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En tsunami af mennesker – og muligheder 
Byerne har igennem århundreder haft en stor tiltrækningskraft på mennesker. 
Vandringen fra land til by har gentaget sig op gennem historien. Tænk på 
brokvartererne i hovedstaden og hvor usle boliger i slutningen af 1800tallet var, som 
skød op til den bølge af mennesker, som forlod landbruget i håbet om bedre levevilkår i 
byerne. Det samme skete i 1960erne og det sker i dag. De sidste to gange dog med den 
fordel, at den danske stats omsorg for tilflytterne var langt større end i 1800tallet. Set i 
en kinesisk sammenhæng, er de demografiske bevægelser vi har set i Danmark, 
ubetydelige bølgeskvulp. I Kina er der tale om en tsunami af dimensioner, når 
240.000.000 kinesere frem mod 2020 forventes at flytte fra land til by. 
 
Af Charlotte Odgaard Sjælland etnolog og formidlingsmedarbejder 
 
Synet på Kina – indefra og udefra 
Ifølge Jørgen Ørstrøm Møller er der stor forskel på de forventninger udlandet har til 
Kina, og de udfordringer Kina skal håndtere i de kommende årtier. Særligt amerikanske 
økonomer har en forventning om, at Kina, og lande som Indien og Brasilien, vil være i 
stand til at trække den globale økonomi op på tidligere tiders niveau, igennem det 
private forbrug. Et perspektiv Jørgen Ørstrøm Møller erklærer sig uenig i. Han er til 
gengæld enig med Kinas præsident, Hu Jintaos udtalelse om, “at skiftet fra land til by, det vil 
sige urbanisering, skal være en stimulator for økonomisk vækst.”(Jørgen Ørstrøm Møller, Danske Byers Udfordringer, 
2012). Tallene taler deres eget tydelige sprog. De demografiske forskydninger Kina står 
overfor i de kommende årtier, kommer til at stille enorme krav til den kinesiske stat. 
Kina er ikke en velfærdsstat eller bare et demokrati – slet ikke, men den kinesiske 
befolkning stiller i større og større grad krav til deres stat. Krav som den kinesiske stat 
må honorere, for at undgå social uro. Og den kinesiske stat lytter til befolkningens krav, 
eksempelvis om mindre forurening:  
 

”...for 6 uger siden kom den kinesiske regering med en ny hvidbog, hvor den sagde, at indtil nu der havde målsætningen for 
bæredygtig energi været 15% for 2015, Atomkraft 5% i 2015. I lyset af situationen i Kina så forøgede man 15+5 fra 20% til 
30%. (...) det er fordi ikke alene økonomiske, det er også fordi den kinesiske regering, den svarer på befolkningens krav om 
højere kvalitet og ikke så megen forurening.” 
(Jørgen Ørstrøm Møller, Danske Byers Udfordringer, 2012) 

 
Selvom Kina, Indien og resten af Sydøstasien tumler med mange problemer, når det 
gælder demografiske forskydninger og de krav det stiller på det samfundsmæssige plan, 
så er det der udviklingen rykker hurtigst, og dermed der tendenserne vil vise sig 
fremadrettet. Her er de forskellige økonomiske nøgletal en god indikator for, hvad vi kan 
forvente i de kommende år.  
 
 



20.000 nye boliger og 250 km veje – på daglig basis 
Tænk, hvis det var situationen i Danmark – så ville alle hænder være beskæftiget, 
såfremt statskassen var fuld og i stand til at finansiere det hele. Sådan er situationen i 
Kina, statskassen bugner og der er brug for alle hænder i byggeriet af boliger, veje og 
anden infrastruktur, der skal gøre Kina i stand til at rumme de 350 millioner kinesere, 
der vil være flyttet til byen i 2020.  
 
