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Nya böcker om Kina, Nepal och 
Nordkorea 

  
          
Ambassadör Börje Ljunggren har i år publicerat Den kinesiska drömmen: 
Utmaningar för Kina och världen (Stockholm: Hjalmarson & Högberg, 
700 s.). Författarens ambition har varit att förena sina erfarenheter av att 
ha arbetat med utvecklingsfrågor och som ambassadör i Beijing för att 
skriva en bok om de stora utmaningarna Kina och världen står inför. I 
förordet - ”Ett ödesmättat drama med globala konsekvenser”- framgår att 
Xi Jinping i det tal han höll kort efter att i november 2012 ha blivit ut-
sedd av partikongressen till kommunistpartiets ledare sade att vid hun-
draårsjubileet 2021 ska ”drömmen om den kinesiska nationens stora för-
nyelse oundvikligen vara uppnådd” (s. 13).  
 
Den kinesiska drömmen, ledargenerationerna och partistaten 
Kapitel 1 - ”Den kinesiska drömmen om återvunnen storhet” - betonar att 
Kinas pånyttfödelse är ett centralt tema i Xi Jinpings ledarskap. Samtidigt 
inpräntas i skolbarnen att ”aldrig glömma landets förnedring” (s. 20). Na-
tionalmuseets avdelning om ”vägen till Kinas förnyelse” skildrar förned-
ringen man utsattes för fr.o.m. det första opiumkriget 1839-1842 till Folk-
republiken Kinas tillkomst 1949. Däremot säger den ingenting om omtvi-
stade händelser som massvälten till följd av Det stora språnget (1958-
1961), Kulturrevolutionen (1966-1976) och massakern vid Himmelska 
fridens torg (1989). Kapitlet lyfter fram historiska händelser av betydelse 
för Kinas självbild och nämner flera av landets ledare, av vilka Deng 
Xiaoping (1904-1997) spelade en avgörande roll för den moderniserings-
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politik som infördes 1978. Även om partiet har ifrågasatt Mao Zedong 
(1893-1976) har man i stället för att göra upp med Mao gett honom 
ikonstatus, eftersom man ej vill omtolka historien. Kinas kulturella arv, 
inte minst konfucianismen, har fått en allt större plats i sökandet efter en 
identitet.    
 Kapitel 2 - ”Från Mao till femte generationens Xi” - beskriver ledar-
generationerna sedan 1949. Förutom Mao och Deng, är Jiang Zemin 
(1993-2003), Hu Jintao (2003-2013) och Xi Jinping (2013-) inkluderade. 
Ett kollektivt ledarskap växte fram under Jiang Zemin, men Xi Jinping 
har samlat mer makt i sina egna händer än någon ledare sedan Deng. Sär-
skilt intressanta är uppgifterna om ledarnas egenskaper, eftersom dessa 
inte är allmänt kända. Avskedandet av Chengdus partisekreterare Bo 
Xilai 2012 och livstidsdomen mot honom 2013 för korruption, försking-
ring och maktmissbruk får stort utrymme. Ledarskiftet 2012-2013, vilket 
förde president Xi Jinping och premiärminister Li Keqiang till makten, 
skildras ingående.  
 Kapitel 3 - ”Partistatens uthållighet och den tredje demokratiserings-
vågen” - understryker att Kina är en partistat. Partiet baserar sin makt på 
folkarmén, den väpnade polisen och det reguljära polisväsendet samt 
kontrollen över alla statliga utnämningar, medierna, rättsväsendet och sä-
kerhetsapparaten. ”Den tredje demokratiseringsvågen” syftar bl.a. på Öst-
europas demokratisering sedan 1989-1990 och apartheidsystemets under-
gång i Sydafrika 1994. För Kina är målet är att bygga upp ett unikt system 
med kinesiska förtecken. Partiet vill mest av allt förhindra att konkurre-
rande politiska krafter växer fram, något som förklarar fängslandet av dis-
sidenten Liu Xiaobo 2009 som ej fick ta emot sitt fredspris i Oslo 2010. 
Xi Jinping har inlett en omfattande anti-korruptionskampanj med hjälp 
av partiet, men en svårighet för att bekämpa korruptionen är att ett obe-
roende rättsväsende saknas.  
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Mänskliga rättigheter och civilsamhället  
Kapitel 4 - ”Partiet och de mänskliga rättigheterna” - lyfter fram att Kina 
nu är ett betydligt öppnare och mer pluralistiskt samhälle än under Maos 
tid. Grundläggande rättigheter som yttrande- och organisationsfrihet res-
pekteras dock inte: även om de är inskrivna i grundlagen är det partiet 
som styr. Kina kritiseras ofta av omvärlden för de många övergreppen 
mot de mänskliga rättigheterna. Positivt är att även om Kina svarar för 
merparten av världens dödsdomar, verkställs idag färre än hälften. Männi-
skorättssituationen är allvarligast i Tibet och Xinjiang, där inga tecken 
finns på att någon hållbar lösning är på gång.  
 Kapitel 5 - ”Civilsamhället och makten” - behandlar hur internet har 
förändrat Kina, bl.a. genom att civilsamhället på nätet spelar en allt vikti-
gare roll då det lyfter fram missförhållanden. Internetcensuren har för-
stärkts och två miljoner människor uppges arbeta med att kontrollera 
internet. Allt fler enskilda organisationer som arbetar med bl.a. miljö-
frågor bildas, men de tillåts ej att på några sätt utmana partiets ställning. 
Dagligen äger ett stort antal s.k. massincidenter rum som oftast rör miljö-
förstöring, markägande och maktmissbruk. Endast ett officiellt fackför-
und är tillåtet. Trots partiets strikta kontroll över samhället finns embryot 
till ett vitalt civilsamhälle, något som väcker oro inom partiet. 
 
