
Af TINE EIBY

S
INGAPORE – Den hede 
blæst fra Malaccastrædet 
får palmetræerne til at rasle 
i vinden og giver vandet i 
poolen krappe bølger. Den 
150 meter lange swim-

mingpool, der er formet som et skib og 
svæver højt over byen som et vartegn, 
er fyldt med blanke, lysebrune, unge 
kroppe fra Asiens nye, stærke økonomi-
er: Indonesien, Filippinerne, Malaysia, 
Brunei, Thailand, Kina og Indien. 

Heroppe på 57. etage af Hotel Marina 
Bay Sands stortrives drømmene om 
en stærk og fremgangsrig fremtid for 
regionen. Fra Sky Bar, vis-à-vis poolen, 
er der udsigt til dagens sidste sol, som 
putter sig mellem Singapores skyskrabere 
i Central Business District. Ved nabobor-
det flokkes en gruppe højrøstede unge fra 
Djakarta. Ved vores bord giver en yngre, 
mørk forretningsmand tjeneren et diskret 
signal om friske drinks – også til de frem-
mede – og giver hånd. Han er investor, 
oprindelig fra Mauritius, men nu med 
permanent opholdstilladelse i Singapore 
og kone og børn i Dubai.

Han kan fortælle, at han har skruet 
ned for investeringer i Europa, nu er det 
Filippinerne, Indonesien, Thailand og 
Malaysia, det gælder.

Selv Kina er ved at være old school, siger 
han, Europa allerede meget old school. 
Hans pakistansk-britiske kompagnon fra 
Manchester nikker bekræftende.

Jeg er taget til Singapore for at få en 
fornemmelse af, hvordan man ser på EU 
og Europa i Asien. Hvordan forholdet er 
mellem Dem og Os. 

Nye magtforhold
Myten fortæller, at Europa oprindelig 
var en asiatisk prinsesse, der blev bort-
ført af den græske gud Zeus. Siden var 
det Europa, og Vesten i det hele taget, 
der var ovenpå, mens Asien igennem 
århundreder spillede rollen som Den 
Anden, den voldførte. 

Men i det 21. århundrede bliver der på 
ny vendt op og ned på magtforholdene 
mellem verdens regioner. USA er ved 
at blive overhalet af Kina som verdens 
største økonomi, og Indien er på vej 
frem som en potentiel nummer to, mens 
Europa er gledet over på et mere perma-
nent sidespor.

Det mærkelige er, at Europa og Vesten 
ikke selv har erkendt de nye globale 
styrkeforhold, men insisterer på fortsat 
at sidde for bordenden i de internatio-
nale politiske institutioner, skriver en 
af Singapores førende intellektuelle, 
Kishore Mahbubani, i en ny bog, The 
Great Convergence (se Ideer 1. marts). 
For eksempel er der i Vesten stadig en 
gentlemen’s agreement om, at det er 
en europæer, der står i spidsen for Den 
Internationale Valutafond og en ameri-
kaner for Verdensbanken.

Set fra Fjernøsten er det ikke nyt, at 
man i Vesten har svært ved at lægge 
magt og indflydelse fra sig:

»Vesten har alle dage haft en trang til 
at ville lave om på andre – ikke bare på 
verden, men på den enkelte person – ud 
fra et rationale om, at ’vores værdier er 
bedre, og derfor vil vi også ændre dig’«, 
siger en anden af Singapores fremtræ-
dende intellektuelle, dr. Yeo Lay Hwee, 
som jeg møder på National Universitys 
afdeling for politisk videnskab, hvor hun 
er leder af EU Centre.

»Den tankegang har vi ikke på samme 
måde i Asien – i hvert fald ikke i den ki-
nesiske tradition, som er min baggrund,« 
siger hun og tilføjer: »For nogle kan den 
tankegang virke provokerende, men ikke 
når man som jeg er opdraget i det vest-
lige uddannelsessystem. Jeg bliver ikke 
fornærmet – jeg vil bare svare igen.« 

Den svage flanke
Singapore er et oplagt sted at tage 
temperaturen på asiaters forhold til 
Europa. Først og fremmest er Singapore 
en slags sydøstasiatisk kondensat, en 
multikulturel ø-stat med en befolkning 
på størrelse med den danske, klemt sam-
men på et areal, der kun er lidt større 
end Bornholms. Størsteparten er etniske 
kinesere, derudover er her større grupper 
af etniske malajer og indere fra Tamil 
Nadu samt en del vestlige forretnings-
folk og deres familier.

