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het 19de CCP PartiJConGres: 
in Wiens belanG … 
Van China of Van de 
Wereld?
tjhoi ng sauw
Journalist bij Vrt 

stijn sintubin
diensthoofd dienst internationale en europese betrekkingen aCV-CsC

Van 18 tot 24 oktober organiseerde Peking het belangrijkste politie-
ke event van 2017: het Congres van de Chinese Communistische 
Partij (CCP). Een week lang vergaderden meer dan 2.300 verte-
genwoordigers uit alle Chinese uithoeken over de economische, 

politieke en militaire prioriteiten voor de toekomst. Eén beeld dat de Westerse 
pers ons zeker meegaf was de sterk politiek dominerende figuur van Xi Jinping, 
met grote ambities voor China…. en de wereld! 

Scherper gesteld, de golven van dit Congres raken inderdaad alle uithoeken 
van de wereld. 
Bij alle grote evenementen in China is de voorbereiding belangrijk, en bij een 
CCP Congres nog meer. Imago’s hangen ervan af, het is een prestigezaak. Dus 
moest het CCP Congres in een veilige en stabiele sociale en economische om-
geving verlopen. Dat had bijzonder onprettige gevolgen voor bepaalde kritische 
activisten, gebruikers van het wereldwijde web, maar … ook voor bepaalde 
bedrijven. Zo werden in de stad Handan, niet ver van Beijing, alle staalfa-
brieken op halve productie gebracht om hun uitstoot te verminderen. Dui-
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zenden gezondheidsinspecteurs hebben bedrijven, 
restaurants, eetkramen in Beijing gecontroleerd op 
luchtvervuiling. Het gevolg was dat honderden be-
drijven tijdelijk of permanent werden gesloten. Een 
tegenvaller, het hielp niet. 18 oktober, de dag van 
de opening van het Partijcongres, was een mistige 
smogrijke dag!

het CCP ConGres, een “non-eVent”?
Voor sommige westerse journalisten en China-
watchers is het CCP Congres een “non-event”, 
alles wordt toch vooraf in kleine groep besproken, 
voorgekauwd en besloten. In grote lijnen is dat 

net het traditionele beslissingsproces in China, dus ook zo met het partij-
congres van de CCP. 
Erg verbaasd hoeven we in het Westen niet te zijn, ook hier gebeurt in vele 
grote organisaties de besluitvorming eerder op een “getrapte” wijze, waarbij 
de conclusies met “handgeklap” worden bezegeld. 
“Een democratie met Chinese karakteristieken” die de CCP toepast is er één 
waarbij een grondige en langdurige overleg- en inspraakronde ceremonieel 
met een “groots evenement” wordt afgesloten. Meer dan een jaar hebben 
partijleden tot op dorpsniveau de congresteksten besproken en overlegd. De 
grootse –voor het Westen ongeloofwaardige- “show”, die de buitenwereld 
op de hoogte brengt van de belangrijkste beslissingen en de motivaties om 
bepaalde koerswijzigingen te staven, zal een cultureel verschil blijven. Maar 
dat mag ons niet weerhouden onder de “schone schijn” te graven en naar 
de inhoud achter het “rode showgordijn” te peilen.
Het Congres van de bijna negentig miljoen leden tellende CCP had twee 
doelstellingen: beslissen over de te volgen politiek voor de volgende vijf jaar 
en beslissen over de samenstelling van de leiding van de Partij, en indirect 
van het hele land, China. 
Xi Jinping kreeg van het vorige (18de) Congres het mandaat om zijn machts-
basis te consolideren, de partij te herenigen en de corruptie uit te roeien. 
Het huidige Congres besloot om partijleider en president Xi Jinping te on-
dersteunen om China naar de internationale top te loodsen. Of beter gezegd, 
“om China terug naar het midden van de wereld te verplaatsen”.

“een democratie met Chinese ka-
rakteristieken” die de CCP toepast 
is er één waarbij een grondige en 
langdurige overleg- en inspraak-
ronde ceremonieel met een “groots 
evenement” wordt afgesloten. 
Meer dan een jaar hebben partijle-
den tot op dorpsniveau de congres-
teksten besproken en overlegd.
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Xi’s traCkreCord Van de VoorbiJ ViJf Jaar… in het oude tiJdPerk
Xi’s rapport van zijn eerste mandaat, het oude tijdperk, is -vriend en vijand zijn 
het erover eens- indrukwekkend:
•	 Corruptie is de ziekte die het geloof van de Chinezen in de Partij onder-

mijnde. Vanaf het begin van zijn eerste ambtstermijn ontplooide hij een 
grootscheepse anti-corruptie campagne waarbij hij groot nog klein spaarde, 
een ware jacht op tijgers en vliegen. Hij benutte deze campagne niet alleen 
om de corruptie uit te roeien, maar ook als een politiek wapen om zijn eigen 
machtsbasis voor zijn politieke prioriteiten te versterken en tegenstanders 
te neutraliseren. Honderdduizenden personen werden veroordeeld en ver-
volgd, waaronder belangrijke corrupte ambtenaren, partijleden, militaire top 
lui, zakenlui, kritische activisten… . 