Resurskrävande ekonomi, ny utvecklingsmodell och sociala förhållanden  
Av kapitel 6 - ”Världens största och mest resurskrävande ekonomi” – 
framgår att Kina år 2014 blev världens största ekonomi mätt i köpkraft. 
Uppgångens omfattning, drivkrafter och gränser beskrivs med hjälp av 
såväl omfattande sifferuppgifter som referenser till olika bedömares upp-
fattningar. Kinas behov av bl.a. järnmalm har gjort att världsmarknads-
priserna omedelbart påverkats av landets efterfrågan. Kina är inte längre 
bara världens fabriksgolv utan har också världsledande företag som Eric-
ssons största konkurrent Huawei och datatillverkaren Lenovo. Stål-, 
varvs- och bilindustrin samt tillverkningen av solpaneler får stort ut-
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rymme. Eftersom utvecklingen under senare år framförallt drivits fram av 
den extremt höga investeringsnivån, har alla dessa branscher överkapa-
citet. För partiet är fortsatt hög ekonomisk tillväxt grunden för maktinne-
havets stabilitet och för den kinesiska drömmens förverkligande. 
 Kapitel 7 - ”Den nödvändiga omställningen till en ny utvecklings-
modell” - handlar om ombalanseringen av ekonomin bort ifrån de ohåll-
bara investeringsnivåerna till en mer hållbar och konsumtionsbaserad 
ekonomi. I samband med finanskrisen 2008 lanserade Kina ett gigantiskt 
stimulanspaket som gav draghjälp till världsekonomin, men också ledde 
till att ekonomin blev överhettad. Det finansiella systemets, statsföreta-
gens, skattesystemets, valutapolitikens och samhällets institutioners bety-
delse för omställningen beskrivs. Urbaniseringens betydelse belyses också 
varefter kapitlets avslutande teman är Kinas innovationsförmåga och det 
kinesiska kapitalets globala expansion.     
 Av kapitel 8 - ”Inkomstklyftor, migrantarbetare och välfärd” - framgår 
att den ekonomiska utvecklingen har lett till att antalet kineser som lever 
i djup fattigdom minskat till en tiondel. Samtidigt är inkomstklyftorna 
mycket stora. De regionala skillnaderna mellan megastäderna och västra 
Kina är betydande. Uppseendeväckande är att samtidigt som Xi Jinping 
bekämpar korruptionen finns det inom hans egen familj bolag som är 
registrerade på skatteparadiset Jungfruöarna. Att hundratals miljoner 
människor har fått det betydligt bättre är grunden för partiets legitimitet, 
men författaren benämner Kina ”…ett utpräglat klassamhälle” (s. 349). 
Antalet migrantarbetare uppskattas till 270 miljoner. Hushållsregistre-
ringssystemet hukou, som bara ger rätt till sjukvård och skola på hem-
orten, gör deras liv svårt. Den sociala välfärden har förbättrats vad gäller 
bl.a. antal skolår och förväntad livslängd. Hård konkurrens i skolorna ska-
par bl.a. psykiska besvär för barnen. 
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Befolkningsfrågan och klimathotet  
I kapitel 9 - ”Befolkningsfrågan: en biopolitisk återvändsgränd?” – fram-
hävs att Kina genom historien har varit världens folkrikaste land. Befolk-
ningen ökade från 540 miljoner 1949 till 1,340 miljoner vid folkräkningen 
2010. För att begränsa befolkningstillväxten införde Deng Xiaoping år 
1979 ettbarnspolitiken, som dock inte har tillämpats fullt ut och nu luck-
ras upp. Kina håller på att få en hög andel gamla människor och en onor-
malt låg andel unga. Arbetskraftsutbudet har redan börjat minska. Ett 
svårt dilemma är att det år 2012 föddes 118 pojkar på 100 flickor: kvinno-
underskottet är stort. Partiets svar är kampanjen ”omsorg om flickor” (s. 
388) som bl.a. försöker påverka preferensen för pojkar för att minska 
obalansen. 
 I kapitel 10 - ”Klimathotet – Kinas och världens största utmaning” - 
sägs först: ”Kina står inför en oerhört allvarlig miljösituation” (s. 402). 
Vattentillgången är begränsad och halten tungmetaller i jorden är extremt 
hög, men allvarligast är luftföroreningarna och deras effekter på miljön. 
År 2012 låg 20 av världens 30 mest förorenade städer i Kina. Ekonomin är 
baserad på kol och Kina svarar i dag för närmare 30 % av världens koldio-
xidutsläpp. Ansträngningar görs för att höja energieffektiviteten genom 
att bl.a. bygga ut vindkraft och solenergi. Civilsamhället får en alltmer 
betydelsefull roll i Kinas omställning till hållbar utveckling.   
 
