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Zhou Yongkang blev dømt for korruption i 2015. Han var tidligere
sikkerhedschef, medlem af politbureauets stående udvalg og
nummer tre i partihierarkiet. ARKIVFOTO: ALEXANDER F. YUAN/AP

1,5 million korrupte
kinesere straffet
Kina vil fortsætte kampagnen og stramme
kursen mod korruption
både internt og uden
for kommunistpartiet.
JAN LUND
Jyllands-Postens korrespondent
jan.lund@jp.dk

BANGKOK

Da Xi Jinping kom til magten, lovede han at sætte
kampen mod korruptionen
i kommunistpartiets egne
rækker øverst på dagsordenen.
Det løfte har den kinesiske præsident holdt.
1,5 millioner partimedlemmer er blevet straffet
mere eller mindre hårdt for
brud på partidisciplinen,
siden han overtog præsidentposten i 2013. Ikke færre end 58.000 sager er sendt
videre til domstolene. Mere
end 2,6 millioner partimedlemmer har fået deres forhold undersøgt, heraf 440
højtstående medlemmer på
det, der defineres som ”ministerielt niveau”. Blandt
dem er 43 faste eller roterende medlemmer af centralkomitéen, hvoraf mindst 12 er
blevet ekskluderet.

90 millioner medlemmer
Disse svimlende tal og en
række andre blev fremlagt af
Yang Xiaodu fra partiets
disciplinærkomité på en
pressekonference i Folkets
Store Hal i forbindelse med
partikongressen. Tallet skal
ses i sammenhæng med, at
partiet har tæt på 90 millioner medlemmer, men helt
i tråd med Xi Jinpings
åbningstale lovede han, at
kampagnen vil bliver fortsat
og forstærket i de kommende år. Den nuværende ledelse ser et ukorrupt samfund
som en nødvendighed i et
mere åbent Kina og som et
kommercielt aktiv ligesom i
Singapore. Desuden er det
et moralsk aktiv, der skal
legitimere partiets ret til
magten. Masser af undersøgelser viser, at kampagnen
har bred folkelig støtte og
har styrket opbakningen til
partiet.
»Parti-disciplinen
skal
være mere striks og hårdere
end loven. Vi skal forhindre
partimedlemmerne i at begå
selv små fejl. Vi skal være
hårdere mod partimedlemmerne end mod almindelige borgere,« fastslog Yang

Xiaodu og noterede, at når
folk frivilligt vælger at gå
ind i partiet, må de forvente
at skulle leve op til højere
moralske og etiske standarder end andre kinesere.

Tigre, fluer og ræve
Dyreriget bliver taget til
hjælp, når kineserne skal
definere, hvad det handler
om. Det er jagten på tigre,
fluer og ræve, der optager
sindene. Tigrene er de højtstående partimedlemmer,
fluerne er dem på de lavere
niveauer, og rævene er dem,
der er stukket af med en stor
pose penge og nu lever uden
for Kina.
Tidligere var det den almindelige opfattelse, at
kampagnerne mod korrupt
embedsførelse kun gik efter
fluerne. At tigrene var fredede. Det har Xi Jinping
ændret radikalt. Med størst
gennemslagskraft, da Zhou
Yongkang blev dømt for
korruption i 2015. Han var
tidligere
sikkerhedschef,
medlem af politbureauets
stående udvalg og nummer
tre i partihierarkiet, da
undersøgelserne mod ham
blev indledt. I partiets 96årige historie er han det
mest prominente partimedlem, der er blevet dømt for
korruption.
Allerede i 2013 blev linjen
lagt med den opsigtsvækkende sag mod Bo Xilai,
partichef i Chongqing,
medlem af politbureauet og
anset for et potentielt emne
til en kommende toppost.
Ligesom Zhou Yongkang
blev Bo Xilai idømt livsvarigt fængsel.
Rævene er et forholdsvis
nyt begreb. De har udnyttet
muligheden for at forlade
landet med deres illegale
midler. De jagtes nu over hele kloden via Interpol. Omkring halvdelen af de 100
mest eftersøgte er kommet
hjem og blevet stillet for retten. Enten er de kommet frivilligt eller i enkelte tilfælde
blevet udleveret fra deres
nye værtsland. Processen er
dog problematisk, fordi
Kina kun har udleveringsaftaler med ganske få lande,
og fordi efterlysningerne
mange steder betragtes som
politisk motiverede.
Hidtil er kampen mod
korruption foregået internt,
men i fortsættelsen vil den
blive bredt ud til også at omfatte privatpersoner og erhvervsliv uden for kommunistpartiet interne cirkler.

