningen
og miLlionbyemes my1l2dg1 af mennesker i tempo og

bevæge1se på 6n og samme tid er skyld i ens ånden6d,
så kan den nye "kulturrevolutionn, der linder sted i
Kinas landdistrikter, helt tage pusten fra en.

Mange steder er landskabet stadig præget af et
karakteristisk patchwork klæde med striber af små

farvevekslende markafgrgder, hvor kvinder og mænd
mecl bredskyggede sivhatte står foroverbpjet i mør-
keblåt (lvlao)arbejdstpj - ofte med håndredskaber
lavet af træ.

Dette billede brydes nu oftere og oftere af st6rre
veltilrettelagte marker med monokulturer e1lg1 "pla-
stikkulturer" (arealer dækket af plastlkdrivhuse)
indrammet af enkeltrækkede 1æbæite træer, der ti1

forveksling kan minde om det intensive hoilandske
eller spanske agrare landskab - a1t afhængig af den
kinesiske temperaturzone, man belinder sig i.

Er det Kinas fremtidige agrare industrilandskab, jeg

ser tone frem i landdistrikterneJ
Endnu bor 700 mio. af landets 1 ,3 mia. indbl,ggere

i landdistrikterne, men 130 mio. har siden landbore-
folmerne i 1978 migreret til fordel for et bedre liv i
Kinas urbane centre. Ikke kun til byer med "ti mio.
plus. antal indbyggere som Beijing, Guangzhou el-
1er Shanghai, men til de nve "mindre. storbyer der

bygges i Kinas provinser. FBrst og fremmest i den

Bstlige de1 af Kina.
Næsten halvdelen af Kinas arbejdsst),rke er stadig

beskæftiget i Landbruget, og incltægterne er lave pga.

ringe adgang til jorcl og kapital. I forhoLd til indtæg-
terne i byeme er den årlige gennemsnitlige indkomst
i landbruget under en tredledel - ca. 2.000 DKK pr.

indbygger (1).

Dette forhold med mange mennesker beskæftiget i
landbruget og med tilhprende små jordlodder er ikke

unormalt for udvikiingslande i Asien.
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1. Amerikansk scicncc ftction liln 6-a 1982 der cr sat i et dystert Los AngeLes åL 2.019. FiLmcn hLev bl.a. rost lor sin måde at illustrere.let 20 og

klassrkcr.
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Endnu bor 700 mio. af landets 1,3 mia indbyggere i landdistrikte:rne,
men 1 30 mio. har siden landboreformerne i 1978 migreret tit fordel -

Til gengælcl l-rar mellemindkor.nstlande og nyindu-
strialiseredc lande i Asien kur-r ti pct. elier mindle irf
i,rrbej dsstlrken besk:tftiget i landbruget.

For at hær.e produktivrteten og indkornsterne i
l:rndbruget vi1 clet r,ære npdvendigt, at Kina forts:rr
flytter arbejdskraft fr:r Land ti1 bv - over til beskæfti-
geLse i industri og scn'ice.

Der skal investeres
San-rti.1Lg skaL .1cr tilf1r,de store in\resteringer ti1
lan.lbnLset. sorr vi1 krær,e sammenlaegninger af
larrJets r.nange -.rnil loclcler, så der både kan skabes

skala..kon,.rnL .rg iorrentning af investeringerne.
SC pc-. ,r Krr - l'..llrr,.r'( -. llr tenr)rrn.lrr1 c;r. (n
hall hektar (l).

Denne op.s.11 e bLLver ikke r-Lern rir lrt kincsi-.ke
samfln-icl.

For clet frrt,ste: Hvi. KLr-ra .ka1 rerl,rcere ,,Lrl-et.1.-

stylker-r ilar-rdbr,-Lset ri1 tr pct. L r.,ber :rirre :ilrLel. r i1

clet krær'e, at 15 mio. nennesker !,m :ir.r ili t.,i-Lr.lc

llrrJ.li.r|rktelrrr. [)rrtr-ilr -.]'-r. n-L . I ,-

dcr intltil videre h:rr aii-anJr et ir:r Lar-r.1 tLL hr'. E: r'LLe:'e

realistisk scenarie kunne i'ledbr \-LEre. i1t Kina ,rr-r-L ri
år nærmer sig maLavsiske forhold, hlor lC pct. ai ar-

bejdsstyrken i dag er beskæftiget i Lar-L.lbrr-rge t.
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Fo-t- det andet: Jorden i Kina er fæ11eseje forstået på

