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Abstract 

Marina Thorborg kommer att tala om kvinnor i Kina med betoning på kvinnors ekonomiska och 
sociala betydelse genom historien, både som utklädda krigare, sjörövare, finanslejon, strejkledare 
och moderna gatuaktivister. Tonvikten kommer att ligga på de viktiga roller kvinnor spelat i 
Kinas ekonomi och samhälle sedan industrialiseringen började.  

Marina Thorborg diskuterar kvinnoemancipation på olika slags politiska nivåer och de 
motsättningar som utvecklats i politiken i relation till LGBT och gender i relation till frågor om 
stabilitet. Hon analyserar den krisartade äktenskapskampanjen under tidigt 1950 tal och de svåra 
kompromisser Kommunistpartiet gjorde med hänsyn till kvinnors rätt till arbete i staden under 
1950-talet och hur kvinnorna var de värst drabbade i världens största människoskapade 
svältkatastrof någonsin under tidigt 1960-tal, hur Kulturrevolutionen både kunde gynna men 
minst lika mycket drabba kvinnor. Marina Thorborg kommer in på den stora bristen på kvinnor i 
politken och hur det format förhållandet till partiets kvinno-organisation och hur den nya 
feministiska, urbana kvinnorörelsen därför har ifrågasatt den. Just hemkommen från Xinjiang 
talar Marina Thorborg också om den senaste restriktiva politiken mot alla slags frivilliga 
organisationer och hur det speciellt drabbat kvinnor.  

Föreläsningen illustraras med powerpoint av de affischer som Marina Thorborg samlat sedan sin 
första vistelse i Kina under vintern och våren 1973. 
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