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Fjendeland. Hollywood er bange for kineserne

I frihedens land, USA, kan den talent-
fulde kinesiske danser Li Cunxin bed-
re udtrykke sig gennem ballet. Her er

han fri, fortæller han i den nye film ‘Maos
sidste danser’, som får dansk premiere på

torsdag. Eller som det ly-
der i filmens slogan: »Be-
fore you can fly, you have
to be free«.

Filmen bygger på den
sande historie om ballet-
danseren Li Cunxin, der

vokser op under fattige kår i 1960’ernes
kommunistiske Kina og udvælges til bal-
letskoler, først i Beijing og siden Houston
Ballet, som bliver springbræt til en impo-

nerende karriere. Den ideologiske kon-
trast mellem filmens to stormagter, USA
og Kina, er tydelig. Her er Kina en slags
skurkenation gennemsyret af kommu-
nisme og fattigdom, mens USA er det mo-
derne frihedens land. 

Men det er det gammeldags Kina, fil-
men portrætterer – og ikke det buldrende
Kina, som får en stadig mere magtfuld po-
sition i 21. århundrede. Det er muligvis,
netop fordi historien omhandler sidste
århundredes Kina, at riget i midten får lov
til at fremstå negativt i ‘Maos sidste dan-
ser’. Det er således et særsyn at se Kina
som fjendebillede på filmlærredet, for i
Hollywood er man bange for at støde ki-
neserne.

I EN ANDEN aktuel film, genindspilnin-
gen af krigsdramaet ‘Red Dawn’, invade-
rer Kina USA, men frygten for Kinas reak-
tion fik produktionsselskabet MGM til at
ændre skurkenes nationalitet fra kinese-
re til nordkoreanere. Filmen var ellers
indspillet i 2009, færdigproduceret og sat
til premiere i november 2010, men pro-
duktionsselskabet havde tilsyneladende
ikke fået vendt plottet med filmdistribu-
tørerne, for ingen ville røre ved en film
med kinesiske skurke. Derfor er MGM nu i
gang med en digital redigering af filmen,
hvor bl.a. kinesiske flag og militærsymbo-
ler slettes.

Kina er et voksende marked for Holly-
wood – og for Vestens produkter generelt
– så der er mange penge tabt, hvis Kina
forbyder filmen. Selv om den kinesiske re-
gering kun tillader få ikke-kinesiske film
adgang til biograferne, var Kina, ifølge
Los Angeles Times, det femte største mar-
ked for billetindtægter uden for USA i
2010 med 1,5 milliard dollar i indtægter. 

’RED DAWN’ er oprindelig et koldkrigs-
drama med Sovjetunionen som skurk,
men i et remake er det mere oplagt at lade
skurkene komme fra Kina end Rusland.
Anno 2011 er der trods alt mere stormagt
og trussel over Kina end Rusland. Det er
også, hvad de fleste amerikanere mener.

Pew Research Centre har i januar 2011

stillet et repræsentativt udsnit af den
amerikanske befolkning spørgsmålet
om, ’hvilket land i verden, hvis overhove-
det noget, der udgør den største fare for
USA’, og her topper Kina listen: 20 pct. af
de adspurgte mener, at Kina er den stør-
ste fare, mens blot 2 pct. peger på Rus-
land, som ellers længe har haft hovedrol-
len som fjendebillede i Hollywood. 

I modsætning til Kina er Nordkorea et
uinteressant marked, så det rammer hel-
ler ikke filmens budget synderligt, hvis
Nordkorea skulle blive stødt.

Ifølge Los Angeles Times har de kinesi-
ske myndigheder ikke officielt kritiseret
‘Red Dawn’, men der er formentlig god
grund til at frygte Kinas reaktion, i hvert
fald hvis man ser på, hvordan det er gået

tidligere film og spil, der har portrætteret
Kina i et kritisk lys: 

Computerspillet ‘Homefront’, der lige-
som originaludgaven af ‘Red Dawn’ er
skrevet af John Milius, havde ligeledes
først kinesiske skurke, men inden udgi-
velsen blev skurkene til nordkoreanere.
Og andre mediekonglomerater som f.eks.
Walt Disney Studios og Sony Pictures er
tidligere blevet ramt på deres forretnin-
ger i Kina efter Kina-kritiske film.

