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Asia er nokså ukjent for mange i Noreg, og dersom 
ein tenker på Asia er det ofte på stereotypane. I 
denne utgåva har me prøvd å sette søkelys på 
ulike deler av denne spennande regionen. Aller 
først får dykk heile tre artiklar om dei olympiske 
leikene som nyleg blei avhaldne i Seoul, Sør 
Korea. Solveig Helene Ruud som er landsleiar 
for ANSA Sør Korea har skrive om forholdet 
mellom Nord og Sør, korleis Noreg oppfører 
seg med tanke på Paralympics, samt korleis 
det gjekk når ANSA drog for å sjå OL! Vår eigen 
økonomiansvarlege, Maren Stødal Risa prøver 
å forklare forholdet og historia mellom Taiwan og 
Kina. Dei to King’s College studentane Lucy Xu 
og Seyran Khalili har kvar sitt reisebrev frå Kina 
og Japan. Maria Nilssen har skrive mange innlegg 
om Kirgisistan, og har denne gongen valt å sjå 
på skilnadane mellom russerane og kirgisarane i 
Kirgisistan. Vi avsluttar med fine bileter frå store 
deler av Asia. 

Marie Mannes

I år har me tenkt å fokusere på ein verdsdel per utgåve. Neste utgåve blir om Afrika! 
Dersom du har ein liten skribent i magen, eller har nokre du vil skrive om Afrika er det 
berre å melde interesse ved å sende ein e-post til Samfunn@ansa.no. Du treng ikkje 
skrive om dette tema dersom du ikkje ønsker det, da me også er veldig interessert i 
erfaringsrapporter og liknandes!
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og startet en dialog 
om betydningen av 
personlige erfaringer.
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dikotomier i 
Kirgisistan
Nytt innlegg om 
Kirgisistan fra 
Maria Nilssen, om 
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Johan er 25 år og studerer en master i samfunnsøkonomi 
i Stockholm. Han har tidligere studert både i Melbourne og 
Amsterdam.  Johan har lang erfaring fra ANSA, blant annet  
som landsleder i ANSA Benelux og som økonomiansvarlig i  
Ansa Samfunn.

Johan A. Liseth Hansen
Leder

“Jeg gleder meg til å fortsette det solide 
arbeidet ANSA Samfunn har gjort gjennom 
flere år i forbindelse med fagdagen og 
Utlendighet. To viktige medlemsgoder for all 
samfunnsfagsstudenter i utlandet"

Presentasjon av styret Sterk deltakelse av ANSA i PyeongChang 2018

Av Solveig Helene Ruud, Landsleder i ANSA Sør-Korea

Maren er 21 år og fra Stavanger. Hun har vært engasjert i to år 
nå, og var med å started ANSA Brigthon! Maren studerer LLB 

Law with International Relations ved University of Sussex, men 
er dette skoleåret utvekslingsstudent i Taipei, Taiwan!

"Mine ambisjoner for ANSA Samfunn er å øke vår 
tilstedeværelse på sosiale medier og å spre Utlen-
dighet til enda flere ANSAere."

Maren Støldal Risa
Økonomiansvarlig

Marie er 19 år og går på sitt første år ved Kingston 
University der ho tar ein Bachelor i International Relations & 
Journalism. Marie har ingen tidlegare erfaring innan ANSA, 
men har god erfaring innan journalistikk og publisering, da 
ho har jobba som frilansjournalist i over fem år.

Marie Mannes
Redaktør

“Eg gleder meg til å lage mange gode magasiner 
dette året! Det er spennande å få inn så mange 
gode innlegg om alle slags tema! 

Vinterlekene i PyeongChang 
2018 har utvilsomt vært et 
omdiskutert prosjekt hvor 
ekspertene har uttrykt både 
bekymring og skepsis til 
hvordan et land med så liten 
tradisjon for de nordiske 
vinteridrettene kunne skape OL-
suksess i landets minst utviklede 
region. 

ANSA Sør-Korea lot seg derimot 
ikke stoppe av manglende 
infrastruktur, trusler om kulde og 
dårlig vær, eller generell laber 
publikumsoppslutning, og med 
kvikk lunsj og kakao i sekken dro 
vi til Alpensia for å se Norge ta 
medalje i lagsprinten for både 
kvinner og menn.