Omvärldsrelationerna, maktspelets epicentrum och fred i Östasien 
Kapitel 11 - ”Den globala maktförskjutningen och Kinas relationer till 
omvärlden” - går först igenom historiska maktförskjutningar i Kina och 
världen. Därefter belyses Kinas uppgång, vars omfattning det råder delade 
uppfattningar om. Relationen Kina-USA beskrivs som vår tids ”…viktiga-
ste relation, präglad av en kombination av ömsesidigt beroende och stra-
tegisk misstro” (s. 450). Hur Kina agerade utrikespolitiskt för att komma 
ikapp omvärlden efter att Deng Xiaoping radikalt lade om landets kurs 
förklaras. Ett viktigt inslag i utrikespolitiken var att ”…Kina vill se en 
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större respekt för sig som nation och kultur” (s. 458). Kinas säkerhets-
politiska värld beskrivs följt av en genomgång av relationerna med Sovjet-
unionen/Ryssland, Nordkorea, Pakistan och Afghanistan, Centralasien, 
Indien, Mellanöstern, Afrika samt Latinamerika. Kinas agerande på den 
multilaterala arenan förklaras, varvid stor vikt läggs vid FN. De så bety-
delsefulla bilaterala relationerna med EU, som domineras av handelsfrå-
gor, belyses. Det avslutande temat är Kinas globala närvaro i form av 
utlandskineser, turism samt utbildning och forskning.     
 Kapitel 12 - ”Maktspelets epicentrum” - inleds med de sino-ameri-
kanska förbindelserna. För USA utgör moderniseringen av Kinas försvars-
makt, landets handelsbalansöverskott och den enligt USA undervärderade 
kinesiska valutan orosmoment. Tvisten om Spratly-öarna i Sydkinesiska 
havet, som Kina, Taiwan, Vietnam, Filippinerna, Malaysia och Brunei gör 
anspråk på, beskrivs. En genomgång görs av den kinesisk-vietnamesiska 
dispyten om Paracel-öarna utanför Vietnams kust. Oljefyndigheter är en 
anledning till motsättningarna om öarna. Kina har agerat med kraft för att 
hävda sin rätt till öarna, eftersom man vill att länderna i regionen ska an-
passa sig till ett sino-centriskt Östasien. Allra störst utrymme får de sino-
japanska relationerna sedan normaliseringen 1972. Kontakterna har kraf-
tigt expanderat, men de infekteras av historiska och territoriella tviste-
mål. Premiärministerbesök i helgedomen Yasukuni, där i andra världskri-
get stupade japaner och i Tokyo-rättegångarna dömda japanska krigsför-
brytare hedras, upprör Kina. Den historiskt betingade dispyten om Sen-
kaku/Diaoyu-öarna i Östkinesiska havet, som kontrolleras av Japan allt-
sedan segern i japansk-kinesiska kriget 1894-1895, är svårlöst. Om Kinas 
agerande i Ukraina-krisen sägs bl.a. att landet lade ner sin röst i FN:s 
säkerhetsråd när en omröstning hölls om Rysslands annektering av Krim-
halvön eftersom man inte ville koppla samman Krim med Taiwan, Tibet 
och Xinjiang. 
 Kapitel 13 - ”Kan freden bestå? - Militär makt, expansionism och 
krigsrisker” - säger först: ”Utbyggnaden av ett starkt försvar är en funda-
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mental del av Kinas pånyttfödelse…” (ss. 547-548). Jämförelser görs med 
USA som år 2013 hade tre gånger högre försvarsutgifter. Samma år var 
Kina världens femte största vapenexportör med Pakistan som huvud-
marknad. Kinas växande globala roll visar sig inte bara i form av handel 
och investeringar utan också genom att över nio miljoner kineser arbetar 
och studerar utom-ands. Den allvarligaste formen av expansion är cyber-
spionage och 2013 blev kinesiskt företagsspionage en huvudfråga i de 
sino-amerikanska relationerna. I historien har Kina bara expanderat konti-
nentalt. Taiwan kallas ”Pekings enskilt viktigaste suveränitetsfråga” (s. 
566) men en återförening av ön med fastlandet är osannolik. Den ekono-
miska integrationen är djup samtidigt som Taiwan alltmer utvecklar en 
egen identitet. Kina har reglerat sina landgränser med grannländerna med 
undantag för Bhutan och Indien. Den omtvistade gränsen utgör en frik-
tion i relationerna mellan Kina och Indien. Medan Östasien har utvecklats 
väl ekonomiskt har regionen åtnjutit fred, men delade meningar råder om 
hur stabilt läget är.   
 Efterordet - ”Partistaten och supermakten – en ofullgången dröm” – 
återknyter till uppgifterna i förordet om den kinesiska drömmen om åter-
vunnen storhet och ”hundra år av förnedring” som aldrig får glömmas (s. 
588). Xi Jinping beskrivs som en betydligt kraftfullare ledare än vad 
någon bedömare hade förutsett. Samtidigt som partiets roll betonas även 
här sägs det också att ett allt mer pluralistiskt samhälle växer fram utan-
för partiet, något som inte blir lätt att hantera. För att främja säkerheten i 
Östasien är relationen mellan USA och Kina viktigast. Kinas djupa inte-
gration i världsekonomin gör landet allt mer beroende av de globala för-
utsättningarna för hållbar utveckling. Följande mening säger mycket om 
Kinas globala betydelse: ”Ett faktum är, att Kina är en för lösningen av 
världens problem alltmer oundgänglig makt” (s. 594). Efterordet följs av 
en kommenterad kronologi (30 s.) över viktiga händelser åren 1839-2021 
som underlättar läsningen.       
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Denna bok innehåller så många fascinerade och med varandra samman-
hängande uppgifter att det inte går att slita sig från det digra innehållet. 
Mycket pedagogiskt är att alla kapitel har ingressen ”Fokus” där huvud-
innehållet lyfts fram. Utmärkt är att boken innehåller en karta på Kina, 
en litteraturförteckning i urval och ett personregister. Författaren upp-
visar mycket stor förtrogenhet med den omfattande litteraturen om de i 
boken ingående frågorna och uppnår sin ambition med den genom att på 
ett förträffligt sätt väva samman de empiriska uppgifterna med sina egna 
erfarenheter. Språket flyter fint. Den största bristen är att ett sakregister 
saknas. Därtill kommer att författaren ej har varit konsekvent med att 
ange titel på de många människor som han citerar och förklara olika be-
grepp som t.ex. ”de tre representationerna” (s. 33) första gången de dyker 
upp. Dessa brister tar dock på intet sätt udden ur bedriften att ha fått 
med så mycket information om Kina på en rad olika områden. Samman-
fattningsvis är boken ytterst läsvärd.  
 
