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BALANSE: I Hong 
Kong er livet en 
balansegang. Byen 
nyter sin betyde-
lige velstand, men 
aldri i fulle drag.

KINESISKE
BYER

Av Fredrik Giertsen, Hong Kong

Samtidig som Hong Kong, 
med sin ekstreme tetthet av 
skyskrapere og kjøpesentre, 
kan virke oppslukt av pen-
genes dans, vil ethvert blikk 
på et passende kart eller i en 
relevant historiebok minne 
om den tradisjonelle kom-
munismens tilstedeværelse. 
Men denne tilsynelatende 
selvmotsigelsen er dagligdags 
for byens rundt sju millioner 
innbyggere, og bare én del av 
stedets unike identitet.

Det er ti år siden den bri-
tiske guvernør Patten forlot 
Hong Kongs inntagende havn 
ombord i yachten Britannia. 
Pattens egen popularitet, 
blandet med frykten for det 
kinesiske kommunistpartiets 
totalitarisme, lot den arrogan-
te og tidvis brutale britiske 
imperialismen brenne ut i et 
kort øyeblikk av vakker nos-
talgi.

«The Handover» hadde ti-
års-jubileum sist sommer, og 
avisene var fulle av analyser. 
Hong Kong har kanskje ikke 
forandret seg så mye, men 
Tiananmen-massakren i 1989 
huskes bedre her enn noe an-
net sted. Det har vært fl ere 
store demonstrasjoner, særlig 
for utvidelse av demokratiske 
rettigheter, men også for beva-
ring av verneverdige områder. 
Hong Kongs egen skjønnhet 
er ennå intakt, men truet.

Hong Kongs identitet
Vi møter en av Hong Kongs 
mest toneangivende forfat-
tere på populære Fringe Club. 
Til tross for at hennes forel-
dre er indonesiske, og at hun 
selv vokste opp i Guangdong, 
er Xu Xi spesielt opptatt av 
Hong Kongs identitet.

– Hong Kong var en av Stor-
britannias siste kolonier, men 
stedet ble aldri særlig britisk. 
Og selv om mange her i dag 
oppfatter seg som borgere av 
Kina, så er anti-kommunistis-
ke følelser svært utbredt. Våre 
hjerter er insulære, vi vil alltid 
være øyboere.

Hong Kong består av 260 
øyer, samt halvøya Kowloon 

og området innenfor, som kal-
les New Territories (NT). Rett 
over grensen for NT ligger 
Kinas rikeste by, Shenzhen. 
Hong Kong har status som 
SAR (Special Administrative 
Region), en tittel som bare 
deles med naboen Macau. By-
ens tradisjonelle sentrum lig-
ger på Hong Kong Island, på 
den siden som vender inn mot 
Victoria Harbour, som skiller 
øya fra Kowloon. Står man på 
promenaden i Kowloon og ser 
tilbake over havnen, så ser 
Hong Kong Island ut som en 
eneste lang rekke med sky-
skrapere fra Causeway Bay til 
Central, der underholdnings-
strøkene Soho og Lan Kwai 
Fong befi nner seg. Men det er 
et vakkert syn, for over og bak 
de smale bygningene troner 
de tropisk grønne åsene.

Dessverre har man ikke 
vært spesielt opptatt av å ta 
vare på byens arkitektoniske 
historie, så nå ligner disse to 
bydelene mer og mer på hver-
andre. Det bygges enormt 
i alle de nye områdene, og 
oppkomlingen Kowloon truer 
Hong Kong Islands hegemoni 
når det gjelder moderne in-
frastruktur, samtidig som de 
har de beste markedene. New 
Territories er på sin side i ferd 
med å bygge opp en parallell-
økonomi som er tilpasset det 
stadig økende antallet fast-
landskinesere. Men de mest 
eksklusive boligområdene 
ligger fremdeles på Hong 
Kong Island: i Repulse Bay ut 
mot havet og rundt toppunk-
tet Victoria Peak, som fram til 
1947 var forbeholdt europeis-
ke embetsmenn.

