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Un american la Shanghai 
Via]a în spatele Marelui Zid (de foc) Chinezesc

P
entru cei mai mulţi dintre noi, China 
înseamnă un loc îndepărtat, cu o eco-
nomie în plină ascensiune, cu poten-
ţial mare, dar cu puţin respect pentru 

drepturile omului. Pentru Eric Johnson, China 
înseamnă acasă. El s-a mutat la Shanghai 
acum trei ani, venind din Paris, împreună cu 
soţia și fetele lui. Această familie de americani 
a vrut o schimbare. 
Dar de ce Shanghai? 
Eric: Pentru că este centrul întregii lumi, locul 
în care se inventează secolul 21. Eu și soţia ne 
plictisiserăm după 10 ani la Paris. Ea este avocat 
corporatist și i-a întrebat pe cei de la fi rma unde 
lucra dacă poate deschide o fi lială în China. 
Oamenii au fost de acord. 
China este o ţară în care viaţa este strict 
controlată? 
În fapt, este probabil o ţară în care 
domnește anarhia, mai mult decât 
în orice altă ţară din lume. Nu poţi 
tipări un ziar, dar poţi face cam ori-
ce altceva. 
Tu cu ce te ocupi? 
Sunt freelancer. Predau noţiuni 
de securitate cibernetică jurnaliș-
ti  lor. Îi ajut să stea în siguranţă. 
Am studiat limba mandarină timp 
de șase luni; n-am învăţat foar -
te mult, dar sufi cient, cât să mă 
descurc. 
Anul trecut, guvernul chinez a 
blocat Google și Gmail. Acum 
două luni a luat măsuri drastice 
împotriva jurnaliștilor de la So-
uthern Weekly. Nu speram cu toţii că noii 
lideri ai Chinei vor fi  mai înţelegători în 
anul 2013? 
Ei au ridicat interdicţia aplicată Google după 
o zi, dar accesul este încă restricţionat. Poţi da 
că utare după ceva, dar atunci când dai click 
pe link-ul respectiv, acesta este cel mai adesea 
„un a vailable”. A interzice Gmail pe termen 
lung ar afecta comerţul, întrucât oamenii de 
afa ceri îl folosesc. Asta se aplică și în cazul jur-
na  liștilor, pe principiul că dacă lovești o cârtiţă, 
ea va ieși în altă parte. 
Copiilor tăi le place orașul  Shanghai?
Îl adoră. Școala e mai bună decât în Paris, în-
tru  cât părinţii au un cuvânt mai greu de spus. 
Copiii noștri desfășoară multe activităţi extra-
curriculare – excursii, muzică și sport. Ei sunt 
ocu paţi și independenţi, având propria mașină 
cu șofer. Eu și soţia mea folosim taxiul, trans-

por tul în comun sau bicicleta. E mai ieftin și 
mai convenabil. 
Cum staţi cu poluarea? 
Jakarta sau Moscova stau mult mai rău. Polua-
rea aerului din Shanghai nu diferă în prezent 
faţă de cea din Paris sau Londra; lucrurile nu 
arată prea bine din cauza faptului că aceasta se 
com bină cu umiditatea, creând fenomenul de 
smog. Pe de altă parte, ca majoritatea expaţi-
lor, fi ltrăm apa de șase ori. 
Îţi place mâncarea chinezească?
Există opt stiluri regionale diferite: Shandong, 
Si  chuan, și așa mai departe. Nouă ne place 
„hot-pot”, unde meniul are cam 100 de feluri. 
Îţi alegi carnea, legumele și tăiţeii; totul se pre-
gă  tește la masă. Până acum nu am văzut însă 
pră  jiturele cu răvaș. 

Dezamăgitor, într-adevăr. Care e lucrul cel 
mai bun legat de viaţa în Shanghai?
Este locul ideal pentru a începe o călătorie 
îm  preună cu familia. China are o diversitate 
ge o  grafi că, istorică și socială fantastică. Noi 
că lă  torim foarte mult, dar nu am văzut decât 
10 din cele 34 de provincii. E o ţară nesfârșită! 
Am vi  zitat și Vietnamul, Laosul, Cambodgia, 
Coreea și Australia. Am schiat în nordul Japo-
niei. A, și vom merge să schiem în Iran! 
Asta chiar e o idee bună. Își permite o per -
soană care locuiește în Shanghai, cu un ni-
vel mediu de trai, să meargă la schi? 
Bineînţeles. Chinezii de aici cumpără aparta-
mente care valorează 500.000 de dolari, mun-
cesc în birouri și vor ca odraselele lor să stu-
dieze în Occident. Shanghaiul are același PIB 
ca Elveţia. 
Care e lucrul cel mai rău legat de China? 

Localnicii nu sunt foarte prietenoși și par să se 
gândească că fi e ai venit să le aduci omagii, fi e 
să-i exploatezi. Te tolerează, știind că vei ple-
ca la un moment dat. Nu te simţi niciodată ca 
acasă. Este trist. Am avut un sentiment diferit 
atunci când am locuit în Paris și Moscova. 
Ce ne poţi spune despre femeile din China? 
Multe dintre ele sunt foarte talentate, munci-
toare și pregătite să-și exercite drepturile într-un 
fel în care înaintașele lor nu au făcut-o. Se 
apropie schimbarea. Multe vor independenţă, 
mai mult decât o familie. Potrivit presei loca-
le, himenoplastia ia amploare – femeile tinere 
care își recapătă himenul, redevin „virgine” 
pentru Domnul Perfect. 
Cum privește tineretul chinez lumea din 
afară? 

Tinerii par să fi e din ce în ce mai 
con știenţi de constrângerile cărora 
trebuie să le facă faţă aici, com-
pa rativ cu alte ţări. Sunt la curent 
cu ultima tehnologie și călătoresc 
mult, atât în vacanţe, cât și la stu-
dii. Ăsta este numai începutul, și el 
va reprezenta o schimbare ma  joră 
pentru întreaga lume. De exem -
plu, fi ecare magazin mare din Pa-
ris angajează în prezent cel puţin 
un vorbitor de limbă chineză, iar 
multe aeroporturi din lume se ex-
tind pentru a face faţă zborurilor 
noi din această ţară. Chinezii devin 
tot mai puţin „insulari”, ceea ce e 
bine, din punctul meu de vedere. 
Cum te relaxezi?

Citesc, înot, petrec timpul împreună cu copiii. 
Vi  zitez fabrici împreună cu amicii mei expaţi. 
Ca să pătrundem în ele durează luni de zile, 
pen tru că proprietarii lor chinezi cred adesea 
că suntem spioni industriali, dar dacă reușim 
să ajungem acolo, este o lume fascinantă – ro-
boţi, instalaţii, îmbuteliere de Coca-Cola! 
Cu tot respectul, asta sună un pic „nerdy”. 
Hmm… Să-ţi mai spun că am 13.000 de contac-
te în adresa mea de mail și că am păstrat fi ecare 
e-mail trimis sau primit, începând cu primul, 
din 1984? Sunt peste 1,4 milioane de mesaje. 
Nu, nu o să menţionăm asta. Hai să vorbim 
mai bine despre berea chinezească.
OK. Îmi place Tsingtao. Fă o vizită aici, cândva, 
și încearc-o! 
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