Nepals politiska transition    
En under 2014 utgiven bok är Battles of the New Republic: A Contem-
porary History of Nepal av journalisten Prashant Jha (London: C. Hurst & 
Co. (Publishers) Ltd., 358 s.). Han beskriver i prologen boken som ett för-
sök att undersöka de underliggande processerna bakom landets politiska 
transition. Här nämns bl.a. de folkliga protesterna i april 2006 som ledde 
till ett slut på den siste kungen Gyanendras (2001-2008) envälde. Sedan 
den 240 år gamla monarkin avskaffades 2008 har politiken präglats av 
instabilitet som bl.a. inneburit regeringsskiften var nionde månad. Fler-
partialliansen, som bidrog till att monarkin avvecklades och demokratin 
återinfördes, splittrades sedan till nackdel för den politiska utvecklingen.  
 
Fokus på Baburam Bhattarai  
Boken är indelad i fyra delar: Politics of Gradual Revolution, Politics of 
Partial Sovereignty, Politics of Inclusive Nationalism och Politics of Shan-
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ti-Sambidhan (fred och konstitution). I del ett förklaras först hur monar-
kin avskaffades, bl.a. därför att de flesta nepaleser var för ett avskaffande. 
Framställningen byggs upp kring Baburam Bhattarai som 1954 föddes i en 
bondefamilj. Han uppnådde mycket goda studieresultat och fortsatte sina 
studier i Kathmandu, där han utvecklade en stark antipati mot den dikta-
toriska monarkin. År 1972 började han studera i Indien, där han dokto-
rerade i regional utveckling men också kom att influeras av marxismen. 
Vedermödorna som nepalesiska arbetare i Indien led under fick honom 
att undra hur Nepal skulle kunna komma över sina problem, däribland 
att skapa arbetstillfällen. Bhattarai grundade All India Nepalese Students’ 
Association som blev början till hans politiska karriär och han gick med i 
Nepals kommunistparti (Masal).  
 Efter hemkomsten i mitten av 1980-talet började Bhattarai arbeta 
med stadsplanering. Han drogs in i den radikala kommunistiska fraktio-
nen Mashal, i vilken hans senare bundsförvant agronomen Pushpa Kamal 
Dahal – mera känd som Prachanda – ingick. Mashal förespråkade omedel-
bar revolution. Politiska protester under 1990 ledde till att kung Birendra 
(1972-2001) hävde förbudet mot politiska partier, varefter en ny författ-
ning skrevs och parlamentsval hölls 1991. Både Bhattarai och Prachanda 
misstrodde författningen. De bara väntade på det rätta tillfället att iscen-
sätta en väpnad revolt under en tid då demokratin fungerade illa och 
regeringarna avlöste varandra. Eftersom kommunistpartiet splittrades 
p.g.a. frågan om när revolten skulle inledas bildades Nepals kommunist-
parti (maoisterna).  
 Bhattarai skrev 1996 ett dokument riktat till premiärminister Sher 
Bahadur Deuba med 40 krav, däribland att de kungliga privilegierna 
skulle avskaffas och att folkligt valda representanter skulle skriva en ny 
författning. Samma år inledde maoisterna sin väpnade revolt i syfte att 
etablera ”folkets nya demokrati” genom att eliminera den rådande socio-
ekonomiska strukturen. Bhattarai var ideologen bakom maoisternas pro-
gram medan Prachanda var den mästerlige taktikern i en framgångsrik 



 128 

symbios. Maoisterna gynnades av bl.a. topografin. Tack vare det under-
måliga politiska systemet drog de till sig anhängare och regeringsarmén 
förmådde ej krossa upproret. Vapenvilorna som ingicks 2001 och 2003 
höll inte och många övergrepp begicks. Inbördeskriget upphörde 2006 
genom att ett fredsavtal undertecknades. 
 