Multi-etnisk fasade
– Jeg vil ikke kalle Hong Kong 
en multi-etnisk by. Majorite-
ten er kinesere, og det er fak-
tisk bare rundt fem prosent 
som har en annen etnisk bak-
grunn, fortsetter Xu Xi. 

– Men Hong Kong har, på 

grunn av sin fi nansielle sta-
tus, alltid hatt en multi-etnisk 
fasade. Det er mange som 
kommer hit for å arbeide. Den 
største ikke-kinesiske grup-
pen utgjøres nå av fi lippinske 
hushjelper, men de har ikke 
noe utviklet fellesskap, fordi 
de gjerne innkvarteres i små 
kott hos de familiene de arbei-
der for. Innvandringen hit er 
for øvrig strengt kontrollert.

Hver søndag samles de fi -
lippinske familiene til piknik 
på betongen som omgir de to 
skyhøye tårnene til fi nanssen-
teret IFC. Herfra går verdens 
lengste rulletrappsystem, 
kjent fra Wong Kar-wais fi lm 
«Chungking Express», opp 
til restaurantene i Soho. Re-
sten av denne fi lmen foregår 
i Kowloon på den andre siden 
av havnen, i Chungking Man-
sion, som – selv om det var 
langt verre før – gir et spesielt 
glimt inn i Hong Kongs un-

derverden: I denne klaustro-
fobisk trange bygningen fi n-
nes alt. Det kjøpes og selges i 
knøttsmå rom i alle etasjer, de 
fl este uten vinduer. 

Disse stedene er tilgjen-
gelig bare med kombinert 
vare- og personheis, og det 
snører seg gjerne i halsen på 
vei opp. Noen områder i Hong 

Kong har verdens største be-
folkningstetthet, og Chung-
king Mansion er et av dem.

At byens mafi a (kalt tria-
der) og fi lmregissører er i 
verdensklasse, kan en minne 
seg selv om ved å bruke en 
tier på Wai-keung Lau og Siu 
Fai Maks «Infernal Affairs». 
Hong Kongs subkultur er 
ikke så lett å få øye på, men 
byen har en underverden som 
er like global som de fi nansi-
elle strukturene den gjerne 
forbindes med.

Konservativt kulturliv
– På 1950- og 60-tallet var 
Hong Kong svært fattig, men 
de siste 30 årene har middel-
klassen vokst stort. Kulturli-
vet er rikt, men konservativt. 
Det er ballet og opera, «pretty 
things», som appellerer mest, 
ved siden av canto-pop og 
hong kong-fi lmer. Den domi-
nerende business-klassen av 
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Kinesiske byer
■ I to artikler besøker Klas-
sekampen de to byene Hong 
Kong og Beijing.

■ I dag: Hong Kong

■ I morgen: Beijing

■ Hong Kong består av 260 
øyer, samt halvøya Kowloon og 
området innenfor, som kalles 
New Territories (NT). 

■ I 1997 overtok Kina suvere-
niteten over Hong Kong fra 
Storbritannia.

■ Hong Kong har i dag status 
som en spesiell administrativ 
region i Kina. 

■ Folketallet er omlag sju mil-
lioner.

■ Offi sielle språk er mandarin, 
kantonesisk og engelsk.

«Hong Kong er 
nå rede for de-
mokrati, men Det 
kinesiske kommu-
nistpartiet (CCP) 
tenker ikke i de 
baner» 

KENT EWING, 
UNIVERSITETSLÆRER I HONG KONG

UTENRIKS



KLASSEKAMPEN 11Onsdag 7. mai 2008

ger Hong Kongs helt unike historie.

nt verdens byer

i dag er gjerne godt utdannet 
og bereist, men familieorien-
tert og småborgerlig, sier Xu 
Xi.

Hong Kong har ifølge bla-
dene verdens beste flyplass, 
og t-banesystemet, der alle 
de sentrumsnære stasjonene 
ligger innunder enorme kjø-
pesentre, er flunkende nytt. 
Men selv når vognene er 
stappfulle, er det ingen som 
rører hverandre. Av og til får 
man øye på eldre som bren-
ner røkelse i gatene, som bry-
ter mønsteret litt. Men for en 
besøkende kan byen virke en 
tanke klinisk og uniformert.

