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Amnesty International - DOEN Award 2005 

De Olympische Spelen waren voor China een wereldsucces. 

Niettemin waren er organisaties, zowel in Nederland als in 

België, die niet zo opgezet waren met deze 

promotiecampagne voor de Chinese overheid, en last but not 

least hun economie. Zogenaamd het neo-communistische 

model. Uiteindelijk blijkt het te gaan om een soort post-

kapitalisme dat zijn heil zoekt onder een rode vlag. Een smaad 

voor wie enige utopische idealen koestert. Met zijn 

documentaire China Blue gaat de filmmaker Micha X Peled 

voor de eerste keer kijken wat achter de deuren van ‘Made in 

China’ te zien is. Het resultaat is mensonterend, en de 

westerse consument beseft niet wat hij met zijn goedkope 

aankoop mede veroorzaakt. Vanuit deze problematiek gezien 

is China Blue een onthutsende revelatie. Jasmine is zestien en 

werkt met een aantal lotgenoten in een jeans-fabriek tegen 

vijf eurocent per uur om losse draadjes van jeans af te 

knippen, zeven uur per dag, maar daar komen wel extra uren 

bij. Onbetaald. De meisjes werken om hun familie van 

hongersnood te redden. Terwijl in Peking het Olympische vuur 

werd ontstoken, werkte de 16-jarige Jasmine met andere 

meisjes in erbarmelijke omstandigheden in dit grootse land. 

Bijzonder interessant zijn de onderhandelingen die de 

fabriekdirecteur voert met Europese afnemers, i.c. Engelse, in 

verband met prijsafspraken. Hoe lager de prijs, hoe zwaarder 

de meisjes zullen moeten werken. Deze documentaire film is 

meer verbazingwekkend en belangrijker dan om het even 

welke speelfilm. De cineast onthult immers een realiteit 

waarvan we sinds Pieter Daens (L.P Boon) geen weet meer van 

hebben. Ongelooflijk, maar realiteit anno 2008 in het Verre 

Oosten. Een film die onze Vlaamse zenders niet durfden te 

tonen ?  
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