Den lille ø-stat er omgivet af store 
muslimske lande, og man går kulturelt-
religiøst på kattepoter. I metroen er alle 
skilte på både kinesisk, malaysisk, ta-
milsk og engelsk, og alle regionens store 
kulturelle og religiøse højtider fejres. For 
eksempel hinduernes deepavali-lysfest 
i november, muslimernes Eid-fest efter 

Ramadan, den kristne jul og påske og 
det kinesiske nytår i februar.

Og så er det i Singapore, man finder 
hovedkvarteret for ASEF, the Asia-
Europe Foundation, som er den eneste 
fælles asiatisk-europæiske institution, der 
findes i verden. Den blev skabt i 1997 på 
initiativ af topmøderækken Asia-Europe 
Meeting – som en erkendelse af, at mens 
henholdsvis flankerne Europa-USA og 
USA-Asien har stærke, levedygtige bånd, 
så udgør Asien-Europa den svage flanke 
i den trekant, de aktuelle magtstruktu-
rer i verden kan afbildes som.

Hvorfor?
»Nogle vil mene, at kolonitiden stadig 

er en barriere for forholdet til Europa, 
men det er ikke sandt. Den virkelige be-
grundelse er, at europæerne forlod Asien 
og efterlod et tomrum. Det tomrum 
blev indtaget af USA – og det har siden-
hen farvet vores opfattelse af verden,« 
siger Yeo Lay Hwee. Og tilføjer, at efter 
at præsident Obama i 2011 lancerede 
sin »pivot to Asia«-politik, hvor USA 
i højere grad drejer fokus i retning af 
Asien og orienterer sig som en magtfak-
tor i Stillehavsregionen, er det kun blevet 
endnu tydeligere.

Jørgen Ørstrøm Møller, der har en 
lang karriere i den danske udenrigstje-
neste, blandt andet som ambassadør i 
Singapore, finder jeg oppe på National 
Universitys Institut for Sydøstasiatiske 
Studier, hvor han i dag er seniorforsker. 

Han fastslår, at »for de fleste asiater 
er Vesten lig med USA.« Og det er der 
mange grunde til. Den vigtigste er, at 
der fortsat er så mange latente konflikter 
i regionen, at militær tilstedeværelse 
spiller en afgørende rolle, og her er USA 
i stand til at levere varen:

»Hvis man ser på behovet for en 
garant-magt, så eksisterer Europa ikke, 
det gør USA til gengæld,« siger Ørstrøm 
Møller og tilføjer, at man ikke skal 
glemme, at USA er en stillehavsmagt, 
som også har en betydelig indflydelse i 
Asien økonomisk set.

Syg og svækket
Desværre ser det ikke ud til at gå fremad 
på den asiatisk-europæiske flanke. I hvert 
fald ikke set fra Asien. For få måneder 
siden afleverede forskere, ansat hos 
Asia-Europe Foundation, en rapport, der 
sammenligner, hvordan asiaterne ser på 
Europa med, hvordan europæerne ser på 
Asien – Asia-Europe Relations at a Glance. 

Hvor tidligere undersøgelser viser, 
at asiaterne engang har interesseret sig 
en del for europæisk politik, så handler 
det nu mest om den europæiske krise. 
Det billede, som tegnes af Europa i 40 
forskellige nyhedsmedier, fordelt over 
hele Asien inklusive Rusland, forbinder 
Europa med alderdom og svækkelse 
og domineres af ord som »sygdom«, 
»lammelse« og »skrantende«, ligesom der 
bliver brugt mange krigs- og konfliktme-
taforer, der giver indtryk af EU som et 
sted, hvor man »kæmper« med krisen og 
»forsvarer sig«. På den positive side – og 
måske lidt overraskende – portrætteres 
EU som en »person«, der stiller op og gør 
noget ved tingene, Hvem det er, står ikke 
klart.

Det harmonerer da heller ikke med 
en mere generel tendens til, at asiaterne 
nok ser Europa som en stor og væsentlig 
magt, men ikke som en leder. Europa 
betragtes først og fremmest som et sted, 
hvor man besidder mange gode værdier, 
især på de bløde områder som miljø og 
menneskerettigheder, men ikke som en 
verdensdel, der egner sig til at gå foran.