•	 Gelijklopend aan de campagne probeerde hij de partij terug geloofwaardig 
en actief te maken. In zijn filosofie, -intussen het gedachtengoed van Xi 
Jinping genoemd- moet de partij ten dienste staan van de burgers en dit 
op alle vlakken en in alle gelederen van de maatschappij. Hiervoor werden 
meer dan 77.000 slapende partijcellen in dorpen terug geactiveerd, wat hij 
“grass-root party building” noemt.

•	 Gezien hij de Partij een centrale rol in het leven van iedere chinees toe-
kent, kondigde hij strenge regels af en liet hij controle uitoefenen op diverse 
organisaties en dit niet alleen op ngo’s, maar ook op sociale en culturele 
organisaties). Het werk van duizenden activisten en militanten werd in vraag 
gesteld, sommigen werden van hun taak gehaald of uit hun verantwoorde-
lijke functie gezet. De controle op het internet verhoogde sterk en sommige 
informatie via de media kreeg weer meer een belerende (propagandistische) 
toon. 

•	 Xi Jinping maakte van milieubescherming een topprioriteit. De overheid 
stelde drastische maatregelen en grote in-
vesteringsplannen op die zowel industrie als 
politiek in een ecologische richting vooruit 
stuwden. Voorbeelden hiervan zijn het steu-
nen van het klimaatakkoord van Parijs, China 
dat nummer 1 werd op het vlak van her-
nieuwbare energie, het vervoer van energie, 
elektrische wagens… .

•	 De economische groeinormen werden on-

Verder schepte Xi duidelijkheid over 
het respect voor de Chinese soeverei-
niteit: geen enkel deel van China zal 
afgesplitst worden, noch hong kong, 
noch taiwan, noch door interne, noch 
door externe inmengingen.
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der Xi’s leiding aangepast aan het “Nieuwe Normaal”, een groei van maar 
6,5%, een overgang van een vervuilend exportgericht productiemodel naar 
een groene, op de eigen markt gericht productiemodel met hogere toege-
voegde waarde, meer dienstensector en innovatie als nieuwe groeimotor. 

•	 De middelen voor armoedebestrijding verdubbelden in de periode 2013 
- 2016 waardoor meer dan 55 miljoen personen uit de extreme armoede 
gehaald werden. Grootse plannen voor een “sociale zekerheid voor allen in 
2020” werden ook uitgerold, maar tegelijkertijd nam de kloof tussen rijk en 
arm enorm toe.

•	 Op internationaal vlak bleef de verandering niet achter. China nam een meer 
assertievere houding aan op het vlak van internationale thema’s en geschil-
len. Tegelijkertijd rolde Xi zijn plan voor een nieuwe maritieme en interna-
tionale zijderoute uit met enorme investeringen (meer dan 60 miljard €) in 
Azië, Afrika en Europa (“The Belt and Road initiative”).

Al deze voorbeelden en vele andere, maakten dat Xi Jinping ’s beleid terug 
een grote fierheid bij nogal wat Chinezen kon bewerkstelligen. Zijn reputatie 
en aanhang versterkten en daar wist Xi tijdens het Congres duidelijk voordeel 
uit te halen.

China VolGens Xi JinPinG: het nieuWe tiJdPerk
De Algemeen Secretaris wordt op de eerste dag van het congres geacht het 
rapport van zijn voorbije mandaat te presenteren. In een 3 en half uren lange 
speech legde Xi Jinping niet alleen zijn resultaten op tafel, maar zette ook 
meteen de belangrijkste politieke lijnen voor de toekomst uit. Hij onthulde 
zijn ideeën over het nieuwe China, het “nieuwe tijdperk van ontwikkeling”, 
een term die 36 keer herhaald werd in zijn marathonspeech. China, of hij-
zelf, ontwikkelde een ideologie die hij beschrijft als “socialisme met Chinese 
eigenschappen voor een nieuw tijdperk van ontwikkeling”, waarbij de CCP 
aan het roer moet staan, in alle aspecten van de Chinese maatschappij. Deze 
ideeën van Xi Jinping werden meteen in de grondwet opgenomen, iets wat en-
kel de grootste leiders van het land te beurt is gevallen. Als eerste Algemeen 
secretaris van de CCP stelde Xi duidelijke doelen tot 2050 voorop over China’s 
ontwikkeling en plaats. Drie concrete data voor dit plan: tegen 2020 realiseert 
China zich als een middelmatig welvarende maatschappij, tegen 2035 moet 
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zijn land een ontwikkeld land geworden zijn met een modern socialistisch 
systeem. Het einddoel ligt in 2050, na het centennium van de Volksrepubliek 
China (°1949), want dan zou China het niveau van een moderne socialistische 
wereldmacht bereikt moeten hebben. Een China dat welvarend, sterk, demo-
cratisch, cultureel vooruitstrevend, harmonieus en mooi is. Daarnaast zal het 
gevecht tegen de corruptie voortduren en tegelijkertijd zal de “rule of law” in 
China vernieuwd worden. Hij was duidelijk: niemand staat boven de wet en 
invloeden van westerse democratiestijlen zullen niet worden geduld. Verder 
schepte Xi duidelijkheid over het respect voor de Chinese soevereiniteit: geen 
enkel deel van China zal afgesplitst worden, noch Hong Kong, noch Taiwan, 
noch door interne, noch door externe inmengingen. Tegelijkertijd zal het Chi-
nese leger uitgerust worden tot een moderne macht van wereldklasse. Op het 
economische vlak blijft de maatstaf van het “Nieuwe Normaal” aangehou-
den met als enige verandering in de nabije toekomst de accentverschuiving 
kwantiteit van de groei naar kwaliteit en duurzaamheid. Alle provincies die nu 
nog onder de armoedegrens zitten, zullen tegen 2020 over deze grens getild 
worden, dit is noodzakelijk tot het bekomen van een middelmatige welvarende 
maatschappij.

