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Denne ThinkChina.dk Analyse undersøger #MeToo bevægelsen i Kina. Der stilles 
spørgsmålstegn ved, om det overhovedet kan lade sig gøre at organisere en bevægelse i 
det stærkt kontrollerede politiske rum, hvor fem feminister for knapt tre år siden var 
fængslet i en måneds tid, fordi de havde planlagt en aktion mod sex-chikane på offentlige 
transportmidler. Det konkluderes, at Det Kinesiske Kommunistparti på en og samme tid 
støtter og begrænser bevægelsen. Mens forslag til håndtering af sexchikane og 
forulempelse besvares af universiteter med løfter om forebyggelse af de nuværende 
forhold, bliver hashtag som #MeToo censureret væk på de sociale medier. Netop denne 
komplekse og uforudsigelige kombination af støtte og censur er karakteristisk for MeToo 
bevægelsens udvikling i Kina. 
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#MeToo bevægelsen i 
Folkerepublikken florerer og 
forhindres   
 
Af Li Jun og Cecilia Milwertz 
 

Introduktion: Findes der en #MeToo 
bevægelse i Kina? Kan det overhovedet lade 
sig gøre at organisere en bevægelse i det 
stærkt kontrollerede politiske rum, hvor fem 
feminister for knapt tre år siden var fængslet i 
en måneds tid, fordi de havde planlagt en 
aktion mod sex-chikane på offentlige 
transportmidler?  

Siden november sidste år har bevægelsen 
taget fat i Folkerepublikken Kina. Først var 
der på de sociale medier #Woyeshi, en 
oversættelse af MeToo, som direkte oversat 
betyder ’jeg er også’. Dernæst 
#MeToozaiZhongguo – det vil sige ’MeToo i 
Kina’. Senest - efter at begge er blevet slettet 
af myndigheder, er der nu #�� – som 
betyder ’ris-kanin’ og er en lydefterligning af 
MeToo. Samtidig med at adskillige poster på 
de sociale medier bliver slettet, er det ikke 
desto mindre lykkedes bevægelsen at sætte 
skub i arbejdet med at indføre procedurer for 
forebyggelse af og håndtering af sex chikane 
på højere læreanstalter.  

Som i resten af verden er sexchikane et 
problem i Kina. I 2013 viste en undersøgelse 
lavet af China Labour Bulletin at 70% af 
fabriksarbejderne i undersøgelsen havde 
været udsat for sex chikane på deres 
arbejdsplads. I en nyere 2016 undersøgelse af 
6600 studerende var der ligeledes omkring 70% 
der rapporterede om sex chikane oplevelser, 
mens kun 4% havde anmeldt hændelserne. 
Der er tale om ganske små undersøgelser i 
forhold til det store befolkningstal, men selv 
de små undersøgelser er en indikation på, at 
problemet eksisterer. Den feministiske 
bevægelse har rettet fokus mod det i 

adskillige år, og nu er en #MeToo bevægelse i 
gang.   

Journalisten Huang Xueqin var en af dem, der 
startede bevægelsen i november sidste år. På 
den kinesiske ’Facebook’ WeChat skrev hun 
om, hvordan hun var blevet antastet af sin 
overordnede på et mediebureau mange år 
tidligere, og hun opfordrede andre journalister 
til at dele deres oplevelser om sex-chikane. 
Imidlertid har bevægelsen indtil videre ikke 
taget fat i medieverdenen, idet den primært 
har været rettet mod højere læreanstalter. Det 
startede, da ingeniør i computervidenskab 
Luo Xixi nogenlunde samtidig med journalist 
Huang Xueqin offentliggjorde sin historie om 
hvordan professor Chen Xiaowu, da han var 
hendes ph.d. vejleder på Beihang 
Universitetet tolv år tidligere, havde begået 
seksuelt overgreb mod hende.  
 
Luo Xixi bor og arbejder i Silicon Valley i 
USA, hvor hun blev inspireret af #MeToo 
bevægelsen. Fordi hun nyder en vis 
beskyttelse i og med, at hun bor udenfor Kina, 
er Luo Xixi en af de få, der er stået frem med 
både sit eget navn og navnet på den person, 
der har antastet hende. Universitetet reagerede 
ved at suspendere professor Chen Xiaowu fra 
visse arbejdsopgaver, og det satte en 
undersøgelse i gang, da også andre tidligere 
studerende klagede over ham. Da der efter 
nogen tid ikke var kommet noget resultat af 
undersøgelsen, kom Luo Xixi i kontakt med 
journalisten Huang Xueqin, som hjalp hende 
med at få kontakt til feministiske 
organisationer i både Beijing og Guangzhou. 
Derefter skrev Luo Xixi på Weibo, som er en 
slags kinesisk Twitter, såvel som på den 
Wechat, som Huang Xueqin havde startet. 
Det skabte større opmærksomhed om sagen, 
idet der straks var mange millioner, der læste 
opslaget, som også blev dækket af medier 
udenfor Kina.  

