Kina
hævder
»Umistelig
rettighed til udvikling«
2. dec., 2016 – Kina har udgivet en hvidbog, ’Retten til
udvikling: Kinas filosofi, praksis og bidrag’. I hvidbogen
hævder Kina, at lande og folkeslag har »en umistelig
rettighed« til udvikling.
»Retten til udvikling må ejes og deles af alle folkeslag. At
virkeliggøre retten til udvikling er alle landes forpligtelse,
og er ligeledes det internationale samfunds forpligtelse«,
lyder det i dokumentet. »Det kræver, at regeringer i alle
lande formulerer udviklingsstrategier og politikker, der er
tilpasset deres egen virkelighed, og det kræver det
internationale samfunds samlede bestræbelser som helhed. Kina
opfordrer alle lande til at forfølge ligeværdig, åben, generel
og innovativ, fælles udvikling, promovere inkluderende
udvikling og skabe betingelser for, at alle folkeslag kan tage
ligelig del i retten til udvikling.«
Men hvidbogen gør mere end det. Den viser tydeligt, at Kinas
model for udvikling, og Kinas politiske og sociale struktur,
har opnået ubetinget succes. Og alt imens modellen fortsat
udvikles, så finder det sted i et tempo og i en form, der
afgøres af det kinesiske folk selv. Dokumentet bemærker, at
Kina allerede har løftet 700 mio. mennesker ud af fattigdom,
hvor nu kun 5,7 % af befolkningen lever under
fattigdomsgrænsen – den første nation, bemærker rapporten, der
har nået FN’s Millenium-mål for fattigdomsbekæmpelse. Men det
stopper ikke her. Kina er fast besluttet på at fjerne
fattigdom fuldstændigt. I marts 2016 udgav man »Omrids over
den
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Kinas
nationaløkonomiske og sociale udvikling«, hvor Kinas regering
skitserede en strategi for at fjerne fattigdom i
landbefolkningen ved år 2020.

Dokumentet fremlægger ligeledes andre slående præstationer med
hensyn til udviklingen af landets arbejdsstyrke. I 1949 var
den gennemsnitlige levealder kun 35 år; i 2015 var den 76,34
år. Andelen af børn i den skolepligtige alder, som gik i
skole, var 20 % i 1949; i 2015 var det 99,88 %. Disse
parametre reflekteredes også i væksten i BNP og hævelsen af
levestandarden siden 1978, ved begyndelsen af reformen og
åbenheden. Fra 1978 og til 2015 steg det årlige BNP fra
RMB367,9 mia. til RMB68.550,6 mia., og BNP pr. person steg fra
lidt mere end US$200 til over US$8.000. I 1978 var den
disponible indkomst i husstande i byerne kun RMB343,4, og
nettoindkomsten pr. person i husstande på landet var kun
RMB133,6. I 2015 nåede den disponible indkomst pr. person for
alle indbyggere op på RMB21.966; tallene var RMB31.195 for
indbyggere i byerne og RMB11.422 for indbyggere på landet.
Dokumentet fortsætter desuden med at fremlægge de reformer,
der er blevet gennemført inden for andre områder, i det
juridiske system, reformer for stemmeret på lokal- og
landsbyniveau og etableringen af skolepligt og forbedring af
faciliteterne inden for uddannelse og sundhedstjenesteydelser
på landet, og for de mange minoritetsgrupper i Kina. Et system
med sociale ydelser er blevet etableret i hele landet, og et
system for sygeforsikring udvides støt. Hvidbogen understreger
også de udviklinger, der har fundet sted inden for områderne
kultur, dyrkelse af kunst og musik selv i de fjerne egne af
landet, åbning af biblioteker og oprettelse af offentlige
museer og kulturcentre. Promovering af digitale museer og
udvidelse af internettet i landdistrikterne, samt en national
kampagne for at opmuntre folk til at læse.
Dokumentet påpeger også, hvordan landet bidrager til
udviklingen i sine nabolande og lande i udviklingssektoren
gennem Bælt-og-Vej-initiativet og gennem de »100 Programmer«,
hvis målgruppe er udviklingslande, gennem etableringen af 100
programmer for fattigdomsreduktion, 100 programmer for
samarbejde inden for landbrug, 100 hospitaler og klinikker og

100 skoler og erhvervsuddannelsescentre i udviklingslande.
Desuden vil der blive stillet 120.000 uddannelsespladser og
150.000 studielegater i Kina til rådighed for udviklingslande,
og man vil uddanne 500.000 erhvervsteknisk personale. Kina vil
også etablere et Syd-syd Akademi for Samarbejde og Udvikling.