Her er vi ovre i den del af undersøgel-
sen, som ikke baserer sig på medierne, 
men en bredere spørgeskemaundersø-
gelse i befolkningerne. Udover at EU, 
euroen – og Grækenland!!! – er velkendte 
associationer, når det gælder asiaternes 
billede af Europa, så ser man også ord 
som »moderne«, »effektiv« og »sympa-
tisk«. I det omfang, asiaterne kender til 
Europa, kan de godt lide os, de ser bare 
ikke europæerne som nogle, der formår 
at tage føringen.

Selve den europæiske integration 
afføder en del respekt i Asien. Kishore 
Mahbubani, der er rektor for Lee Kuan 
Hew School of Public Policy i Singapore, 
skriver rosende om EU som et helt unikt 
projekt med dets »nul udsigt til krig« 
og som en klar rollemodel for resten af 
verden. 

»For den uddannede del af asiaterne 
er EU ikke noget ukendt fænomen, 
og de fleste af dem har beundring og 
anerkendelse for, hvad Europa har været i 
stand til med hensyn til at sammenlægge 
suverænitetsudøvelse og indgå aftale om 
en fælles valuta,« siger Jørgen Ørstrøm 
Møller. »En beundring, som vi i Europa 

ikke rigtigt selv forstår eller påskønner,« 
fortsætter han.

»Men så er der også en del af eliten 
i de asiatiske lande, der mener, at den 
europæiske integration lever på lånt tid, 
at den fælles mønt og måske EU som så-
dan vil falde sammen, og at alle de store 
lande vil gå deres egne veje. Det hænger 
sammen med, at næsten alle asiater med 
en højere uddannelse og betydningsfulde 
poster er uddannet i den britiske eller 
amerikanske del af verden, og det vil sige 
med en skepsis over for EU.«

Samme forudindtagethed gælder de 
asiatiske nyhedsmediers dækning af 
Europa. De bruger nemlig altovervejende 
de store vestlige nyhedsbureauer, Reuters 
og AP, når det gælder Europa-stoffet – 

igen britisk- og amerikansk-baserede og 
som udgangspunkt EU-skeptiske i deres 
dækning – og det er et alvorligt problem 
for EUs image i Asien, mener Jørgen 
Ørstrøm Møller.

Kina står i vejen
Den modsatte vej er billedet også ret 
klichépræget. Dækningen af Asien i 
europæiske nyhedsmedier er – udover en 
skrækblandet fascination af Asien som et 
kontinent i vækst – fortsat mest fokuse-
ret på sociale og mere eksotiske områder 
som mad, religion, børnearbejde og 
fattigdom. 

Man skulle måske tro, at først og 
fremmest Japan og Kina havde væ-
ret med til at bane vejen for en mere 

seriøs interesse for resten af Østen. Men 
nej, siger dr. Yeo Lay Hwee. Snarere 
tværtimod. I Sydøstasien oplever man 
nærmest, at det er Kina, der står i vejen 
for den europæiske interesse. At når 
vi europæere tænker Asien og de nye 
tigerøkonomier, så tænker vi først og 
fremmest bare Kina. Hvilket i øvrigt 
bekræftes tydeligt af ASEF-rapporten. 
Kina fylder det meste.

Det, kan man godt forstå, irriterer 
dem lidt her i Singapore, hvor man på 
bare 50 år har udviklet en velstand som 
den europæiske. Først i 1965 fik ø-staten 
sin uafhængighed, og da var Singapore 
endnu at regne for en fattig, beskidt tred-
jeverdensby fuld af etniske uroligheder.

Men nu har den singaporeanske 

velstand nået et niveau, hvor man ifølge 
Ørstrøm Møller begynder at interessere 
sig for bløde værdier som velfærd, miljø 
og restaurering af gamle bygninger.

Og her får interessen for Europa, 
specielt de skandinaviske lande, en 
renæssance. Det gælder blandt andet 
vores relativt store lighed. I Asien skæver 
man bekymret til gini-koefficienten, 
som er et mål for fordeling af indkomst, 
for man skulle nødig tirre masserne. 
I Asien er uligheden generelt meget 
høj, ikke mindst i Singapore, hvor 
Gini-koefficienten ligger på 0,46 (den 
ville være 1, hvis al indkomst tilfaldt en 
person og slet ikke var fordelt). I de nor-
diske lande, som er de mest lige i verden, 
ligger den nede omkring 0,25.

Så mens vi danskere sender delegatio-
ner af skolefolk af sted til Singapore for 
at studere meritokratiet og respekten for 
lærere og autoriteter, er der i Singapore 
stigende interesse for aspekter af den 
nordiske velfærdsmodels omfordelings-
mekanismer. 