DER ER INTET nyt under solen ved film,
der bygger på folkets frygt for andre lan-
de. Og hvis man skal se, hvad folk i Vesten
frygter, er der ingen tvivl om, at vester-
lændinge ser på Kina med både frygt og
fascination. Bogmarkedet bugner af bø-
ger om den buldrende økonomi i Kina –
og om, hvordan Vesten sakker bagud.

Hvis man skal tro den franske politolog
Dominique Moïsi, er USA i dag gennemsy-
ret af en frygt for at miste sin førende ver-
densposition. I sin anerkendte bog ‘The
Geopolitics of Emotion – How Cultures of
Fear, Humiliation and Hope are Resha-
ping the World’ fra 2009 skriver Moïsi, at
det for første gang i 200 år ikke længere er
Vesten, der bestemmer, og det skaber i
USA en frygt for forfald.

Asien – og særligt Kina og Indien – er
derimod præget af håb for fremtiden. I et
interview til magasinet Asterisk udtaler

Dominique Moïsi, at i Asien dominerer
tankegangen ‘i dag er bedre end i går, og i
morgen vil blive endnu bedre’. I Vesten er
det generelle syn pessimistisk: ’I morgen
vil blive dårligere end i dag’.

FRYGTEN FOR forfald vokser i Vesten, og
det er oplagt at trække frygten for, at an-
dre nationer overtager magten, ind på
filmlærredet. 

Her bør Hollywood snarere gå efter rea-
listiske scenarier end økonomiske hen-
syn. Under den kolde krig var det nemt at
vælge fjendebilledet: Alle skurkene var
russiske. I dag er fjendebilledet knap så
entydigt, men det er et billigt trick af Hol-
lywood at gå efter skurke fra Nordkorea
eller Mellemøsten, fordi man frygter at
miste indtægter i Kina.

I USA har censuren af ‘Red Dawn’ vakt
megen furore. Et væsentligt spørgsmål er,
hvor langt Hollywood vil gå med censu-
ren? Som det lyder fra personen ‘sleep-
mat’ i et kommentarfelt på Los Angeles Ti-
mes’ hjemmeside: »Hvad er det næste på
listen over digitale korrektioner? ‘The
Manchurian Candidate’?«.
analyse@pol.dk

Camilla Mehlsen, cand.mag., er redaktør af

bl.a. magasinet Asterisk, Danmarks Pædago-

giske Universitetsskole og indehaver af Mehl-

sen Media.

analyse

Frygten for Kina vokser i
Vesten. Amerikanerne
mener, at Kina udgør den
største fare for USA, men
i Hollywood tør man for
det meste ikke bruge 
kineserne som skurke.
Det laver ny film om på.

Amerikanerne overvurderer det fremadstormende Kina
Hvilket af følgende lande tror du, er verdens førende økonomiske magt?
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JUMP. På torsdag har filmen ‘Maos sidste danser’ dansk premiere. Her er 1960’ernes Kina gjort til skurken, mens USA er blevet forbilledet. Men sådan går det langtfra altid i Hollywood, hvor producenter og distributører er bange for kineserne. Foto: SF Film
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Dansk universitetsledelse – tilbage til enevælden

skriver muslimerne grusomme planer,
grumme karaktertræk eller ringeagter
deres menneskelighed ... Muslimer i al-
mindelighed reduceres til et kollektivt fa-
tamorgana af brutalitet, afstumpethed
eller umenneskelighed, hvis individuali-
tet og forskellige tilgang til deres religion
bevidst negligeres og decideret fraskrives
eller fortegnes i hysterisk grad. Ganske
som det var og er tilfældet for antisemi-
tismens vedkommende«.

DE, SOM påpeger en sammenhæng mel-
lem antisemitisme og antiislamisk reto-
rik, ender ofte med at blive beskyldt for
at indskrive sig i en bestemt fortolk-
ningssammenhæng, der udelukkende
ser muslimer som ofre for vestlig diskri-
mination, mistænkeliggørelse og under-
trykkelse. Derfor vil jeg understrege føl-
gende: Problematiseringen af muslimer i
den offentlige debat og af islam som reli-
gion på det værdimæssige plan skyldes
ikke kun nogle mediers/politikeres eller
forskeres negative fremstilling af islam,
men også i særlig grad nogle muslimers
handlinger og evne til at manipulere
modsætningsforhold mellem islam og
demokrati. Det er et faktum, at nogle
muslimer selv er årsag til det negative
billede, der produceres af islam i Vesten.