Kontroversiellt avskedande av arméchefen 2009  
I del två skildras först hur premiärminister Prachanda 2008-2009 brotta-
des med problemet att integrera maoist- och regeringsarméerna som var 
bittra fiender. Dragkampen kulminerade i att Prachanda i maj 2009 av-
skedade arméchefen, men president Ram Baran Yadav satte genast stopp 
för detta. De hade båda överskridit sina maktbefogenheter. Indien spelade 
här en viktig roll genom att ha uppmanat presidenten att blockera avske-
dandet och sedan övertala stödpartierna att dra tillbaka sina stöd till mao-
isterna vilka därför snart hamnade i minoritetsställning. Följande dag av-
gick Prachanda. Författaren beskriver i detalj kontroverserna i maj 2009 
genom att både behandla Indiens betydelsefulla roll och inkludera viktiga 
händelser som t.ex. att kung Gyanendra år 2005 införde enväldigt styre. 
Den konstituerande församlingen misslyckades med att utarbeta en ny 
författning så mandatet från 2008 år 2010 förlängdes med ett år.  
 
Madhesi – de diskriminerade 
Författaren skriver i del tre om sin skolgång i en indisk skola i Kath-
mandu och bruket av hindi där. Eftersom han själv är från en övre medel-
klassfamilj utsattes han bara för glåpord och kunde studera i Indien. Flera 
miljoner nepaleser benämnda Madhesis har dock systematiskt diskrimi-
nerats alltsedan kung Mahendra (1955-1972) genom en kupp 1960 avske-
dade regeringen som tillträdde efter att parlamentsval hade hållits 1959. 
Kung Mahendras uppfattning var att kungapalatset var landets enda 
maktcentrum. I hans exkluderande nationalism var folkgrupper som ej 
kunde nepali Madhesis. När en övergångskonstitution lades fram i januari 
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2007 blev Madhesis identitet en huvudfråga. En lärare brände en kopia av 
författningen. Några dagar senare dödades en demonstrant i Tarai, vilket 
utlöste starka protester där. Författningen var vag om federalism samti-
digt som Madhesis var starkt förbittrade över statens diskriminerande 
politik. Baburam Bhattarai myntade termen ”intern kolonialism” om läget 
i Tarai. I februari 2007 utlovade premiärministern att Madhesis krav skul-
le tillgodoses i en författningsrevidering. Motsättningarna mellan Madhe-
sis och maoisterna i Tarai ledde fram till den s.k. Gaur-massakern den 21 
mars 2007 med 42 dödsoffer.  
 Eftersom Madhesis situation nu hade blivit en nationell fråga lade 
regeringen i februari 2008 fram en åttapunktsöverenskommelse. Den 
innehöll bl.a. åtaganden om en autonom stat för Madhesis, garantier för 
parlamentsplatser, martyrförklaringar av dem som dött i kampen och 
revidering av vallagarna så att Madhesis partier endast skulle representera 
Tarai, men protesterna fortsatte under året om än i mindre skala än tidi-
gare. Under 2008 hölls parlamentsval, varefter parlamentet efter många 
turer valde Ram Baran Yadav till president med enligt interimskonstitu-
tionen ceremoniell makt. Han var läkare och tidigare ledare för Madhesis 
inom Nepals kongressparti. För Madhesis var det en källa till stolthet att 
en bondeson nu ersatte Shah-dynastin, något som skulle kunna öppna 
möjligheter för deras politiska deltagande. Mordet 2009 på journalisten 
Uma Singh, som arbetade för Madhesis rättigheter, var ett svårt bakslag. 
Främst p.g.a. politiska motsättningar splittrades under 2009 Madhesis 
Janadhikar Forum, varefter en nybildad fraktion började samarbeta med 
maoisterna. Med stöd från Madhesis blev Baburam Bhattarai ny premiär-
minister i augusti 2011.  
 
Svår arméintegration och ofullbordad konstitution  
I del 4 beskrivs integrationen av maoistarmén med kungliga Nepals armé 
som ingick i fredsavtalet från 2006 men löstes först 2011. Färre än 1,500 
av 19,602 soldater ur maoistarmén integrerades i Nepals armé. De övriga 
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valde att ta emot 7,000-9,000 dollar från regeringen. Trots förlängningen 
av den konstituerande församlingen till 2011 och val till en ny församling 
2013 hade förra året ingen ny författning skrivits p.g.a. skarpa motsätt-
ningar mellan partierna om identitetsbaserad federalism och regerings-
form. Federalism skulle kunna stärka Madhesis ställning i samhället, men 
konservativa partier fruktade att federalism skulle kunna leda till en frag-
mentisering av Nepal, vara ekonomiskt irrationell och administrativt 
komplicerad. Regeringsformsfrågan gällde maktfördelningen mellan presi-
denten och premiärministern samt valsystemet. Nepal var nu mer splitt-
rat än någonsin tidigare.  
 Genom att boken i hög grad belyser den betydelsefulla roll som 
Baburam Bhattarai och Prachanda har spelat i Nepals politiska utveckling 
fördjupar den förståelsen för hur politiken fungerat. Förträffligt är att den 
behandlar allmänt mindre kända sidor av nepalesisk politik såsom förhål-
landena för Madhesis. Utmärkt är att den innehåller en karta, en upp-
räkning av bokens 16 foton med förklaringar, en kronologi för 1951-2014 
och ett index. Boken saknar helt fotnoter, men författaren refererar till 
flera intervjuer som han har gjort och många har hjälpt honom i arbetet. 
De många uppgifterna om allmänt kända händelser motsvarar vad man 
finner i andra verk, men intervjuerna kompletterar väl dessa uppgifter. 
Jag bedömer därför underlaget som trovärdigt. Den enda bristen är att en 
litteraturlista, som hade gjort det möjligt att få reda på vilket annat mate-
rial än intervjuer som författaren har använt, saknas. Jag vill varmt re-
kommendera boken som finns att låna på Anna Lindh-biblioteket. 
 