Det er ikke alle utenlandsstudenter 
forunt å oppleve OL i eget 
studieland, og det var derfor 
åpenbart at vi måtte stelle i stand 

noe ANSA-relatert da vi var så 
heldige å befinne oss i sentrum av 
verdens søkelys. Likevel, OL er 
et sammensurium av aktører som 
drar i uendelig mange tråder og 
kniver om det samme, så dersom vi 
skulle få med så mange som mulig 
måtte vi gjøre det ganske enkelt og 
lavterskel – og veldig norsk. 

Vi var til sammen 20 norske 
studenter som dro til PyeongChang 
den 21. februar. Vi møtte opp på 
togstasjonen i Seoul med flagg i 
sekken, flagg på kinnene, og de 
norske fargene godt representert på 
alt fra luer til gensere. Stemninga 
var høy, og alle var gira på gull!

Fremme i PyeongChang dro 
vi først innom Sjømannskirka 
og spiste vafler, før vi benket 
oss til på stadion. Grunnet 
strenge restriksjoner på 
promoteringsmateriale inne på 

stadionene tok vi ikke sjansen på å 
fremme ANSA-logoen. Løsningen 
ble derfor et banner med teksten: 
Alle Norske Super-Atleter, dere går 
ikke for gull alene!”

Det ble ett norsk gull og én bronse, 
så samlet sett måtte vi si oss 
fornøyde med dagen. På vei hjem 
på kvelden sovnet halvparten, mens 
resten stirret tomt ut i lufta – et 
tegn på at det var en vellykket og 
inntrykksfull dag i PyeongChang!

Se flere bileter på neste side!
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Da OL ilden ble slukket som en 
del av avslutningsseremonien 
i PyeongChang den 25. februar 
bekreftet IOC-president Thomas 
Bach at lekene i Sør-Korea hadde 
vært en suksess – om ikke på grunn 
av de sportslige prestasjonene, 
så i det minste for den politiske 
situasjonen på Korea-halvøya. 

Fredens leker og nye 
toner fra Nord

Av Solveig Helene Ruud, 
Landsleder i ANSA Sør-Korea

Det var til tider en svært ubehagelig 
opplevelse å være tilskuer under 
vinterlekene i PyeongChang, men 
ikke nødvendigvis på grunn av den 
aggressive naboen i nord. Snarere 
tvert imot, midt i blant ubarmhjertige 
værforhold i OL-landsbyen, folketomme 
tribuner på stadionene, og flere 
sportslige skuffelser for vertsnasjonen 
ble Nord-Koreas tilstedeværelse et 
lysglimt i et ellers rolig OL uten de 
største overskriftene. 

”Endelig!”

Det gikk nærmest et sukk gjennom den 
koreanske befolkningen da Nord- og 
Sør-Korea kun uker før OL ble enige 
om betingelsene for at førstnevnte 
skulle sende ulike delegasjoner til Sør-
Korea under både OL og Paralympics. 
Anerkjennelsen av vinterlekene i 
PyeongChang, og nordkoreansk vilje 
til å delta, er et tydelig tegn på at Kim 
Jong-uns fløytespill til det internasjonale 
samfunnet har endret tone. 

Intern oppvask

Sør-Korea har lenge befunnet seg i en 
spesiell og anspent politisk situasjon, 
hvor både intern oppvask og trusler fra 
Nord-Korea har dominert ordskiftet. 

Fredens leker og nye toner fra Nord

Alexander Falck-Bilden

Nasjonalt har landet levd med 
etterskjelvene fra avsløringen om 
at landets tidligere president, Park 
Geun-hye, i en årrekke har styrt 
landet basert på råd fra en sjaman, 
medvirket i grov korrupsjon, og kjørt 
Sør-Koreas diplomatiske forhold til 
Nord-Korea nærmest i grøfta.
 Det har derfor vært en oppvask av 
dimensjoner for nåværende president 
Moon Jae-in som har forsøkt å 
gjenopprette en politisk tillitt blant 
den sørkoreanske befolkningen som 
nærmest har vært gruslagt.