Lugansk er
både en ny
stat og en
tidslomme
fra det
kuldsejlede
Sovjet

Siden Folkerepublikken
Lugansk erklærede sig
uafhængig af Ukraine i
2014, har statsdannelsen været omgæret af
mystik. Jyllands-Posten
har som et af få vestlige
medier fået adgang til
den krigshærgede
republik, hvor sovjettiden atter spøger.
JENS MALLING
Jyllands-Postens
udsendte medarbejder
international@jp.dk

LUGANSK

Ljudmila Kartasjova vralter
af sted mellem glasmontrer
og buster, gamle fotografiapparater og porcelænsfigurer. Røde bannere med
guldfrynser og kommunistiske slagord pryder salen.
Både Lenin og Stalin dukker
op i flere afskygninger.
Den 64-årige kurator peger
rundt og gestikuler ivrigt –
opsat på at forklare sine to tilhørere alt om udstillingen
”Små ting fra et stort land”,
som i øjeblikket kan ses på
Bymuseet i Lugansk.
De mere end 900 brugsgenstande og hverdagsartikler fra Sovjetunionen
bliver præsenteret »uden at
dømme og uden at propagandere«, ifølge folderen.
Prorussiske separatister tog
magten i denne del af Ukraine i 2014. De bruger aktivt
den sovjetiske fortid som et
element i processen med at
opbygge ”Folkerepublikken
Lugansk”.
Det er udstillingen et ud-

mærket eksempel på. De nye
magthavere holder USSR’s
traditioner og helligdage i
hævd. De anvender på ny datidens symboler på gader og
pladser.
»Det er vigtigt at kende sin
historie. Uden historie er du
ingen,« slår fru Kartasjova
fast.
Den gråhårede guide har
allerede oplevet tre statstyper
have overhøjhed i sin hjemby.
Sovjetiske generalsekretærer bestemte indtil 1991 fra
Moskva. Så blev Lugansk en
del af det selvstændige Ukraine. Og for lidt mere end tre år
siden udråbte separatistledere Folkerepublikken Lugansk.

Den Nye Kolde Krig
Den kontroversielle statsdannelse har ligget i krig med
styrker loyale over for regeringen i Kiev lige siden.
Fronten, der deler de stridende parter, befinder sig få
kilometer uden for Lugansk.
Den udgør folkerepublikkens nord- og vestgrænse. I
bredere forstand markerer
frontlinjen også den geopolitiske konflikt – den Nye Kolde Krig – mellem Rusland og
Vesten, som brød ud på
grund af de to stormagtsblokkes uenigheder om Ukraine.
»Hvert samfund har plusser og minusser,« forklarer
rundviseren.
Hun har dog en forkærlighed for Sovjetunionen, hvor
hun tilbragte sin ungdom.
»Det var en stat, som først
og fremmest tog sig af sine
borgere. Jeg levede godt,«
husker museumsguiden og
lader tankerne vandre tilbage
til sommerferierne i Kauka-

På Oleg Akimovs kontor vrimler det med nips fra sovjettiden.

De kalder os
gangstere, terrorister og det, der er
værre. Men vi er
helt almindelige
mennesker.
Oleg Akimov,
parlamentsmedlem i Lugansk

sus og studieårene dedikeret
til historie.
Den ældre dame har bidraget med flere personlige ejendele til udstillingen: Ikke
uden stolthed udpeger hun
et par sko, fotografier af sin
søster og en skoleuniform.
Vores trekløver gennem
den medrivende udstilling
fuldendes af en medarbejder
fra Folkerepublikken Lu-

gansks
Kommunikationsministerium. Hidtil har han
mest gjort sig bemærket ved
at blive fornærmet, hvis han
ikke holdes orienteret om
indholdet af nærværende
artikel, men nu demonstrerer han en levende interesse
for det tyvende århundredes
historie og stiller engageret
spørgsmål til fru Kartasjova.
Hvor spændende den
sovjetiske epoke end fremstår i bymuseets sale: De
seneste snart fire år i Lugansk
kan godt måle sig, hvad angår dramatik.
De tilbageblivende beboere hjemsøges af sorg, uforståenhed og forbitrelse over de
høje tabstal og den store
menneskelige lidelse.

10.000 døde
Krigen i Østukraine har allerede kostet omkring 10.000
døde. Op mod to millioner er
flygtet. Egenlig giver fine
rynker fru Kartasjovas ansigt
et mildt udtryk. Men de sorte
øjne lyner, når den aldrende
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KÆMPE ELVIS KONCERT MED ELVIS’
LIVRETTER I B&W GRAND BALLROOM
LØRDAG DEN 11. NOVEMBER 2017
FRA KL. 18:00-22:00
Vi hylder Elvis Presley, hvis karriere desværre
sluttede alt for tidligt for 40 år siden.
Oplev en ﬂot koncert og store
buffeter med alle Elvis’ største,
sjoveste og lækreste livretter,
desserter og kager – alle lavet
efter de originale opskrifter fra
hans to personlige kokke,
Mary Jenkins og Nancy Rooks
på Graceland.

