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ExpErt klimaatBElEid
“China kampt met enorme  
milieuproblemen. Er is een gigan-
tische vervuiling van de rivieren, 
en de leefbaarheid in de grote 
steden is bijzonder slecht. De 
luchtverontreiniging bijvoorbeeld 
overschrijdt in een aantal steden 
bijna dagelijks de norm van de 
Wereldgezondheidsorganisatie. 
Ogen en luchtwegen zijn daar con-
stant geïrriteerd: kinderen gaan er 
met mondmaskers naar school. 
Zoiets zouden wij in Europa nooit 
aanvaarden, en ook in China is 
zo’n situatie politiek niet langer 
houdbaar. Het protest neemt zien-
derogen toe, en de leiders pikken 
dat ook op: een politiek systeem 
als dat van China wordt immers 
slechts aanvaard zolang de men-
sen er beter van worden. De Chi-
nese leiders zijn ook niet blind 
voor de economische kost van die 
milieuverontreiniging: drie à vier 

procent van het bbp gaat erdoor 
verloren. Er is absenteïsme door 
ziekte, gezonde levensjaren gaan 
verloren, de kosten om zuiver wa-
ter en andere ecosysteemdiensten 
te verkrijgen lopen op.”

“Ook voor het klimaat is het nu 
vijf voor twaalf. Twintig jaar gele-
den was de uitstoot van broeikas-
gas per inwoner in China nog erg 
klein, maar inmiddels zit men aan 
het niveau van Frankrijk en Portu-
gal. Vroeger schermde China op 
klimaatconferenties met het argu-
ment dat ze een ‘ontwikkelings-
land’ waren: ze hadden een ach-
terstand in te halen, en ze zijn nu 

eenmaal met veel. Vandaag gaat 
die stelling niet meer op. Meer 
zelfs: de uitstoot per inwoner bij 
de stedelijke middenklasse, in 
steden als Shanghai, is inmiddels 
hoger dan in het Westen.”

“Tegen 2040 verwacht men dat 
China 225 steden van meer dan 1 
miljoen inwoners telt. Een groot 

deel van de infrastructuur daar 
moet nog aangelegd worden, en 
als dat gebeurt zoals in de voor-
bije decennia, is dat nefast voor 
het klimaat. De nieuwe Chinese 
leiders beseffen dat: in het nieuwe 
vijfjarenplan leggen ze, meer dan 
vroeger, de klemtoon op duur-
zaamheid. De vervuiling is een ab-
solute prioriteit op het allerhoog-
ste niveau. Maar China is ook een 
gigantisch groot en complex land: 
het is niet omdat de centrale lei-
ding in Beijing met haar vingers 
knipt, dat plots alle 1,3 miljard in-
woners groen zijn.”

“Het is allemaal erg dubbel: Chi-
na investeert vandaag het meest 
van alle landen in hernieuwbare 
energie. Maar of China nu de ‘next 
green giant’ gaat worden, is nog 
afwachten: het investeert tege-
lijk ook het meest in vervuilende 
kolencentrales. Het land zet voor 
zijn groei op alles tegelijk in. Bin-
dende afspraken rond uitstoot 
maakt het nog altijd niet, hoewel 
die tegen 2015 beloofd zijn. Na-
tuurlijk speelt eigenbelang daar-
in een rol, maar de Wereldbank 
vreest inmiddels voor een stijging 
van de temperatuur met 4 graden. 
Bij zo’n scenario is eigenbelang 
een fictie, voor élk land.”

dE raad
een actueel vraagstuk belicht vanuit drie expertises

sara van hoEymissEn
sinologE
“In hun partijfuncties zijn de 
nieuwe leiders Xi en Li al sinds 
november vorig jaar op post, 
maar het blijft koffiedik kijken 
of er met hen een échte politie-
ke koerswijziging zal volgen. In 
de Chinese politiek houdt men 
zich vaak op de vlakte tot men 
werkelijk aan de macht is: het 
helpt om geen vijanden te ma-
ken. President Xi en premier Li 
zijn natuurlijk ook niet demo-
cratisch verkozen, ze komen uit 
‘het systeem’, en zo’n machts-
wissel schept niet de grote 
hoop op verandering, zoals bij 
een nieuwe Amerikaanse pre-
sident. Maar een nieuwe koers 

is niet bij voorbaat uitgesloten. 
Kijk naar de nieuwe paus: die 
komt ook uit het systeem voort, 
en drukt toch meteen een heel 
eigen stempel. Op gebied van 
communicatie merk ik trou-
wens al een stijlbreuk: ze com-
municeren informeler, eenvou-
diger, moderner.”

“Eén zaak moéten de leiders 
sowieso aanpakken, willen ze 
de legitimiteit van hun leider-
schap hooghouden: de corrup-
tie. Veel machthebbers verrijk-
ten zich schaamteloos tijdens 
de economische boost. Bo Xi-
lai, de van machtsmisbruik 
betichte partijsecretaris van 
Chongqing, werd intussen uit 
de partij verwijderd, maar hij is 

lang niet de enige. De bevolking 
pikt dat niet langer.”