Historisk milepæl

Inter-koreansk, på den andre 
siden, var spenningsnivået på 
Korea-halvøya historisk høyt 
gjennom høsten 2017, med 
fortsatt opprustning og gjentatte 
prøvesprengninger nord for den 38. 
breddegraden. I november 2017 
proklamerte Kim Jong-un at Nord-
Korea hadde nådd en historisk 
milepæl og blitt en atommakt, noe 
som i utgangspunktet kunne utløst 
bekymring i Sør-Korea. 

Likevel, utviklingen i forholdet 
mellom Nord og Sør de siste ukene 
tyder på at det er liten grunn til 
bekymring. Mange kommentatorer 
hadde i forkant av vinterlekene stilt 
spørsmålet om OL ble et vindu for 
økt splittelse eller tilnærming mellom 
de to landene, men takket være hardt 
arbeid og velvilje fra begge sider ble 
realiteten sistnevnte. 

Kjært mottatt

At det skulle tippe denne veien er 

egentlig ikke en overraske: samtidig 
som Nord-Korea annonserte seg 
selv som en atommakt i november 
uttalte Kim Jong-un at det nå var 
på tide med dialog og internasjonal 
integrering. Likevel, utviklingen har 
blitt kjært mottatt i Sør-Korea, hvor 
majoriteten av befolkningen nå ser 
frem til en ny vår.

Avikle atomkapasitet

I skrivende stund har en 
sørkoreansk delegasjon ledet av 
president Moons sikkerhetsrådgiver 
Cung Eui-yong nettopp returnert 
fra Pyeongyang etter møter med 
Nord-Korea med flere konkrete 
budskap, blant annet at de to 
partene er blitt enige om et inter-
koreansk toppmøte med Moon 
og Kim i slutten av april. I tillegg 
har Nord-Korea sagt seg villig til å 
fryse missil- og atomtestene sine 
så lenge samtalene pågår, samt å 
avvikle sin atomkapasitet – i bytte 
mot sikkerhets garantier. 

Under møtet kom Kim med en 
gladnyhet spesielt til sine venner 
i Sør, nemlig en forpliktelse om 
å ikke angripe Sør-Korea. Nå er 
delegasjonen på vei til USA for å 
overrekke budskapene til Det Hvite 
Hus, og potensielt fremforhandle 
et bilateralt møte mellom USA og 
Nord-Korea

Fred

Alle OL har et ettermæle. 
Vinterlekene på Lillehammer i 
1994 var en enorm folkefest, mens 
Beijing 2008 ble lekene hvor den 
sosiale prisen på et OL tydeliggjort. 
OL i Rio i 2016 blir ofte trukket frem 
som et prakteksempel på hvordan 
tilretteleggingen for et OL ikke skal 
foregå, mens Sochi tilsynelatende 
var en eneste stor pampefest for 
toppene i Idretssforbundet. For 
PyeongChang 2018 vil ettermælet 
trolig bli fred.
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30 år etter at tidenes første 
Paralympics ble arrangert i Sør-
Korea, var lekene igjen tilbake 
i sitt opprinnelsesland. Mye 
har skjedd med paraidretten 
siden Seoul 1988, men vi har 
fortsatt en vei å gå med tanke på 
samfunnets holdninger til den. 

Til tross for et bemerkelsesverdig 
forsøk av arrangørene om å øke 
entusiasmen rundt de paralympiske 
lekene i PyeongChang, er det 
dessverre fortsatt et faktum at 
utøverne i Paralympics ikke får den 
samme oppmerksomheten som 
OL-utøverne – hverken av media, 
publikum, eller av næringslivet 
i form av sponsormidler. Det 
skyldes nok en rekke ting, slik 
som størrelsen på arrangementet, 
kjennskapen til paraidretten, og 
antallet utøvere som deltar. Likevel 
er nok det største problemet av vi 
fortsatt ikke ser Paralympics for de 
prestasjonene som utøves, men 
heller for funksjonsnedsettelsene 

hver utøver tar med seg inn i 
konkurransen. 