Muslimer i Danmark er ikke per defini-
tion ofre, og muslimer er på mange må-
der blevet en naturlig del af vestlige sam-
fund og har indskrevet sig i den politiske
kultur, der sidder på magten og dermed
er med til at forme vores vidensproduk-
tion. Men sideløbende med denne udvik-
ling eksisterer der en antiislamisk retorik
i det åbne såvel som på et mere sofistike-

ret og subtilt plan, som det er nødven-
digt at gøre opmærksom på og bekæm-
pe. 

Den danske debat om islam er ofte
præget af en sikkerhedslogik, der hviler
på trusselsargumenter. Trusselsargu-
menter handler bl.a. om, at vi er truet af
islam såvel som af islamismen, og at vi
derfor skal og må forsvare vore danske
principper, hvis de ikke skal gå tabt. Trus-
selsargumenter optræder ifølge profes-
sor Ole Wæver på flere niveauer. Dels som
konkrete sager i forbindelse med forbud
mod tørklædet, f.eks. hos muslimske hø-
jesteretsdommere, dels som specifikke
principper og endelig på et højere ab-
straktionsniveau, der omhandler den
værdimæssige debat om islam og verds-
lighed. Udgangspunktet for trusselsargu-
menterne er, at vi er truet, samt at der ek-
sisterer et kultursammenstød mellem is-
lam og Vesten. Ideen om, at islam eller is-
lamisme udgør en trussel for de verdsli-
ge demokratier, er en del af den antiisla-
miske retorik på et højere abstraktionsni-
veau. Netop fordi den generaliserer sit
objekt. 

Den skingre, åbenlyse antimuslimske
retorik i form af folketingsmedlem Jes-
per Langballes påstande om at: »muslim-
ske fædre slår deres døtre ihjel og vender
det blinde øje til onklernes voldtægt«, el-
ler Lars Hedegaards udtalelser om, at »...
muslimer ikke har dårlig samvittighed,
når de lyver, at de voldtager deres egne
børn og føler sig i deres gode ret til mas-
sevoldtægter af skandinaviske piger«, er
nemme at identificere som en ny moder-
ne form for antisemitisme. Men den me-
re subtile og raffinerede antiislamiske re-

torik i form af trusselsargumenter, som
formuleres blandt et fåtal af forskere og
eksperter, er sværere at identificere og
langt mere udfordrende end de åbenlyse
bombastiske antiislamiske udtalelser
som f.eks. Lars Hedegaards.

Professor Ole Wæver, som er stifter og
leder af Cast, Center for Avancerede Sik-
kerhedsteorier, formulerer det således:
»... vi må finde en måde, hvorpå vi kan
studere farlige emner på en mindre far-
lig måde«. Pointen er, at eksperter inden
for sikkerhedspolitik såvel som islam-
forskning snarere bør fremstå som objek-
tive vidensproducenter, problemløsere
og observatører end som trusselsprodu-
center. Politisk islam er ikke noget, vi kan
vælge fra eller til. Islamisme er en politisk
faktor i det danske demokrati. Udfordrin-
gen i Danmark består i at finde en måde,
hvorpå vi kan leve sammen, og en måde,
hvorpå vi kan forpligte unge islamister
på demokratiet i stedet for at bekræfte
dem i tanken om, at demokratiet er en
vestlig arbitrær affære. 

I stedet for at anskue islamister som en
trussel for de verdslige demokratier er vi
nødt til at finde en måde, hvorpå vi kan
leve sammen med tilhængere af en ideo-
logi, der har en anden opfattelse af, hvad
der skal gælde som universelle præmis-
ser for et samfund, end de traditionelle
danske eller europæiske partier.

DEN ANTIISLAMISKE retorik hævder ofte,
at islam og muslimer ikke har gennem-
gået en reformation, og at dette er en af
årsagsforklaringerne på den muslimske
verdens tilbageståenhed i forhold til Ve-
sten. Dette er en grov generalisering, som

er blevet gentaget så mange gange, at
den for mange forekommer sand. Det er
et ubestrideligt faktum, at den muslim-
ske verden på linje med Vesten har pro-
duceret tænkere og videnskabsfolk, som
igennem tiden har bidraget til arkitek-
tur, litteratur, lægevidenskab, matema-
tik, astronomi og filosofi – herunder læ-
ren om kritik og tolerance.