Givetvis inspireret af Luo Xixi og den 
internationale bevægelse var der den 2. januar 
en kvinde ved navn Hexi, som er uddannet fra 
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Universitetet for Internationale Studier i Xi’an, 
hvor hun også leder en feministisk gruppe, 
der skrev et åbent brev til sit universitet. Hun 
opfordrede universitetets rektor til at sørge for 
at etablere anvisninger og mekanismer til 
forebyggelse og håndtering af sex chikane på 
universitetet. Hun sendte ham desuden et helt 
konkret forslag, som var skrevet af den 
feministiske organisation Kvinder for Nye 
Medier (Women Awakening Network/���
��) i Guangzhou. Organisationen havde 
skrevet anvisningerne og havde sendt dem til 
Undervisningsministeriet, da organisationen 
var involveret i en sag om sex chikane på et 
universitet i 2014.  

Fremsendelsen af anvisningerne fra 2014 til 
universitetet i Xi’an gav til gengæld 
anledning til at Kvinder for Nye Medier 
offentliggjorde forslaget fra 2014, samtidig 
med at organisationen opfordrede til at 
studerende ved og folk uddannet fra 
universiteter i hele landet skulle sende 
udkastet til de højere læreanstalter, de var 
eller havde været tilknyttet. Det medførte, at 
Luo Xixi offentligt bad sit universitet om ikke 
kun at foretage undersøgelsen af professor 
Chen. Hun opfordrede universitetet til også at 
etablere mekanismer til forebyggelse og 
håndtering af sexchikane.  Samtidig 
opfordrede hun nuværende og tidligere 
studerende til offentligt at støtte hendes 
anmodning til universitetet. Inden længe var 
der derpå en gruppe feminister, der startede 
kampagnen ’Skriv til dit universitet’. Målet 
var, at ti tusinde borgere over det ganske land 
skulle sende opfordringer til deres 
universiteter om at sørge for at etablere 
mekanismer til håndtering af sexchikane. 
Inden længe havde over 8000 skrevet breve til 
74 højere læreanstalter.  

Som mange bække små er alle disse aktioner 
opstået spontant og har samlet set skabt et vist 
momentum. Kvinder, der har været udsat for 
sexchikane har arbejdet tæt sammen med 
feministiske aktivister og har trukket på 
kvindeorganisationers erfaringer med at bruge 

de sociale medier til at sprede opmærksomhed 
om de sager, de arbejder med. De har 
kommunikeret, inspireret hinanden og det har 
trukket nye folk ind i bevægelsen. Samtidig 
har aktiviteterne trukket på arbejde, som 
feministerne har været engageret i over en 
meget lang periode og på deres fælles 
forståelse af, at sexchikane er et alvorligt 
problem.  

Ligesom i andre dele af verden handler den 
feministiske bevægelse i Kina i høj grad om 
at ændre bevidstheder ved at sætte ord på 
handlinger og fænomener, som der ikke 
tidligere har været blik og sprog for. I 
forbindelse med at der i Kina fra slutningen af 
1980erne opstod kvindeforskning på 
universiteterne skete der et ganske dramatisk 
nytænkning fra at forstå mænds og kvinders 
roller og relationer som biologisk bestemte til 
at forstå dem som socialt, kulturelt og 
historisk skabt. Implikationen er, at 
diskriminering, ulighed og vold ikke længere 
betragtes som forudbestemt og fastlåst, men 
derimod som noget der kan laves om. Et af de 
mest markante eksempler over de seneste tyve 
år er netop sket i forståelsen af spørgsmålet 
om vold mod kvinder. Der er sket en 
kæmpemæssig bevidsthedsændring fra 
dengang en kvinderådgivning i Beijing i 
slutningen af 1980erne kunne spørge en 
kvinde, der var blevet tævet af sin mand, hvad 
hun mon havde gjort galt, siden han nu var 
blevet så vred, at han blev voldelig til at fokus 
nu er på udøvelsen af en vold, som forstås 
som helt uacceptabel og som en krænkelse af 
kvindens menneskerettigheder. Et meget 
væsentligt element i arbejdet mod vold mod 
kvinder uanset om det drejer sig om vold i 
hjemmet eller sexchikane er at ændre 
holdninger og handlinger, således at kvinder 
kan færdes hvor som helst og når som helst 
uden at det giver nogen ret til deres krop.     

