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Nyheter fra verden

Du har sikkert sett at på mange av klærne og lekene dine står det «Made in China». Kina er verdens 
største land og er blitt mye rikere på få år. Hva betyr det for oss – og for kinesiske barn? 
Økonomi-professor arne Jon isachsen har svart på ti spørsmål.  tekst: ingrid Åbergsjord   

10  spørsmål og svar  
om stormakten Kina 

1  Er Kina verdens rikeste land? 
nei. Kina er fremdeles et utviklings-
land med mange fattige mennesker. 

Særlig er det mange fattige på landsbygda 
der ca. halvparten av alle i Kina bor. 

2  Det virker som om Kina er blitt 
mye rikere på få år. Hva skjedde?
i desember 1978 begynte Kina å for-

andre seg. Da bestemte Kinas leder, Deng 
Xiaoping, at Kina skulle handle med andre 
land. Det gjorde de ikke før. Siden den gang 
har de tatt imot mange utenlandske  
bedrifter som vil lage varene sine i Kina.

3  Hva bruker Kina pengene sine på?  
På å bygge nye flyplasser, fabrikker, 
hus, veier og jernbaner. Men mange 

fattige har liten glede av at landet er blitt 
rikere. forskjellene mellom fattig og rik blir 
hele tiden større.
 

4  Er alle i Kina blitt rikere de siste 
årene?
nei. noen er veldig rike, for eksem-

pel de som eier fabrikker. Mange er sånn 
passe. Mange er fattige. vi i norge har vel-
dig mye mer penger enn den typiske kineser. 
Levestandarden vår er nesten seks ganger  
så høy som i Kina.

5  Vil Kina bare bli rikere og rikere?
Kina vil trolig ha god økonomisk 
vekst i mange år til. Men etter hvert 

som de tar igjen de rike landene, vil den  
økonomiske veksten gå ned.

6  Det som skjer i Kina – betyr det 
noe for oss?
Mange av klærne du har på deg, 

møblene hjemme eller mobiltelefonen din er 
laget i Kina. billige varer fra Kina betyr mye 
for at vi kan ha høy levestandard i norge. 
Det betyr også mye for norge at kineserne 
kjøper olje og skipsdeler fra oss. De har også 
begynt å kjøpe flere fabrikker i utlandet. jeg 

Mange av lekene, klærne og 
møblene vi har hjemme er 

laget på fabrikker i Kina. 
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 I Australia finnes det en manet som brenner så kraftig 
at den kan ta livet av et menneske.

Du har sikkert sett at på mange av klærne og lekene dine står det «Made in China». Kina er verdens 
største land og er blitt mye rikere på få år. Hva betyr det for oss – og for kinesiske barn? 
Økonomi-professor arne Jon isachsen har svart på ti spørsmål.  tekst: ingrid Åbergsjord   

pleier å si at snart vil en bedrift 
i nærheten av deg være eid av 
kinesere.

7  Mange klær og leker vi 
kjøper, er laget i Kina. 
Hvorfor det?

fordi de lager det billigst. Men når 
lønningene til dem som arbeider 
på fabrikker i Kina blir høyere, vil 
produksjon av noen ting flyttes til 
land som vietnam og Pakistan, 
hvor lønningene er lavere.

8  Hvordan er det å jobbe 
på en fabrikk i Kina? 
Knallhardt. På mange 

fabrikker har arbeiderne veldig 
lange arbeidsdager og lite ferie. 
Mange reiser langt hjemmefra 
for å jobbe, og har bare tid  
og råd til å reise hjem én gang 
i året. Mange har også reist fra 
barna sine for å kunne jobbe. Da 
bor barna sammen med bestefor-
eldre eller andre, og blir nesten 
ikke kjent med foreldrene sine.

9  Hvordan er det å være 
barn i Kina?
tøft. Det er stor forskjell 

på de gode og dårlige skolene 
i Kina. ved kysten ligger de rike 
byene, og her er skolene best. 
Midt i landet og på landsbygda 
er folk fattige, og der er sko-
lene dårligere. Men Kina bruker 
mer og mer penger på skole. for 
noen år siden ble det bestemt 
at alle barn i Kina skal ha rett til 
gratis skole i ni år.

10 Er det sant at hver  
familie bare får lov til 
å ha ett barn?

nei, det er mange unntak fra 
denne regelen. i gjennomsnitt 
har hver kvinne 1,7 barn. De som 
styrer landet mener at Kina ikke 
har plass til flere innbyggere.

11-åring lurte hele flyplassen
Forrige uke klarte en 11 år gammel gutt å snike seg inn på 
et fly i Manchester, i england. På egenhånd klarte gutten, 
som er veldig glad i å fly, å stikke fra moren sin på et kjøpe-
senter. Så dro han ut til flyplassen alene. Der kom han seg 
gjennom sikkerhetskontrollen uten problem, ved å følge et-
ter en annen familie. ingen la merke til at han var alene og 
ikke hadde billett. helt alene gikk han ombord i et fly som 
skulle til italia. Det var ikke før flyet var oppe i luften at 
gutten ble oppdaget. Dermed måtte han fly tilbake til Man-
chester samme dag.

Neshorn-tyver herjer i Europa
I Europa er det en neshorn-bande på ferde. De stjeler  
hornet til neshorn fra museer og dyrehager. De har så  
langt plyndret 56 steder. tyvene slo nylig til på et museum  
i belgia. hornene blir raskt solgt videre. i mange land er 
hornet til neshorn veldig populært, for eksempel i Kina 
hvor, det blir brukt til medisiner. Der er hornet verdt mer 
enn gull.
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Det landet i verden 
hvor det bor flest: 
1,3 milliarder  
mennesker.

beijing er hoved-
stad.

Det kinesiske kom-
munistiske parti 
har makten alene 
i Kina. Det er ikke 
demokrati, som  
i norge.

i 1949 ble Mao 
leder for Kina. 
han ledet lan-
det frem til 1976. 
i denne perioden 
handlet Kina  
nesten ikke med 
andre land.

i 1978 overtok 
Deng Xiaoping 
som leder i Kina. 
Slagordet hans  
var: «reformere  
og åpne opp».  
Det betydde at 
Kina skulle be- 
gynne å lage  
varer som de  
kunne selge til ut- 
landet. Med pen-
gene man fikk for 
det, kunne kineser-
ne selv kjøpe varer 
fra utlandet.

Fakta
om

Kina

arne Jon isachsen er 
økonomi-professor ved 
Handelshøyskolen Bi.

Hæ?
Hva betyr det?
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Utviklingsland: 
Land hvor mange 
får for lite mat, lite 
skolegang og lite 
legehjelp hvis de 
blir syke.  

bedrift:  
En arbeidsplass der 
det lages varer og 
tjenester som sel-
ges til andre.

Levestandard: 
Sier noe om hvor 
godt det er å leve  
i landet. 

økonomisk vekst: 
At flere jobber og 
lager varer enn 
året før. 

1,7 barn: 
I gjennomsnitt 
har 10 kvinner til-
sammen 17 barn.
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