Eldre- og folkehelseminister
Et godt, men beklagelig eksempel 
på dette er den norske regjeringen. 
Misforstå meg rett, jeg mener det er 
fantastisk at regjeringen støtter opp 
om Paralympics og paraidretten. 
Likevel, når de velger å sende 
eldre- og folkehelseminister Åse 

Michaelsen gir det et signal om 
at paraidretten først og fremst 
er et tilbud i medisinsk forstand. 
Hadde det ikke vært bedre å 
sende for eksempel barne- og 
likestillingsministeren som har 
ansvar for inkludering og felleskap? 
Da kunne vi begynt å snakke om at 
vi ser utøverne i Paralympics til tross 
for deres funksjonsnedsettelser, og 
ikke på grunn av dem. 

Av Solveig Helene Ruud, Landsleder i ANSA Sør-Korea

Geir Owe Fredheim / Norges idrettsforbund m.m

Geir Owe Fredheim / Norges idrettsforbund m.m

Paralympics: først og fremst idrettsutøver

Geir Owe Fredheim / Norges idrettsforbund m.m

Paralympics viktig for inkludering
De olympiske og paralympiske 
leker har de siste årene blitt 
arrangert i land hvor vilkårene for 
funksjonshemmede tradisjonelt 
ikke har vært så gode, og 
Paralympics har derfor vært et 
viktig arrangement hvor lokale med 
funksjonsnedsettelser har kunnet 
få forbilder og en motivasjon til å 
kjempe for bedre rettigheter. I tillegg 
har Paralympics vært en arena 
for promotering av inkludering, og 
etter lekene både i Beijing 2008 og 
i Rio 2016 meldte folk at de hadde 
fått et bedre inntrykk av folk med 
funksjonsnedsettelser i samfunnet. 

Mye tyder på at en liknende 
trend vil komme til å bli tilfellet for 
Korea også: med en historisk stor 
sørkoreansk tropp, og den første 
nordkoreanske troppen til å delta 
i Paralympics noen sinne kan det 
virke som om Korea-halvøya har 
gått et steg i riktig retning med 
tanke på å fremme forståelse 
mellom mennesker – helt i tråd med 
den olympiske visjonen. Likevel 
har mange her, i likheten med 
andre plasser i verden, til gode å 
anerkjenne disse utøverne i kraft av 
deres prestasjoner, og ikke deres 
funksjonsnedsettelser.

En kilde til uforglemmelige 
øyeblikk
I en middag med de norske 
Paralympics-utøverne i 
PyeongChang for en stund tilbake 
tok jeg meg selv i å få gåsehud 
av da jeg forsto den innsatsen 
som legges ned av utøvere og 
støtteapparatet i forkant av et 
Paralympics. Dette er utøvere 
som trener i gjennomsnitt 600 
timer i året, noe som er på høyde 
med andre toppidrettsutøvere 
og ca. 500 timer mer enn 
undertegnede forøvrig. I tillegg 
er de imponerende målbevisste, 
og det er tilsynelatende ingenting 
som er overlatt til tilfeldighetene. 
Er det én ting jeg har lært av å 
observere Paralympics på nært 
hold i Sør-Korea så er det at Jesper 

Saltvik Pedersen, Vilde Nilsen, 
rullestolcurlinglaget og resten av 
troppen ikke kom til PyeongChang 
for å leke. De presterte og briljerte, 
og det er til å få gåsehud av – 
akkurat som vi fikk gåsehud da 
Marit Bjørgen tok gull på tremila.  

Akkurat som alle andre som deltok 
i PyeongChang 2018, hadde 
utøverne i Paralympics brukt fire år 
på å forberede seg. Det har vært 
fire år med valg, kompromisser, 
hard trening og forventninger, og 
de fortjener å bli anerkjent for det 
arbeidet de legger ned hver eneste 
dag for å skape uforglemmelige 
idrettsøyeblikk for oss som ser på. 
Jeg de minste vi kan gi de tilbake 
er at vi lar dem være først og fremst 
idrettsutøvere. 

Geir Owe Fredheim / Norges idrettsforbund m.m

Geir Owe Fredheim / Norges idrettsforbund m.m
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Av Maren Stødal Risa, utvekslingstudenti Taipei, Taiwan og til vanlig student ved University of Sussex 

Sett fra utsiden er det vanskelig 
å oppfatte Taiwan som noe 
annet enn en selvstendig, 
demokratisk stat. Øya, formelt 
kalt Republikken Kina, har sitt 
eget selvstendige rettssystem, 
velfungerende militære 
og fungerer i realiteten en 
selvstendig stat.