– Det har vært mange over-
raskelser siden «The Hand-
over» i 1997. Det har vært en 
bevegelse i vår identitet, i vårt 
«innerste selv». Vi er blitt ki-
nesiske, det er et uomtvistelig 
faktum, og det er nå kineser-
ne som bestemmer vår fram-
tid. Men vi har reorganisert 

oss: Det har foregått en sub-
stansiell mobilisering for full 
stemmerett på byrådslederen. 
Hong Kong har jo aldri hatt 
noe demokrati, sier Xu Xi. 
– Det vi slåss for nå, er egent-
lig bare å få utvikle våre lo-
kalvalg for å få større medbe-
stemmelsesrett om hvem som 
sitter i byrådet. Vi vil kanskje 
snart kunne velge hvem som 
tømmer søppelet vårt, sier 
hun med et skjevt smil.

– Men det er rart å ikke kun-
ne styre sin egen skjebne. Det 
virker som om Hong Kong all-
tid vil være noens stebarn.

Overherredømme
Dagens administrative leder
heter Donald Tsang. Hans 
legitimitet er for så vidt ikke 
omstridt, for han ble valgt et-
ter et åpent valg med konkur-
rerende kandidater. Han er 
ikke medlem av det kinesiske 
kommunistpartiet, men har 

vist seg villig til å følge de-
res linje. For administratoren
i Hong Kong kan ikke være på 
kant med Beijing. Nylig kom 
Tsang med foruroligende ut-
talelser om at «for mye demo-
krati kunne være farlig».

Hong Kong fører ingen egen 
utenriks- eller forsvarspoli-
tikk, men den kinesiske hæ-
ren er på plass. På den annen 
side har byen et uavhengig 
juridisk system og tilnærmet 
fri presse. Stort sett hva som 
helst kan trykkes i engelsk-
språklige aviser, mens de som 
skriver på kinesisk gjerne ut-
øver en viss selvsensur.

At de rettsstatlige prinsip-
per er i såpass god forfatning 
sies å være britenes fortje-
neste, og de etterlot seg også 
et godt politivesen. I dag har 
Hong Kong en av verdens 
beste børsmarkeder, med stor 
grad av gjennomsiktighet, og 
man opererer med ansvarlig-

het i budsjettene. Byen styres 
av en egen konstitusjon, kalt 
Basic Law, som etter det gjel-
dende prinsippet «ett land, to 
systemer» sier at Hong Kong 
skal beholde sitt kapitalistis-
ke system fram til 2047. Ba-
sic Law ble forhandlet fram 
av britene før de forlot byen, 
med Beijing som motpart.

– Jeg tror kinesere ser på 
Hong Kong på mange for-
skjellige måter, sier Xu Xi. 
– For mange er det en leke-
plass. For eksempel så er de 
fleste kundene i designbutik-
kene her fra fastlandet. Andre 
mer jordnære kinesere ser på 
Hong Kong som et mulighe-
tens land, kanskje et sted de 
kan sende barna sine til. For 
Beijing er nok Hong Kong 
samtidig en hodepine, den 
største de har etter Taiwan 
og Tibet. Det er bra med for-
retningssans, det trengs i det 
nye Kina, men en må være 
forsiktig.

Begrenset demokrati
Hong Kongs historie er gan-
ske kort. Byen var nærmest 
ubetydelig før britene under 
de nådeløst imperialistiske 
opiumskrigene (1839–42 og 
1856–60) bestemte seg for å 
legge en utskipningshavn 
akkurat her. I 1898 ble den 
famøse 99 år lange leasing-
kontrakten med Kina inngått. 
Japan invaderte i 1941, med 
påfølgende lidelser som gjor-
de at befolkningen gikk ned 
fra 1,6 til 0,6 millioner på fire 
år. Etter kommunistenes seier 
i den kinesiske borgerkrigen 
i 1949, var Hong Kong lenge 
den eneste kanalen regimet 
hadde til Vesten. Innvandrin-
gen var stor, tekstil- og manu-
fakturindustrien vokste, og 
«Made in Hong Kong» ble et 
verdenskjent begrep. I dag er 
denne virksomheten flyttet 
inn til Fastlands-Kina, mens 
Hong Kong er blitt et finans-
sentrum. Byen hadde også 
verdens travleste container-
havn fram til 2005, da Singa-
pore snek seg forbi. I tillegg 
er Shenzhen nummer fire på 
listen.