Den kinesiske stat står overfor enorme udfordringer, der kræver en langsigtet og 
detaljeret planlægning. Et felt, der ifølge Jørgen Ørstrøm Møller giver danske 
virksomheder mulighed for at byde ind med erfaring og ekspertise. En ting er opførelsen 
af boliger og veje, en helt anden ting er, hvordan man får en by til at fungere. I Beijing 
er forureningen ved at kvæle byen, helt konkret er der behov for at få nedbragt 
smoggen og sikret, at andre byer ikke havner i en tilsvarende situation. Kan danske 
virksomheder byde ind med løsninger? Så Kina ikke skal ende med hovsaløsninger i stil 
med dem som Danmark begik i 60erne og 70erne, da vores hastige tempo medførte 
løsninger der siden har været dyre lærestreger. De næste 10 år skal der investeres 8 
billioner amerikanske dollars i den kinesiske infrastruktur, optimisterne anfører, at 2/3 
åbner op for bærbare løsninger, med Jørgen Ørstrøm Møllers ord skal ”...de kolossale 
summer af penge (...) pløjes ind i den asiatiske bystruktur og åbne op for bærbar udvikling (...) 
urbaniseringen i Kina (...) det er et kolossalt pres, men også en kolossal mulighed.”Tænk hvis danske 
virksomheder kunne få bare en lilletå inden for døren. Alene spørgsmålet om, hvordan 
man får tilvejebragt de 600 millioner liter drikkevand der skal til for at bevare status 
quo, eller nedbragt mængden af CO2. De asiatiske byer står for 35% af verdens CO2 
udslip og 12% af verdens ressourceforbrug sådan som det er nu; hvis ikke der bliver 
gjort en indsats for at nedbringe både CO2 udslippet og ressourceforbruget, ser 
fremtidsudsigterne alt andet end lyse ud.  
 
Et helt særligt kinesisk værdisæt? 
På trods af, at Kina og en del af Asien er midt i en omstillingsproces med demografiske 
forskydninger og bedre levevilkår, holder mange kinesere stadig fast i deres traditioner 
og kulturelle værdi sæt. Hvilket på flere måder kan bidrage til en bæredygtig udvikling, 
og byplanlægning med mennesker for øje. En spørgeskemaundersøgelse konkluderede i 
følge Jørgen Ørstrøm Møller, at  
 

”..de asiatiske forbrugere bevæger sig i retning af en mere bærbar økonomi og at de ønsker noget, der bliver tilbage i 
naturen.” (Jørgen Ørstrøm Møller, Danske Byers Udfordringer, 2012) 

 
Forbrugernes ønsker kan derfor være med til at presse udviklingen i den rigtige retning. 
Et andet område hvor de kulturelle traditioner kan medføre en positiv udvikling, er i 
byplanlægningen. Historisk set har en stor del af det sociale liv foregået i det offentlige 
rum. Kommer man til Kina, skal man næsten unde sig et besøg i en park. Om morgenen 
kan man nyde synet af kinesere i færd med Tai Chi øvelser, selv samme sted kan man 
om aftenen indtage dansegulvet sammen med de lokale indbyggere. 



På det politiske plan er man i følge Jørgen Ørstrøm Møller i gang med de drøftelser, der 
skal være med til afgøre, om byerne skal planlægges med bilen eller fødderne for øje. I 
mange andre lande, hvor bilen er et prestigeobjekt ligesom i Kina, er valget faldet på 
bilen trods det, at der er langt flere bløde trafikanter end biler. I Kina har man endnu 
ikke besluttet sig, men beslutningstagerne bevæger sig i retning af byer planlagt på 
føddernes præmisser. Hvilket atter vil være en kæmpe mulighed for danske 
virksomheder, der kan rådgive om byindretning til glæde og gavn for indbyggerne. 
Hvordan kan indbyggerne komme fra A til B uden at behøve en bil? Her er offentlig 
trafik, cykelstier og fortove af enorm betydning. Det kan godt være, at Kina ikke bliver 
demokratisk inden 2020, til gengæld bliver deres byplanlægning langt mere demokratisk 
end man ser det i mange demokratiske lande.  
 
Og det er et område, hvor vi kan byde ind med viden og erfaring – hvis bare danske 
virksomheder kunne få en lilletå inden for døren og tjene 1% af de 800.000.000.000 
amerikanske dollars. 80.000.000 dollars er da heller ikke at foragte. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29. november sidste år holdt Jørgen Ørstrøm Møller oplæg hos Rambøll i Ørestaden 
under overskriften En ny tidsalder. Oplægget var en del af Dansk Byplanlaboratoriums 
kursus Danske byers Udfordringer. Uddybende artikler, slides og information kan 
findes på www.byplanlab.dk 


