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Fang Lizhi: Fuldstændige Vestliggørelse   

Tale ved Tongji Universitetet i Shanghai 18. nov. 1986 

Vort nuværende mål er en gennemgribende mo-

dernisering af Kina. Vi har en overbevisende følel-

se af behovet for modernisering. Der er et ud-

bredt krav om forandring blandt mennesker i alle 

dele af samfundet, og kun ganske få finder grund 

til selvtilfredshed. Ingen føler dette stærkere end 

os indenfor videnskaben og den akademiske ver-

den. Modernisering har været vort nationale 

tema siden Firebanden blev væltet for ti år siden, 

men vi er først lige begyndt at forstå hvad det 

virkeligt betyder. I begyndelsen var vi hovedsage-

lig opmærksomme på manglerne i vores varepro-

duktion, vores økonomi og vores videnskab og 

teknologier og at modernisering var nødvendigt 

på disse områder. Men nu forstår vi vores situati-

on meget bedre. Vi erkender at store mangler 

eksisterer, ikke bare i vores ’materielle civilisati-

on’, men også i vores ’spirituelle civilisation’  - 

vores kultur , vores etiske standarder, vores poli-

tiske institutioner – og at disse også kræver  en 

modernisering.  

Spørgsmålet der rejser sig er:  hvilken form for 

modernisering er krævet? Jeg tror det er indly-

sende for os alle, at vi behøver en fuldstændig 

modernisering, ikke kun på enkelte områder. Folk 

har nu travlt med at sammenligne kinesisk og 

vestlig kultur  - inklusive politiske , økonomiske, 

videnskabelig teknologi, uddannelse, hele skalaen  

- og der er meget debat herom. Spørgsmålet er, 

ønsker vi en ’fuldstændig vesternisering’ el-

ler ’delvis vesternisering’? Skal vi forsætte med at 

fremhæve det hundred år gamle slagord om ”at 

bruge vestlige metoder men fastholde den kinesi-

ske essens ” eller andre kardinalprincipper? 39 

                                                           
39 Der henvises her til den såkaldte ’Selvstyrkelsesbe-
vægelse’ i årene 1860-80, som søgte at modernisere 

Selvfølgelig er dette ikke en ny diskussion. For et 

århundrede siden var der indsigtsfulde folk som 

forstod at Kina ikke havdde andre valg end at 

modernisere. Nogle ønskede en delvis moderni-

sering og andre en fuldstændig modernisering , 

og startede således en debat som er fortsat helt 

til vore dage.  

Personligt støtter jeg den ’fuldstændige moderni-

sering’. For mig betyder denne såkaldte fuld-

stændige modernisering, en fuldstændig åbenhed, 

fjernelsen af alle restriktioner i alle sfærer. Vi er 

nød til at erkende, at set i sin helhed, så er vores 

kultur langt bagud i forhold til verdens mest 

avancerede samfund, ikke på enkelte områder, 

men over hele linjen.  (…) Vores reaktion herpå 

må (…) være en fuldstændig åbenhed overfor 

omverdenen. Igen – dette er næppe mine ideer. 

For et århundrede siden efterlyste folk faktisk det 

samme: Om at åbne Kina og stå ansigt til ansigt 

med de mere udviklede lande på alle niveauer fra 

teknologi til politik. Hvad der virker, vil bestå 

hvad der ikke virker, vil forsvinde. Denne progno-

se er fortsat uforandret.  

Hvorfor er Kina så tilbagestående? For at besvare 

dette spørgsmål må have et klart billede af histo-

rien. Kina har undergået revolutioner i det sidste 

århundrede, men er fortsat meget tilbagestående.  

Dette er endnu mere sandt efter årtiers sociali-

stisk revolution siden befrielsen, som vi alle ken-

der som studerende og arbejdere. Sagt helt nøg-

ternt vil jeg vurdere denne æra som fejlslagen.   

Dette er på ingen måde bare min holdning; man-

ge af vores ledere indrømmer også at socialismen 

er i vanskeligheder alle vegne. Siden afslutningen 

                                                                                          
Kina ved at lære at anvende og fremstille vestlig tek-
nologi .  
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af 2. verdenskrig har socialistiske lande stort set 

ikke været succesfulde. Der er ingen vej uden om 

dette. Så vidt jeg er orienteret, så har de sidste 

godt 30 år i Kina været en fejltagelse på stort set 

alle områder, såvel økonomisk som politisk.  

Vi bliver nød til at se på hvorfor socialismen har 

fejlet. Socialistiske ideer er beundringsværdige. 