De åbne breve som er blevet sendt til højere 
læreanstalter og de foranstaltninger, der er 
blevet foreslået bygger på arbejde, der mindst 
går tilbage til 2005. Da blev spørgsmålet om 
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sexchikane inddraget i Loven til Beskyttelse 
af Kvinders Rettigheder og Interesser. Det var 
dog en svaghed ved loven, at begrebet 
sexchikane ikke var klart defineret. I et forsøg 
på at få etableret en definition af sex chikane 
skrev og offentliggjorde feministiske forskere 
og ikke-statslige kvindeorganisationer en 
serie artikler om sexchikane på baggrund af 
erfaringer og forskning fra Nordamerika og 
Europa. De introducerede desuden den 
praksis, der findes for eksempel i Europa, 
hvor arbejdsgivere har ansvar for at sikre, at 
der foretages en præventiv indsats mod 
sexchikane på en given arbejdsplads. 
Feministiske organisationer som Beijing 
Zhongze Center for Juridisk Rådgivning for 
Kvinder, der nu hedder Beijing Qianqian 
Advokatfirma, samt Yuanzhong Center for 
Køn og Udvikling, Kvinders Stemme og 
Kvinder for Nye Medier arbejdede også med 
at støtte kvinder i konkrete sager på 
arbejdspladser og uddannelsesinstitutioner. 
De tidligere aktiviteter omfattede også de 
forsøgsordninger Beijing Zhongze Center for 
Juridisk Rådgivning for Kvinder ledede på 
nogle arbejdspladser, der forsøgte sig med at 
implementere en praksis for håndtering af sex 
chikane.  

Den sag, der i 2014 førte til at Kvinder for 
Nye Medier udviklede en handlingsplan for 
forebyggelse og håndtering af sexchikane 
fandt sted på Xiamen Universitet i Fujian 
provinsen, hvor en professor havde forgrebet 
sig seksuelt på flere studerende.  Kvinder for 
Nye Medier støttede kvinderne og startede 
dengang en kampagne, som samlede 256 
forskere og undervisere fra hele verden, som i 
fællesskab sendte et brev til det kinesiske 
Uddannelsesministerium, hvori de opfordrede 
ministeriet til at gå forrest i at skabe 
opmærksomhed om problemet og 
håndteringen af det. Organisationen 
fremlagde i den forbindelse et konkret forslag 
til forebyggelse og håndtering af sex-chikane 
på højere læreanstalter til både Xiamen 
Universitetet og til ministeriet.  Kampagnen 
var en bemærkelsesværdig succes, idet den 

resulterede i, at ministeriet udstedte et 
officielt dokument om håndtering af 
sexchikane på højere læreanstalter. 
Svagheden ved dokumentet var, at det ikke 
indeholdt krav om at institutionerne skulle 
forpligte sig til at sørge for forebyggelse og 
specifik handling i forhold til sexchikane 
sager.   

Nu da #MeToo bevægelsen er i fuld gang i 
Kina har de feministiske organisationer 
viderebearbejdet de forslag de lavede tilbage i 
2014. Forslaget er blevet konkretiseret i fem 
handlingspunkter, som de anbefaler at alle 
læreanstalter gennemfører. De omfatter:  

1. Oplysning til alle ansatte om 
forhindring og håndtering af sex-
chikane   

2. Oplysning til alle studerende om 
forhindring og håndtering af sex-
chikane. 

3. Gennemførelse af en undersøgelse af 
omfanget af sex-chikane hvert 
semester 

4. Etablering af en klageinstans  
5. Udpegning af personale med ansvar 

for håndtering af sager om sex-
chikane. 

Parti-statens reaktioner på bevægelsen har 
været blandede. På den ene side har 
Uddannelsesministeriet støttet bevægelsen i 
og med, at den har frataget professor Chen 
Xiaowu en prestigefuld akademisk 
hædersbevisning, som han tidligere havde 
modtaget. Både Beihang Universitetet og 
ministeriet har desuden offentligt lovet at tage 
hånd om forebyggelse og håndtering af 
sexchikane i fremtiden. På den anden side er 
poster på de sociale medier blevet slettet af de 
myndigheder, der er ansvarlige for internettet. 
Ligeledes er studerende blevet advaret mod at 
deltage i bevægelsen af deres lærere og 
politiske instruktører.  
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Paradoksalt nok er støtte og kontrol fra parti-
staten i nogle tilfælde kommet på en og 
samme tid. Et eksempel er, da Xiao Qiqi og 
andre fik et venligt og støttende svar fra deres 
universitet i det vestlige Kina på deres 
henvendelse. Universitetsledelsen takkede for 
de fem forslag til håndtering af sexchikane og 
lovede at iværksætte dem. Samme dag blev 
hashtagget #MeToo i Kina, som var oprettet 
af netop Xiao Qiqi censureret væk, 
tilsyneladende fordi det havde skabt for 
megen opmærksomhed. Da var det, at Xiao 
Qiqi startede det nye hashtag #‘Ris-kanin-i-
Kina’, der som sagt er en lydefterligning af 
MeToo. Netop denne komplekse og 
uforudsigelige kombination af støtte og 
censur er karakterisktisk for MeToo 
bevægelsens udvikling i Kina.   

Dette indlæg blev først udgivet på The China 
Policy Institute Nottingham Universitet 
 