Et andet velfærdsområde, som interes-
serer Singapores politikere, er ifølge Yeo 
Lay Hwee de skandinaviske modeller 
for barsels- og nu også fædreorlov. Det 
hænger sammen med, at hver familie 
i Singapore i gennemsnit kun får 1,2 
børn, mens vi i Nordeuropa får mellem 
1,7 og 1,9.

Ens, men ikke enige
Vestlige modeller bliver i høj grad brugt 
og kopieret i Asien, sådan har det alle 
dage været, og Kishore Mahbubani 
skriver ligefrem om den altomfattende 
»konvergens«, der finder sted i verden: At 
vi bliver stadig mere indbyrdes forbundne 
og afhængige af hinanden, og at de 
forskellige regioner låner fra hinanden og 
smitter af.

Yeo Lay Hwee stiller sig, ikke overra-
skende, skeptisk an:

»Der er bestemt en høj grad af afhæn-
gighed, men den fører ikke nødvendig-
vis til ensretning, til konvergens. For 
eksempel har internettet åbnet for et helt 
nyt ball game, hvor vi kan søge og finde 
andre mennesker i verden, som deler 
netop vores identitet og interesser, og det 
gør os i en vis forstand mere forskelligar-
tede – vi kan alle bære T-shirts og jeans, 
men indeni kan vi være vidt forskellige. 
Når mennesker skubbes tættere sammen, 
bliver de ikke nødvendigvis mere ens eller 
enige, måske endda tværtimod, vi ved det 
ikke endnu, det vil tiden vise.«

Her rammer hun måske hovedet på 
sømmet, for når det gælder måden, man 
gennemfører politiske initiativer på i Øst 
og Vest, er der stadig markante politisk-
kulturelle forskelle. 

I store dele af Asien, især den kinesisk-
orienterede, undrer man sig fortsat over 
den meget principielle tilgang til tingene, 
som dyrkes i det vestlige liberale demo-
krati. En »sort-hvid tilgang«, som blandt 
andet fører til, at hvis noget er forkert, 
så forkaster man det. Men hvad nu hvis 
det ikke er helt forkert? Ifølge Kishore 
Mahbubani er det blandt kinesiske intel-
lektuelle comme il faut at sige, at Formand 
Mao havde 70 procent ret og 30 procent 
uret.

Den tankegang finder man for ek-
sempel også i retssystemet i den kinesisk-
orienterede del af Asien, hvor det, som 
Jørgen Ørstrøm Møller forklarer, snarere 
handler om balancen yin-yang:

»En domstolskendelse fra Asien vil 
sjældent være, at A har ret og B uret, men 
ofte at A har mest ret, og B har mindre 
ret, og så forhandler man sig frem til en 
løsning gennem det juridiske system, 
man skærer ikke igennem.«

Den såkaldte Asian Way forekommer 
os vesterlændinge mere pragmatisk, men 
også udemokratisk, fordi beslutningerne 
i vid udstrækning tages af dem, ’som 
ved bedst’ ifølge den meritokratiske 
tankegang, som dyrkes her østpå. Men 
vi må i Europa lære at affinde os med, 
at »europæisk demokrati fungerer bedst 
i Europa«, som diplomaten Ørstrøm 
udtrykker det.

»Man skal erkende, at politiske 
systemer er resultat af en lang historisk 
proces, kulturer, opdragelse, traditioner 
med videre, og at der ikke er nogen global 
ultimativ model. Det indebærer ikke, at 
vi skal afholde os fra at fortælle asiaterne, 
hvad der er godt ved vores system, men 
det skal ske med respekt for de veje, de 
nu har valgt. Det skal ikke være noget 
omrejsende calvinistisk præsteskab, der 
kommer og prædiker det ultimative 
budskab,« siger han og tilføjer:

»Vi bryder os jo heller ikke om, at 
der kommer en kinesisk delegation til 
Danmark og forklarer os, at den eneste 
model, der dur, er den kinesiske.« 

Set fra Østen. Europa...– er det ikke noget med Grækenland, krise, svækkelse? I Asien ser man på europæerne som moderne og sympatiske, men blottede for lederevner og forståelse 
for det med yin og yang.

Blød, moderne og på fædreorlov

En far fra London demonstrerer for retten til, at par kan vælge deres egen jordemor på hospitalerne. Mere europæisk bliver 
det næppe. FOTO: SEE LI/DEMOTIX

Det unge fremstormende Asien, som vi forestiller os det. Dynamisk – men også ensrettet og autoritært. FOTO: PHOTOALTO/SCANPIX
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