Men vi må stille to spørgsmål til den måde man 

de er blevet implementeret: Er det vi gør i socia-

lismens navn faktisk socialistisk? Og, giver de 

mening? Vi er nød til at tage et nyt blik på disse 

spørgsmål,  og det første skridt vil være at befri 

vores tanker fra den ortodokse marxismes be-

grænsninger.… 

Vi taler om behovet for modernisering og refor-

mer, så lad os tale om demokrati. Vores forståel-

se af demokratiets begreb er så utilstrækkeligt at 

vi knap nok er i stand til at diskutere det. Med en 

tankegang som er så præget af gamle dogmer, er 

det ikke mærkeligt at vi ikke har opnået demokra-

ti i praksis. For ikke så længe siden blev det sagt, 

at demokrati var det samme som at ’løsne op’. 

Faktisk er begrebet ’demokrati’ meget klart og 

det har intet at gøre med at ’løsne op’. Hvis man 

vil forstå begrebet demokrati, kan man se på 

hvordan folk i den vestlige verden forstår det, og 

sammenligne med hvordan folk forstår det herog 

så selv beslutte hvad der er rigtigt og forkert. 

Jeg tror at nøglen til at forstå demokrati ligger i at 

anerkende individets rettigheder. Demokrati er 

bygget fra bunden og op. Ethvert individ besidder 

nogle bestemte rettigheder, eller sagt med et 

udtryk som er meget sensitivt i Kina, alle besidder 

nogle ’menneskerettigheder’.  Vi vover sjældent 

at bruge begrebet ’menneskerettigheder ’ , men 

faktisk er menneskerettigheder det helt basale … 

Demokrati er baseret på anerkendelsen af de 

individuelle rettigheder. (…) Det er kun ved at 

anerkende de grundlæggende menneskeret-

tigheder for individet at vi kan opbygge et demo-

krati. Men når vi taler om demokrati her, så refe-

rer det til at vores overordnede ’strækker demo-

kratiet’ for os. Dette er en misforståelse. Det er 

ikke demokrati.  

At ’løsne op’ er endnu værre. Hvis du tænker over 

det, implicerer det jo at vi alle  er bundet op lige 

nu, men hvis du står stille så løsner vi rebet lidt 

og lader dig løbe lidt rundt. Rebet plejer at være 

en fod langt, nu gør vi det 5 fod langt.  Dette er 

en ’fra toppen og ned’ tilgang … 

Hvad med vores ’sande demokrati?’ Jeg har aldrig 

modtaget et dokument som fortæller mig hvilke 

emner mine repræsentanter, taler om eller hvor-

dan han eller hun stemte i Nationalforsamlingen.  

Jeg ved ikke hvad mine repræsentanter støtter og 

ikke støtter eller hvad de har udrettet. Og næste 

gang jeg skal give min stemme til denne person , 

vil jeg stadig befinde mig i mørket. Vores ’sande 

demokrati’ måtte hellere afvikles indtil vi kan 

gøre det bedre end deres ’falske demokrati’ . 

Men da jeg rejste udenlands og endelig selv fik 

øje for sagen, var kontrasten indlysende klar. … 

I demokratiske samfund, hører demokrati og 

videnskab sammen – og de fleste af os her er 

videnskabsfolk. Demokrati handler om menne-

sker og videnskaben om naturen.   (…)På dette 

område , indenfor det videnskabelige og intellek-

tuelle drager vi vores egne konklusioner baseret 

på vores uafhængige kriterier. 

…. I vestlige samfund er universiteterne uaf-

hængige af regeringerne, også selv om pengene 

til at drive universitetet kommer fra regeringen, 

så bliver de grundlæggende beslutninger om kur-

ser og pensum, akademiske standarder, valg af 

forskningsemner, evaluering af resultater osv. 

Foretaget af skolerne selv på basis af akademiske 

værdier og ikke af regeringen. På samme tid er de 

gode universiteter i vesten uafhængige af er-

hvervslivet. Det er sådan at universiteterne burde 

være. Den intellektuelle sfære må være uaf-

hængig og have sine egne værdier. 
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Dette er demokratiets helt essentielle garanti. 

Det er kun når du har uafhængig viden  om noget, 

at du er fri for at være afhængig af autoriteter 

udenfor den intellektuelle verden, som f.eks. 

regeringen. Desværre er tingene ikke sådan i Kina. 

 

Kilde: Fang Lizhi: ’Bringing Down the Great Wall’: Writing on Science, Culture and Democracy, edited by Jim Williams (New York: Alfred A. Knopf, 

1990), s. 157-61, 166-9, 171.  Her oversat fra Alan Lawrance: China since  1919 Revolution and Reform – a Sourcebook ( Routledge London , 2004, s. 

234-36) 
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