Ikke desto mindre var det netop i Ve-
sten, at kimen til antisemitismen blev
lagt. I 1543 udgav den store protestanti-
ske reformator Martin Luther et af histo-
riens mest hadefulde værker om jøder
med titlen: ’Om jøderne og deres løgne’.
Heri hedder det bl.a.: »Et mere blodtør-
stigt og hævngerrigt folk har solen aldrig
skinnet på«.

Skriftet er ikke en del af pensum på de
danske skoler, men er i nyere tid blevet
nyoversat og udgivet og dermed blevet
offer for stor opmærksomhed og debat.
Luthers skrift bliver taget til indtægt af
forskellige grupper og benyttes til vidt
forskellige formål. 

Søren Krarup bruger Martin Luthers
hadske skrift til at legitimere forestillin-
gen om en nutidig hierarkisk opfattelse
af kristne som overlegne herrer og musli-
mer og jøder som gæster eller en sær
slags ’undersåtter’.

»Jødedommen og islam skal ikke have
samme ret og status i et kristent land, for
hvor kristendommen er vært, er jøde-
dom og islam gæster. Det er os, der i det
kristne Danmark sætter husordenen. Der
er religionsfrihed, men ikke religionslig-
hed i Danmark. Den evangelisk-lutherske
kirke er den danske folkekirke og under-

støttes som sådan af staten, siger vores
grundlov, og hermed er forskellen på
værter og gæster understreget. Vi skal ik-
ke finde os i at blive ringeagtet og hund-
set med i vores eget land, i hvilket den
kristne kirke er den danske folkekirke og
understøttes af den danske stat ... Det er
denne grundforståelse af samfund og
menneskeliv, der ligger bag Luthers
skrift. Vil man ikke se det i øjnene, så en-
der man med at undergrave sin egen til-
værelse og gøre sig selv til nar. Samt at
udlevere sit land, sit folk og også sin tro
til frække propagandister og forfølgere«
(Søren Krarup).

KRARUP har ret, når han hævder, at Dan-
mark ikke er et sekulariseret samfund.
Sekularisering indebærer et opgør med,
at religion har særstatus eller forrang bå-
de i forhold til den politiske proces og i
forhold til andre religioner. Folkekirkens
særstatus og forrang påvirker unægtelig
synet på andre minoritetsreligioner i
Danmark og udnyttes af antimuslimske
propagandister. Den danske grundlov er
på dette punkt den mest utidssvarende
grundlov i Europa, da den implicit for-
svarer ideer og værdier, som undergraver
ideen om ligeværdighed – kernen i et mo-
derne demokrati. 

Men Krarup tager fejl, når han beteg-
ner jøder og muslimer som gæster. Dan-
ske muslimer såvel som jøder er ikke gæ-
ster, men født, opvokset og uddannet i
Danmark. For den unge generation af
gymnasieelever, som deltog i debatmø-
det på Café Kafka var Martin Luthers
skrift ’Om jøderne og deres løgne’ et alde-
les ukendt land. Dette skyldes naturligvis

det danske uddannelsessystems selektive
gengivelse af historiske fakta. For vi vil
helst huske Martin Luther som den store
reformator, som bragte lys og indsigt på
sin vej. Men faktum er, at Luther, som det
er tilfældet for de fleste af os mennesker,
også havde en mørk side og tilmed var
bærer af ’hadets ord’. Martin Luthers
værk om jøder skal huskes og læses som
en advarsel mod at kategorisere bestem-
te mennesker som undermennesker. 

KAMPEN mod den antiislamiske retorik
forudsætter et opgør med alle former for
dogmatismer, uanset om disse er politi-
ske, filosofiske, religiøse eller ideologi-
ske. Nogle former for politisk islam ce-
menterer de samme fordomme og ste-
reotype fjendebilleder og modsætnings-
par mellem islam og Europa som dele af
den antiislamiske retorik. Disse fjende-
billeder, som produceres og spredes af
nogle islamister, er ikke mindre reaktio-
nære og antihumanistiske end den anti-
islamiske propaganda. En tro eller dog-
matisme, der benægter andre trosretnin-
ger eller måder at tænke på, benægter
Sandheden, dvs. den fælles rod, som al
tro og liv stammer fra. Alle illusioner om
at binde eller begrænse Sandheden må
dø, før mennesket kan udvikle sig i ret-
ning af at være mere mentalt globale og
dermed rumme en verden, der består af
mennesker med forskellige opfattelser
af, hvad der er værdifuldt.
SHERIN KHANKAN

... Antiislamisk retorik er vor tids antisemitisme
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