Ljudmila Kartasjova viser rundt på bymuseet i den østukrainske by Lugansk. Udstillingen ”Små ting
fra et stort land” viser mere end 900 hverdagsartikler fra Sovjetunionen. FOTOS: JENS MALLING

kurator fortæller om de
ukrainske styrkers fremfærd
i Donbass.
»Regeringen i Kiev myrder
sit eget folk. Det er svært at
tilgive. Meget svært,« siger
hun med lige dele foragt og
bitterhed i stemmen.
I Folkerepublikken Lugansks mere end tre år lange
levetid har statsdannelsen
været omgæret af mystik.
Beretninger om stribevis
af attentater på separatistkommandører, streng overvågning af journalister samt
omfattende
ødelæggelser
som følge af kampene mod
de ukrainske bataljoner er
længe sivet ud af den krigshærgede nation
I sammenligning med en
lignende statsdannelse omkring industrimetropolen
Donetsk er Folkerepublikken Lugansk kendt for at
være mere lukket, mindre
struktureret, langt sværere
for journalister at få adgang
til samt for at overvåge
mediepersonel langt strengere.

Journalister bliver ude
Langt størstedelen af især
vestlige fotografer og journalister rapporterer derfor
udelukkende fra Folkerepublikken Donetsk, hvis de bevæger sig om på separatisternes side af frontlinjen. Det
har ført til spekulationer og
løse rygter om, hvad der
egentlig foregår i Lugansk.
Smilende og imødekommende Oleg Akimov vil gerne bidrage til at kaste lys
over situationen. Som medlem af folkerepublikkens
parlament og chef for Fagforeningernes Forbund er
den 36-årige Akimov så højt
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Krigen i Ukraine
I Donbass-regionen i det østlige Ukraine fortsætter krigen
på fjerde år. Bataljoner loyale
over for styret i Kiev kæmper
mod prorussiske separatister.
De såkaldte Folkerepublikker
Donetsk og Lugansk har reelt
løsrevet sig fra Ukraine. De har
i vidt omfang opbygget egne
statslige strukturer, herunder
ministerier og relevante institutioner. De to republikker anerkendes dog ikke af FN’s medlemmer – heller ikke Rusland.
Fronten mellem de stridende
parter er forholdsvis stabil.
Hverken de ukrainske styrker
eller separatisterne har erobret
nye landområder af betydning i
lang tid. Alligevel stiger dødstallet næsten hver dag.
Omkring 10.000 mennesker
har mistet livet i krigen. Mere
end det dobbelte er blevet
såret.
Op mod to millioner indbyggere fra Donbass er flygtet.
EU, USA og Nato støtter regeringen i Kiev. Rusland bakker op
om de nye myndigheder i
Donetsk og Lugansk.

på strå i den nye administration, at EU har lagt mærke til
ham. For handlinger, der
»strider mod Ukraines territoriale integritet«, har politikere i Bruxelles sat hans
navn på en sanktionsliste,
hvilket blandt andet betyder
forbud mod at rejse ind i
unionen. Et faktum, som
Akimov dog tager med et
skuldertræk.
»Tidligere rejste jeg meget
i både Vesteuropa og USA.
De har truffet en forkert
beslutning,« siger han blot,
skænker op af både kaffe og
cognac, mens han fortsætter:
»De kalder os gangstere,
terrorister og det, der er værre. Men vi er helt almindelige mennesker.«
Majdan-revolutionen, der
markerede startskuddet til
krigen i Donbass, beskriver
Akimov som »et amerikansk
politisk projekt« sat i værk
for at opnå kontrollen over
Ukraine. Hans harme over
regeringen i Kiev er den samme som fru Kartasjovas.
»Efter Majdan begyndte
de nye magthavere i Kiev at
slå vores folk ihjel. De bombede vores fabrikker og
vores børnehaver. Fagforeningernes Hus, som vi sidder i nu, blev også ramt.«
På Oleg Akimovs kontor
går mange af nipsgenstandene fra udstillingen på bymuseet igen. Der står busten
af Lenin, der hænger maleriet i stilen socialistisk realisme, der stikker fanen med
hammer og segl frem.
»Jeg er ikke kommunist.
Men jeg holder af vores historie og interesserer mig for
den,« siger han og tager den
sidste slurk kaffe.

ELVIS
40th Anniversary Tribute Concert
Kæmpe Evis’ koncert og Elvis’ originale livretter på flotte buffeter
Alt er inkluderet

Kolde retter

• Siddepladser ved hyggelige opdækkede borde med levende lys

Green Coleslaw

• Elvis velkomstdrink

• Middag med alle Elvis’
originale livretter
• Fri bar hele aftenen med vin, øl,
vand, drinks og kaffe
• Koncert med Henrik “Elvis”
Busborg & the Devils. Officiel
Dansk Elvismester.

Varme retter

Old Fashioned Barbecue Chicken
Red Eagle Meatball and
Spaghetti Dinner
Beef Stew
Sunday Meatloaf
Cola-Pineapple Glazed Ham
Mashed Potatoes

Crowder Peas

Macaroni Salad
Green Salad with
Blue Cheese Dressing
Peanut Butter and
Banana Sandwich
Southern Corn Bread

Desserter
Pecan Pie

7-Up Cake
Red Devil Cake
Banana Pudding

ALT INKLUDERET
HELE AFTENEN KR.

998.-

Køb billetter på bestilbillet.dk - Læs mere info på hyldestkoncert.dk
Vi glæder os til at se jer i B&W GRAND BALLROOM, Refshalevej 167 E, 1432 København K
– Dørene åbnes kl. 17:30 og vi ønsker velkommen