– Det var hele tiden klart 
at det ikke var så mye som 
ville bli forandret i 1997, sier 
skribent og universitetslærer 
Kent Ewing. 

Han er opprinnelig fra USA, 
men har bodd i Hong Kong i 
17 år. Hans kenyanske kone 
har familie i Norge, og de in-
viterer på middag i sitt hjem i 
Repulse Bay. 

– Det var snakk om at Hong 
Kong kunne bli mer som Bei-
jing, men vår tradisjon med 
fri presse og talefrihet er for 
lang, og det sivile samfunn er 
for sterkt. 

– Men heller ikke denne 
tendensen er entydig, fortset-
ter han. – Hong Kong er nå 

rede for demokrati, men Det
kinesiske kommunistpartiet
(CCP) tenker ikke i de baner.
The Basic Law, som var brite-
nes arv til oss, garanterer at vi
skal få full stemmerett innen
2047. Men jeg tror dagens sys-
tem, som favoriserer nærings-
livet, vil overleve. 

To dimensjoner
I sin bok «Being Here» (2006)
skriver Christine Loh om
myndighetenes mange planer
for byfornyelse. De tar gene-
relt mer hensyn til behovet
for kontorplass, som gjerne
utgjør en gullgruve for grunn-
eiere og spekulanter, mens
Hong Kongs unike historie og
beliggenhet blir oversett. Det
er gått så langt at til og med
byens overveiende kinesiske
befolkning har demonstrert –
foreløpig forgjeves – for beva-
ring av eksempler på britisk
kolonial arkitektur, som Mur-
ray House og Queen’s Pier,
samt en mengde buddhistiske
templer.

Om det ikke hadde vært
for at den lå så kinkig til, vil
man kunne si at Hong Kong
mer enn noen annen by var
et bindeledd mellom øst og
vest. Noen bydeler, som for
eksempel Causeway Bay, til-
byr særlig om kvelden glimt
der det virker som den tredje
dimensjon er opphevet: Alt
blir flater, og det er da man
forstår hvordan den japanske
anime-verden har oppstått.
Disse øyeblikkene kommer
til en mellom skyskraperne,
tynne som fyrstikker, når de
toetasjes bussene seiler forbi
rett foran synet, så vidt under
de nederste neonskiltene. Vir-
keligheten blir slik det gjen-
gis på små håndholdte data-
skjermer byen over, i hendene
på hengslete ungdommer og
trøtte pendlere.

Hong Kong utkrystalliserer
seg som logisk kulturelt tilhø-
rende det sørasiatiske kultu-
relle beltet som går fra Tokyo,
Seoul og Shanghai i nord,
via Taipei til Kuala Lumpur,
Bangkok og Singapore i sør-
øst. Befolkningssammenset-
ningen er i endring. Det er
nå kinesisk-ættede fra hele
verden, ikke minst fra Vesten,
som strømmer til. De hvite,
kalt gweilo eller gweipo (som
betyr spøkelsesmenn og -
kvinner), er mindre synlige
for hver dag som går, til og
med i Repulse Bay og ved Vic-
toria Peak. I dag er det bare
36.000 igjen. Det er som om
byen glipper ut av et grep og
inn i et annet. 

Men stebarn eller ikke,
Hong Kong klarer seg slett
ikke så ille.

utenriks@klassekampen.no

by var et bindeledd mellom øst og vest.
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FORFATTER: Hong Kong har, på grunn av sin finansielle status, alltid 
hatt en multi-etnisk fasade, sier Xu Xi. FOTO: AFP/SCANPIX

MARKED: En kvinner kjøper appelsiner på et marked i Hong Kong. 
FOTO: AFP/SCANPIX
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