Dramatiskt om flykt från Nordkorea  
Norstedts har i år gett ut boken Käre ledare: Min flykt från Nordkorea 
(319 s.). Det är en översättning av Dear Leader av avhopparen Jang Jin-
sung (pseudonym, född 1971) som gavs ut 2014. Översättningen är gjord 
av Ylva Mörk som har gjort ett mycket fint arbete.  
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Boken inleds med den engelska översättaren Shirley Lees förord. Lee, som 
är från Sydkorea, träffade Jang på en poesifestival i London i juni 2012 och 
de blev vänner. Jang var som poet mycket kunnig om regimens mytska-
pande. Flykten från Nordkorea 2004 tog sin början med följande insikt: 
”Jag längtade så efter att skriva realistisk poesi utifrån det jag verkligen 
såg, i stället för lojalistisk poesi utifrån det vi alla blev tillsagda att se” (s. 
11). Lee och Jang insåg att det var viktigt att Jangs stora kunskaper nådde 
ut till en större publik. Nu lever Jang i Söul och driver sajten New Focus 
International som analyserar utvecklingen i Nordkorea. 
 
Skrev hyllningsdikt 1998  
I prologen beskriver Jang hur han i maj 1999 blev kallad till ett möte med 
Kim Jong-il. Under mötet frågade Kim Jang om det var han som skrev 
dikten om gevärspipan som Kim i december 1998 hade bett honom skri-
va. Lovsången över detta gevär avslutar Jang så här: 
 

Här är det gevär  
som i händerna på en ringare man 
endast kan mörda 
men i en stor mans ägo 
kan utföra stordåd. 
Som historien har visat 
hör krig och blodbad 
de svaga till. 
General Kim Jong-il, 
Generalen ensam, 
är gevärets herre, rättvisans herre, 
fredens herre, 
enhetens herre. 
Ja, det koreanska folkets sanna ledare! (s. 42). 

 
När Jang svarade ja, sade Kim att om han ljög så skulle han bli dödad. 
Jang greps av panik, men Kim påstod att han hade gett honom en kom-
plimang. Partisekreteraren Kim Yong-sun skällde ut Jang genom att säga 
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att han borde ha antagit erbjudandet att skriva hyllningsdikter även från 
graven.  
 Bokens första del ”Diktatorn” innehåller sex kapitel. Eftersom Kim 
hade blivit rörd av dikten ovan, blev Jang upptagen i Kims krets. Alla för-
fattare skriver på beställning av Författarförbundets centralkommitté på 
partiets propaganda- och agitationsdepartement. Att skriva något på eget 
bevåg är liktydigt med förräderi: allt som skrivs måste först ha beställts av 
partiet. Litteraturen spelar därmed en avgörande roll både för kulturen 
och samhällsbygget. Under Kim Il-sungs styre 1945-1994 skrevs romaner 
för att beskriva den högste ledarens alla stordåd. På grund av Kim Jong-ils 
personliga smak och pappersbrist blev poesin högsta mode: de nödvän-
diga trossatserna kunde uttryckas kort och koncist. Sex poeter kom att 
fungera som hovpoeter, däribland Jang från 1999 vid en tidpunkt då han 
var anställd vid Departementet för en enad front med ansvar för inter-
koreanska relationer. Det gav honom tillgång till statshemligheter och 
insyn i en värld okänd för de flesta i landet. Jangs dikt trycktes i maj 1999 
med titeln ”Våren är sprungen ur Herrens gevärspipa” i partiorganet 
Rodong Sinmun (Arbetarbladet). Att Jang var hovpoet gav honom en 
privilegierad samhällsställning.   
 Vid 15 års ålder ville Jang bli världsberömd kompositör, men när han i 
hemmet fick syn på Lord Byrons samlade verk grep poesin direkt tag i 
honom. Mönstren och de poetiska stilgreppen gjorde det djupaste intry-
cket. Känslor kunde upplevas på andra sätt än genom lojalitet med leda-
ren. Jang fick kontakt med den ledande poeten Kim Sang-o som upp-
muntrade Jang, vars dikter senare blev utvalda i en diktsamling till Kim 
Jong-ils femtioårsdag. Jang började tack vare Kim Sang-os testamente år 
1994 arbeta på Departementet för en enad front. Det statliga distribu-
tionssystemet, som hade garanterat folkflertalet månatliga ransoner, hade 
då kollapsat, men partifunktionärernas särskilda ransoner bestod. Jang 
fortsatte att skriva episka poem, men kunde p.g.a. tankarna på eländet 
han hade sett i hemstaden Sariwon söder om Pyongyang ej beskriva den 
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högste ledarens leende. Dessa tankar fick honom att vilja skriva realistisk i 
stället för lojalistisk poesi så han skrev under nätterna dikter i hemlighet. 
Genom sitt arbete fick han veta att Sydkorea var ekonomiskt välutveck-
lat och att historiker där samt i övriga världen rutinmässigt lade ansvaret 
för Koreakrigets utbrott 1950 på Nordkorea. Jang ifrågasatte arbetarpar-
tiets omskrivning av landets historia.  
 