de sterkste of de sliMste Man Van China of de Wereld?
Op verschillende momenten verkreeg Xi een bijna unanieme steun van het vol-
ledige Congres, zeker bij zijn herbenoeming en de opname van zijn naam en 
gedachtegoed in de Chinese grondwet naast dit van Mao en Deng Xiaoping. 
Voorafgaandelijk aan het Congres werd volop gespeculeerd of Xi al dan niet 
zou breken met de partijregel die de mandaten van Algemeen Secretaris tot 
maximum 2 keer vijf jaar limiteert. De opname van de “Xi Jinping gedachte” 
in de Chinese grondwet betekent meteen ook dat Xi een centrale rol zal blijven 
spelen tot lang na het beëindigen van zijn mandaat of meer, dat zijn ontwik-
kelingsideeën zelfs een doel van de partij zullen worden. 
Deze erkenning maakt de speculaties over zijn opvolging eigenlijk overbodig. 
Of Xi Jinping na 2020 Algemeen Secretaris van de CCP blijft of niet, zijn 
ideeën blijven vooraanstaand in de partij. Wel opmerkelijk zijn de 5 nieuwe 
personen van het Politiek Bureau (“Politbureau”) van de CCP. Dit top-beslis-
singsorgaan telt 7 leden: Xi Jinping en Li Keqian, de eerste minister, plus de 
5 nieuwe leden, geen “kandidaat-opvolger” van Xi bij zitten. Alle 7 personen 
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zullen in 2020 de 68 jaar-grens overschrijden en 
moeten in principe aftreden. Enkel Xi zelf zal over 
zijn lot kunnen beslissen. 
Xi’s naam staat kortom in de Chinese sterren ge-
schreven…en dit nog voor een hele periode.
 
Maar we mogen ons niet blindstaren op de aan-
dacht die de figuur van Xi Jinping op dit 19de par-
tijcongres van de CCP heeft gekregen, niet in het 
minst bij Westerse waarnemers en journalisten. 

Het belangrijkste van het congres zijn de besluiten over de ontwikkeling van 
dit land met de meeste inwoners, de sterkst opkomende economie die kampt 
met zware problematieken als ecologische, sociale en diplomatieke ontwikke-
lingen, en waarbij de leidinggevende rol van de CCP op de proef wordt gesteld.

Xi’s en China’s Wereld allures 
De low profile houding in internationale diplomatie van Deng Xiaoping: “wacht 
af en verberg je kracht”, is duidelijk geschiedenis. China heeft beslist om een 
internationale speler te worden, en dit in een hoofdrol. Tegen 2050 moet het 
land niet alleen terug in het midden van de wereldbelangstelling staan, maar 
ook bij de top tien leiders zitten in internationale politieke arena’s.
China’s ambities in Azië en in andere regio’s op politiek-economisch vlak zijn 
sterk groeiend. Het land kan rekenen op een enorme voorraad financiële reser-
ves en een zeer aanlokkelijk handels- en investeringsplan om overheden in de 
verschillende continenten gemakkelijk te overhalen: “de nieuwe zijde routes” 
(“The Silk Road Economic Belt and the 21st-century Maritime Silk Road, te-
genwoordig gekend als “The One Belt and One Road Initiative (OBOR). OBOR 
is een plan met een eigen investeringsbank (Asian Infrastructure Investment 
Bank), die de assertieve internationale politiek van China zeker zal dienen.

Hoogstwaarschijnlijk zal China vanuit een nog meer “sino-centrische” interna-
tionale visie en met een versterkte leidinggevende communistische partij de 
politiek-economische wereldorde grondig veranderen.

En wonderwel kon het Congres afsluiten onder een blauwe lucht en een stra-
lende zon. Een goed vooruitzicht voor de start van China’s “nieuwe tijdperk 
van Ontwikkeling”.

de opname van de “Xi Jinping ge-
dachte” in de Chinese grondwet bete-
kent meteen ook dat Xi een centrale 
rol zal blijven spelen tot lang na het 
beëindigen van zijn mandaat of meer, 
dat zijn ontwikkelingsideeën zelfs 
een doel van de partij zullen worden.