den rnåde, at hpndclne iejer jorden - ofte på j0 iir-s

kontlakter. De har blugsrettenj men ikke retten til
:rt købe og szelge. En Økonomisk rarionel zrllokering
af jord via et malked er clerfor ikke n-u,rlig, men skal
heslutres poLitisk. Skulle det ske, så er mange bpn-
dcr ofte rkke interesserer i at afgive bmgsretten af
deres jord, da den samtidig fungerer som cn social
sikring (f6clevareforsyning) clLer buffer i tilfæ1de af
arbejdslpshed i non-fi,rrn job. Et af Kinas størsre so-

ciale konfliktområclel er nctop ,kampcn om jorJe n -.
hvor den politiskc magt flcre ste.lel har tilegr-rer sLg

jord fri,r bllnder tiL ringe priser. men .eh .k:iicr .Li
stote ger-in-ster veJ at gi.nleie 1.,l.lcr. u.l r-- ir r,re
ej cntiorns- e11er in.1r-rsrr il.r.t iki:r.

For rl.-t tre.ljr r',,k.er :tl:tj:::,. ir-ttt r lr:r j.1:1rger

.t:,r.11s. h\-i1ker \ .1:1:kc -ta !--: .u . :r-r-I:iri r.irikrior-t

.ri h.'.k=it-l:1.. lrr pi r:. -. -.,t. -r NLr,r hi,rr gjort
tltqer ii:: .,r- i'..1-.i--.:. i-. . it'Lr-ti.tii\ . k:ten Yia

.Ltt i--:::.r:-,. :, i:li. F.., 11... ,jq:. LrL' rennem 9Ocrne

:i.rl:: ii -rr--. r-L-,c --1.il-:rn 1.,L L 1ar-r.l.listrikterne,

ner-i :iLL..e, c1 rei,-,cercies arl'ei.lssrlrken i 1ar-rclhr:u-

iei klLr-r mel ltr-r'r nri...

Kina. bler rnå Je ritrr L.1ivc .l6r', hr.or en stor-del af
Jen irenrL.lige jLrL,ski,rbelse skaL hnde stecl (3). M
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Der skal investeres stort i landbruget, og det vil kræve

sammenlægninger af landets mange små loddet så

der både kan skabes skalaøkonomi og forrentning af
investeringerne.

lnitiativer i landdistrikterne
Men ligesom i Taoismen, hvor Ying har både sin mod-

sætning og samhprighed med Yang, såLedes hænger

udviklingen mel1em land og by også sammen. Det
gaelder lige fra udvekslingen af ressourcer, konflikter
om fordeling såvel som de1 i goder og vækst.

Hvis Kina skal sikre en vis grad af (Tho) social

balance i udviklingen mellem afuandring fra land til
by over de næste 30 år, vil det bl.a. kræve nlre insti-
tutionelle arrangementer måirettet de socialøkono-

miske forhold i landdistrikterne. Det gælder lige fra
jordf,rrdeling, beskyttelse af langtidsaftaler for frem-

medinvesteringer, kontraktforhold mellem industri
og primærlandbrug, hpjere og bedre uddannelse af
landbefolkningen samt sociale sikringsordninger for
de æ1dre bønder.

I forskningsprojektet GLOBALORG2, sombl.a. ser

på globaliseringens konsekvenser for udviklingen af
det pkologiske jordbrug i Kina, er der obser-veret nye

institutionelle arrangementer, som tydeligt vil foran-

dre forholdene i Kinas landdistrikter og dermed det

kinesiske samfund for altid.

Case: Shandong
I et af GLOBALORGs caseområder - den gstlige

provins Shandong - som er et af Kinas vigtigste
produktionsområder for frugt og grgnt (og dermed
bidrager til Kinas position som verdens srørste pro-
ducent af frugt og gr6nt), er lokalregeringen yderst

aktiv som både garant og skaber afnye institurionelle
affangementer.

Institutionelle arrangementer som dels skal sikre
den overordnede politik med en kraftig afvandring
såvel som en for6gelse afproduktivitet og indkomster
i landdistrikterne.