Utlånad tidskrift framtvingade flykt  
Ju mer Jang fick reda på motsägelsefulla fakta om Sydkorea, desto tyngre 
blev hans hjärta. I strid mot departementets bestämmelser lånade han 
2002 ut en sydkoreansk tidskrift från sitt arbete till vännen Hwang 
Young-min från konstnärsakademien. Hwang hade vid flera tillfällen 
tvivlat på det nordkoreanska samhällssystemets ofelbarhet. Uppgifterna 
om att Jang och Hwang började uttrycka tvivel på samhällssystemet är 
anmärkningsvärda, eftersom sådana upplysningar är ytterst ovanliga. 
Hwang, som var en av Kim Jong-ils egna kompositörer, meddelade den 
10 januari 2004 Jang att han hade somnat på tunnelbanan och glömt kvar 
sin väska. Nu blev Jang mycket oroad: enligt anställningskontraktet inne-
bär utlåning av material avrättning för landsförräderi. Tidskriften var en 
biografi över Kim Il-sung och Kim Jong-il skriven av en akademiker från 
Sydkorea som hade tagit reda på deras i Nordkorea okända släkthistoria. 
Bara den revolutionära historien var där känd.  
 De bestämde sig nu för att följande dag ta ett tåg till Kina, varifrån de 
skulle fly till Sydkorea. Jang plågades av tankarna på att han inte kunde 
säga adjö till sina föräldrar. Samma dag som han skulle påbörja tågresan 
kom partisekreteraren och tre okända män till Jangs arbetsplats, men han 
klarade sig undan tack vare sin immunitet. Den 15 januari 2004 var Jang 
och Hwang framme i gränsstaden Musan i nordöst, där Tumenfloden är 
som smalast. När de var på väg över till Kina blev de påträffade vid en 
gränsstation, men lyckades så småningom ta sig vidare, bl.a. genom att 
erbjuda en flaska dyr västerländsk konjak och sex paket Marlboro.  
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Bokens andra del ”Flykten” består av sju kapitel. Jang och Hwang lyc-
kades ta sig över isen in i Kina, där de med hjälp av en kinesisk bond-
kvinna kunde hitta ett hus i staden Yanji där bonden Chang-yong bodde. 
De tog sig vidare med buss utan att bli avslöjade och fick övernatta hos 
bondens svärmor. Jang och Hwang fick reda på att gränsvakter och be-
väpnad polis hade sökt igenom byn och att de i en efterlysning från Nord-
korea var anklagade för mord. De förklarade för bonden omständlighe-
terna kring flykten och sade att de skulle ta sig till Sydkorea. Medan de 
pratade kom ett samtal om att myndigheterna var på väg så de fick ta sig 
till ett litet skjul och kunde där klara sig undan.  
 Efter tiden i skjulet vistades Jang och Hwang i de närbelägna bergen 
innan bonden kom med sydkoreanen Shin Gwang-ho som bad att få se 
deras id-handlingar, varefter de åkte till-baka till Yanji. Där fick de upp-
leva ett betydligt mer utvecklat samhälle än Nordkorea och kunde bl.a. 
tvätta sig i varmvatten. De fick bo hemma hos Shin som kanske var från 
säkerhetstjänsten. Han skulle kunna hjälpa dem att ta sig till Sydkorea. 
Jang berättade för honom om kidnappningsverksamheten som nordkore-
anska agenter ägnade sig åt i syfte att ge utlänningar släktband med Nord-
korea för att göra dem välvilligt inställda till landet. Några nordkoreanska 
kvinnor ringde senare på Shins lägenhet. En annan kriminell verksamhet 
är nämligen handel med kvinnor i Kina som är ett land med kvinno-
underskott.  
 När de p.g.a. riskerna att bli upptäckta inte längre kunde bo hos Shin, 
uppmanade han dem att leta efter kyrkor för att få husrum och even-
tuellt hjälp att ta sig till Sydkorea. De hittade inga kyrkor och övernattade 
därför i ett tomt stall i en by utanför Yanji. Följande dag väcktes de av en 
oxe varefter de tog sig till närmaste gård, där de bad om att få tvätta sig. 
En man hjälpte dem att hitta en koreansk kyrka i Yanji, men där blev de 
bryskt avvisade av pastorns ersättare som sade att pastorn gripits en gång 
p.g.a. sådana som de. Efter att ha irrat runt började de leta efter sydkore-
anska företag. De misslyckades och bodde därför på gatan i fyra dagar. 
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Jang och Hwang bestämde sig sedan för att gå var för sig. De hade blivit 
avvisade flera gånger och bedömde att om de gick åtskilda så skulle de 
enklare kunna finna husrum. 
 