“En dan is er de economie: de 
angst voor de vertragende groei 
zit er bij de nieuwe leiders heel 
diep in. De perceptie heerst dat 
de bevolking het eenpartijstel-
sel vooral steunt zolang het wel-
vaart brengt. Maar het Chinese 
groeimodel heeft stilaan zijn 
grenzen bereikt. Dat steunde 
vooral op de ontwikkeling van 
de steden aan de oostkust en 
op de export. China wil minder 
afhankelijk worden van die ex-
port, maar dan zal de binnen-
landse consumptie omhoog 
moeten. En dat kan alleen als 
de Chinezen – álle Chinezen 
– meer geld hebben om uit te 
geven. Een sleutel ligt bij de 
ontwikkeling van het Chinese 
platteland, waar op heel wat 
plaatsen nog enorme armoede 
bestaat. President Xi Jinping 
bracht één van zijn eerste bezoe-
ken symbolisch aan zo’n platte-
landsdorp. En premier Li is zelf 
doctor in de economie, dus de 
hoop leeft dat China eindelijk 
zijn snelle succesformule durft 
te verlaten. De leiders wéten dat 
ze moeten kiezen voor innova-
tie en duurzaamheid. Maar tot 
nu deed de economische crisis 
hen teruggrijpen naar het oude 
recept: massaproductie en gro-
te infrastructuurwerken.”

“Het imago naar de buiten-
wereld ten slotte. Analisten 
verwachten dat China zich de 
volgende jaren internationaal 
assertiever, soms zelfs agres-
sief, zal opstellen. De Chinese 
leiders hebben er in het verle-
den op gehamerd dat China 
een ‘verantwoordelijke groot-
macht’ moet zijn. Het blijft de 
vraag wat dat precies inhoudt. 
Bovendien is als je macht hebt, 
de verleiding groot ze te gebrui-
ken. Het Westen zal China in 
elk geval niet meer zomaar de 
les kunnen spellen: we zullen 
moeten zoeken naar gedeelde 
belangen, en die aan hen verko-
pen.”

stijn dEklErck
ondErzoEkEr activismE & 
mEnsEnrEchtEn

“Toen ik in 2000 voor het eerst in 
China was, merkte ik dat de mees-
te ngo’s er kiezen voor een ‘niet-
confronterende’ vorm van acti-
visme. In plaats van te protesteren 
tegen wat de regering allemaal 
fout doet, proberen ze er vooral op 
te wijzen hoe een betere bescher-
ming van de mensenrechten de 
gehele maatschappij ten goede 
kan komen. Die vorm van activis-
me heeft duidelijke wortels in het 
confucianisme, dat de klemtoon 
legt op de gemeenschap en niet op 
het individu. Tegelijkertijd is het 
een vorm van zelfbescherming: de 
Chinese machthebbers zijn zeer 
gevoelig voor openlijke kritiek, ze 
zijn als de dood voor een opstand 
en ze dulden geen opruiende acti-
viteiten of organisaties. De meeste 

ngo’s zorgen dus dat ze binnen die 
parameters blijven.” 

“In 2007 lag ik mee aan de basis 
van de Chinese ngo Queer Comra-
des, China’s eerste onafhankelijke 
holebitrans-webcast. Via online 
documentaires en nieuwsitems 
informeren we de samenleving 
over de holebitrans-gemeenschap 
in China en pleiten we voor gelijke 
rechten. In onze programma’s 

leggen we er de nadruk op hoe we 
dingen beter kunnen maken, en 
vermijden we negatieve bericht-
geving over de Chinese regering. 
Onze activiteiten bevinden zich in 
een grijze zone: er is een wettelijk 
verbod op het vertonen van films 
met homoseksuele inhoud, maar 
we worden ‘geduld’ door de over-
heid. We krijgen slechts uitzon-
derlijk de politie over de vloer.” 

“Af en toe zijn er signalen van de 
overheid dat ze het werk van de 

ngo’s apprecieert. De houding van 
de nieuwe leiders is alvast hoopge-
vend: de nieuwe premier Li Keqi-
ang had onlangs een ontmoeting 
met een aantal hiv/aids-organi-
saties waarin hij steun betuigde 
aan hun werk. De machthebbers 
beseffen dat ze de ngo’s nodig 
hebben bij het aanpakken van 
maatschappelijke problemen zo-
als hiv en aids, of de groeiende mi-
lieuproblematiek. Maar sommige 
issues blijven onbespreekbaar. 
Over rechten voor etnische min-
derheden, zoals de Tibetanen of 
de Oeigoeren, valt niet te praten. 
Op vlak van censuur zie ik ook niet 
snel iets veranderen. Alleen op het 
internet is er iets meer vrijheid.”

“In het Westen wordt vooral 
bericht over uitgesproken dissi-
denten die wél de openlijke con-
frontatie opzoeken, zoals de kun-
stenaar Ai Weiwei. Zij stemmen 
waarschijnlijk het meest overeen 
met ons eigen beeld van de ‘men-
senrechtenactivist’. Hun rol is 
zeer waardevol, maar het werk van 
de duizenden andere activisten 
in China die op minder confron-
terende manieren streven naar 
meer mensenrechten, is minstens 
even belangrijk.”

Zo luid als de nieuwe paus ingehaald werd, 
zo stil bleef het half maart rond de aanstel-
ling van de nieuwe Chinese leiders. De uitda-
gingen waar president Xi Jinping en premier 
Li Keqiang voorstaan zijn nochtans enorm 
– voor China en voor de wereld. Xi sprak al-
vast zijn ‘Chinese droom’ uit: meer welvaart, 
minder vervuiling, minder corruptie. Komt 
er werkelijk change in China?

WoutEr vErBEylEn

“VijF VooR 
twaaLF VooR 
HEt kLimaat”

“ LEiDERS BESEFFEn 
Dat zE ngo’S 
noDig HEBBEn”

“BEVoLking Pikt 
CoRRuPtiE niEt 
mEER”
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China’s 
nieuwe 
pausen

President Xi jinping (r) naast voorganger Hu jintao. op de achtergrond passeert oud-premier wen jiabao.   (© BelgaPictures)