For det fgrste opfordrer og motiverer lokairege-
ringen landhefolkningen ti1 at tage off-farm job, da

holdningen er, at det er med til at skabe nye id6er og

fBre innovation tilbage til landdistrikteme. Ligeledes

er lokalregeringen aktiv i landbrugsrådgivningen med
teknisk, personlig og faglig bistand såve1 som 6gede
investeringer i almen uddannelse. Fra tidligere at have

bidraget med diverse pkonomiske stgtteordninger
direkte til bpnderne, hvor fattige landdistrikter selv
måtte finansiere skoler og uddannelse, bldrager det
poiitiske niveau nu indirekte ved at promovere og

2. GLOBALORG er et 6reårigt økologisk forskningsprojekt med

for{atterens deltagelse f,nansieret af ICROF (intcrnationaL Centre
for Research in Organic Food Systems). Med casestudier i Brasilien,
Egypten, Indien, Kina og Østafrika har projektet bl.a. ti1 formål at se

på udviklingen alpkologisk jordbrug i lyset afglobaliseringen og dens

konsekvenser for sektorens mange små bedrifter.
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a Et af Kinas stØrste sociale
konf Iiktområder er >»kampen

om jorden o

styrke bpndemes egen selvudvikling. Det være sig

i ny jobskabelse lokalt eller ved migration tilskyn-
det afhøjere uddannelse og muligheden for bedre

betalte job i byen.

For det andet er der oprettet nye agrare sociale

sikringsordninger inden for sundhed og pension (4),

som med tiden vil kunne frigpre jorden som en social
buffer blandt de ældre bønder.

For det tredje forestår lokalregeringen aktivt med

at koordinere samlingen af bpnders små jordlodder,

når private investorer henvender sig med ønsker om
st6rre agroindusmiel le investeringer.

Investeringer, som dels kræver større og samlede

produktionsenheder, dels udformning af helt nye
lejekontrakter såvel som behovet for en stærk og
neutral tredje part (lokalregering), der kan garantere

kontraktemes overholdelse.

Som aktiv jordfordeler og bindeled mellem bønder
og private investorer minimerer lokalregeringen på

denne måde privatsektorers tmnsaldonsornkcminger
betydeligt, hvilket er med til at fremme de nødven-
dige fremmedinvesteringer i landbruget.

De private investorer betaler så bgndeme en lille
merpris ud over, hvad bøndeme forventer ved salg af
deres afgrpder. Bøndeme selv slipper for at skulle passe

afgrBden med de tilhørende risici, men kan i stedet få
sig en altemativ indkomst via et off-farm job.

Ligeledes ffir evt. bøm i landboåmilien muligheden
for at spge off.farm job eller vælge en længerevarende
uddannelse, hvor de ikke behøver at vende hjem for
at hjælpe til i marken eller med høstarbejdet.

Investoreme forhandler sig så at sige til en lejepris
sat i forhold til bpndemes omkostninger ved at skulle
vælge altemative muligheder for en anden indtægt
(opportuniry costs). I de fleste tilfælde aruættes nogle
af b6ndeme, som har bidraget til jordsammenlæg-

ningen, af de private agrofirmaer/investorer - enten
på hel. eller deltid.

Den stærke hånd
Kontrakt. og ejerforholdene, vi har set på i GLO-
BALORG, varierer i Kinas forskellige provinser, hvor
fgrst og fremmest afgrpdeq,per og forsgringskædemes
struktur (fx forarbejdning eller ej) såvel som land-
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mændenes altemative muligheder for anden off-farm
indkomst spiller ind.

Men fælles for dem alle er en stærk og synlig hånd
bag en "politisk sryret kapiali51ns., der skal sikre
konsolideringen af de nye kontrakt- og ejerforhold
i landdistrikeme. Dvs. som udgangspunkt skal den
gavne alle de implicerede pafter:

Bønderne selv, de private agrofirmaer/investorer,
den regronale gkonomi repræsenteret via lokalrege-
ringen samt centralmagtens overordnede pnsker om
en social afbalanceret industriel udvikling.

Frigørelsen afnye ressourcer inden for teknologi,
kapltal, arbejde og organisationvia ændrede kontrakt-
og ejerforhold i landdistrikteme vil uden tvivl føre til
en spredning og koncentration af produktionsstruk.
turen i Kina, som vi kender det fra vestlige forhold.
Om det så også vil f6re til en yderligere skæwridning
af de sociale strukturer intemt og imellem land og

by vil på længere sigt afhænge af magtforholdene,
gennemsigtigheden og adskillelsen mellem kapita-
linteresser, det politiske system samr de nye 16n. og

lejemodtagere.

Spørgsmålet er så, om det kommunistiske etpartisy.
stem i fremtiden vil kunne opretholde en legitimitet,
som det alene, der kan sikre en retfærdig afuejning
mellem ovenstående interesser.

Der er endnu engang opbrud i Kinas landdistrik-
ter.
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