Komplicerad flykt  
Den avslutande delen ”Friheten” med sju kapitel inleds med en redogö-
relse för hur Jang tog sig från Yanji till Shenyang. Jangs ängslan tilltog 
medan han tillbringade dagarna irrande runt utomhus. Han kom tillbaka 
till gården där mannen hade hjälpt dem att hitta kyrkan i Yanji och fick 
reda på att Hwang kunde ha blivit gripen. Några timmar senare mötte 
Jang Shin som gav honom pengar så att han kunde resa med buss i sex 
timmar till Shenyang som för Jang var ”en helt annan planet” (s. 224). Han 
vistades i ett PC-rum, men blev snart utkörd och insåg senare att han 
hade kommit till Changchun, där han hade missat bussbytet. Han lycka-
des nu få kontakt med Hwang igen och åkte vidare till Shenyang, där det 
finns ett sydkoreanskt konsulat som han fann telefonnumret till i en 
turistbroschyr på bussen. Konsulatet meddelade att Kina inte tillåter att 
visum utfärdas till nordkoreanska flyktingar, så alternativet var att ta sig 
till ambassaden i Beijing. Jang tillbringade natten på ett internetkafé och 
gav sig sedan ut för att leta rätt på en telefon.  
 Till sist träffade han på gatan koreanskan Wang Cho-rin som gav 
honom ett presentkort till ett badhotell och köpte lammspett till honom. 
Eftersom Jang behövde tjäna pengar både för att kunna bo någonstans 
och ta sig till Sydkorea, sade hon att han fick bo hemma hos farbrodern. 
Han gick med på detta på villkor att Jang aldrig lämnade huset och inte 
förblev kvar tillsammans med Wang. Så fort Hwang dök upp skulle Jang 
bli tvungen att ge sig av. Efter att farbrodern hade frågat om Kim Jong-ils 
strategi, förklarade Jang detaljerat hans politik för Wang och farbrodern 
som undrade om redogörelsen var sann. Farbrodern behandlade därefter 
Jang med stor respekt. Jang fick också träffa Wangs fästman. De gick ut 
och åt tillsammans. 
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Eftersom sonen hade angivit Jang, öppnade en polisman dörren när de 
kom hem. Tumult följde, men Jang klarade sig igen ur knipan. När han 
tog sig ut ur huset tappade han dock bort sig och irrade oroligt runt innan 
han fann en kyrka, där han återigen blev avvisad. Han försökte få tag på 
Shin som berättade att Hwang hade begått självmord, något som Jang 
djupt sörjde. Jang hade nu ingen annan utväg än att ta sig till Beijing och 
hade dessförinnan via en koreansk tidning på restaurangen lyckats få tag 
på ett telefonnummer till en sydkoreansk korrespondent där. När Jang 
fick kontakt med honom, uppmanade han Jang att leta efter en svart 
plastpåse med en nedstoppad mobiltelefon i en papperskorg bredvid ett 
träd. Så fort Jang fann telefonen blev han uppringd och blev tillsagd att 
leta efter en taxi. Jang kom fram till ett hotell, dit han gick in och möttes 
av en man med vars hjälp han kom till Sydkoreas ambassad. Under tiden 
funderade Jang över hur sydkoreanska spioner kunde känna till alla detal-
jer om hans flykt med Hwang. Här utelämnar Jang, liksom tidigare, en del 
detaljer eftersom det skulle kunna vara till skada för människor som sö-
ker friheten framöver att inkludera dem. Sannolikt är det därför en exakt 
kronologi av händelseförloppet från och med flykten saknas. En sådan 
hade annars höjt läsvänligheten. Jang kände sig som en fri man nu när han 
befann sig på sydkoreansk mark och grät av glädje. 
 
Tiden i Sydkorea  
I dag lever Jang som sydkoreansk medborgare. I epilogen skriver Jang att 
det ”…inte varit lätt att ta steget in i denna  nya värld från ett liv som 
varit reglerat från ovan in i minsta detalj” (s. 311). Efter åtta månader av 
grundliga förhör blev han för första gången sydkoreansk medborgare den 
17 december 2004. I januari 2005 blev han senioranalytiker på Nationella 
säkerhetsforskningsinstitutet i Söul som tillhör den statliga underrättelse-
tjänsten. Tre år senare satsade han åter på poesin och gav ut diktsam-
lingen Jag säljer min dotter för 100 won som blev en enorm framgång. År 
2010 lämnade han sin post och de statliga institutionerna för gott och 
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grundade 2011 med hjälp av sitt avgångsvederlag New Focus. Det är den 
första nyhetsbyrån som drivs av nordkoreaner i exil. I efterordet fram-
kommer att många förhållanden som Jang beskriver som karakteristiska 
för Nordkorea består under Kim Jong-uns styre sedan 2011. Å andra sidan 
har oreglerade marknadskrafter vuxit sig starkare underifrån och mer än 
något annat försvagat Departementet för en enad fronts grepp om 
makten.   
 Bokens styrka är att den till skillnad från de flesta publikationer om 
Nordkorea är baserad på egna upplevelser som är väl sammanvävda med 
allmänt kända uppgifter, något som underlättar förståelsen för läget i lan-
det. Utmärkt är att det finns en karta på Nordkorea och Kina, men en 
brist är att ett index saknas. Boken är väl värd att läsa.  
 
Fotnot: Recensionerna av böckerna om Nepal och Nordkorea har tidigare 
publicerats i NepalNytt, nr. 2, 2015 och i Yoboseyo, nr. 3, 2015.  
 
 
 