Offisielt sett er den faktisk ikke 
det, men anses som den tjuetredje 
delstaten til Kina. Til tross for dette 
er Taiwan en av de økonomiske og 
teknologiske suksesslandene i Asia. 

Historisk 
Taiwan er en øy i Sør-Kina havet, og 
har siden 1600-tallet opplevd å bli 
dratt mellom ulike stormakter. Etter 

flere århundre under fastlands-
Kina ble øya tatt over som Japansk 
koloni i 1895. Japanerne klarte 
å knuse løsrivningsbevegelsen 
i Taiwan som prøvde å etablere 
en selvstendig stat. Japanerne 
la ned mye arbeid i å utarbeide 
infrastrukturen i landet, noe øya 
fremdeles bærer preg av. Etter 
mer enn femti år under Japansk 
styre, ble øya etter mye om og 
men hjem for den kinesiske 
nasjonalistregjeringer og politiske 
flyktninger. 

Chiang Kai-Shek og 
Nasjonalistpartiet 
Chiang Kai-Shek var lederen av 
det Nasjonalistiske partiet i Kina. 
Han var en autoritær konservativ 

som avviste vestlig demokrati og 
den nasjonalistiske, demokratiske 
sosialismen som tidligere hadde 
rådet i partiet. Som tidligere 
militærmann nølte han ikke med 
å sette hardt mot hardt. Under 
den nasjonalist-kommunistiske 
borgerkrigen i Kina var det to 
partier som kjempet mot hverandre. 
På den ene siden stod Chiang 
Kai-Shek og det Nasjonalistiske 
partiet, og på den andre var det 
Mao Zedong og det Kinesiske 
Kommunistpartiet. Krigen var basert 
på ideologiske motsetninger, og det 
har aldri blitt inngått en fredsavtale 
mellom de to regjeringene. 

I 1949 flyktet Chiang, det 
Nasjonalistiske partiet og to 
millioner flyktninger til Taiwan.

millioner flyktninger til Taiwan. Der 
grunnla de Republikken Kina, og 
tok samtidig over styret over øya. 
Regjeringen i Taiwan kalte seg for 
”Regjeringen for hele Kina”, og 
fortsatte kampen om fastlandet. 
Siden opprettelsen av Republikken 
Kina, har det derfor vært to Kina 
som begge gjør krav på det 
samme geografiske området. 
Fastlands-Kina, som offisielt heter 
Folkerepublikken Kina, anser også 
Taiwan som en del av sitt rike. 
Begge parter er altså enige om at 
Taiwan er en provins som tilhører 
resten av fastlanskina, men det er 
politisk uenighet hva angår Taiwan 
som en del av Folkerepublikken 
Kina. 

Økonomisk suksess 
President Chiang Kai-Shek styrte 
ettpartistaten med jernhånd frem 
til sin død i 1975. Politikken fulgte 
”Folkets tre prinsipper”, noe som 
førte til disiplinerte arbeidere, 
liberal markedsøkonomi og store
utviklingsprosjekter. 

Som et resultat av dette økte 
den generelle levestandarden 
betraktelig, og det er langt mindre 
forskjeller blant befolkningen i 
Taiwan enn det er i Kina. Landet 
opplevede også stor økonomisk 
vekst med økt internasjonal handel, 
avansert teknologi og massiv 
utvikling. Fra midten av 80-tallet 
til tidlig 2000-tallet gikk landet fra 
å være en autoritær ettpartistat, 
til å bli en fredelig demokratisk 
nasjon. I dag er Taiwan et av de 
mest likestilte og liberale landene 
i regionen, og gikk foran som 
første Asiatiske land til å legalisere 
likekjønnet ekteskap i 2017. 

Ett-Kina politikken 
Internasjonalt har spliden 

mellom Folkerepublikken Kina 
og Republikken Kina ført til at 
stormakter har blitt tvunget til å 
anse kun en av statene. Frem 
til 1970-tallet var det Taiwan 
som hadde den internasjonale 
støtten. De satt blant annet i 
Sikkerhetsrådet i FN frem til 1971, 
før de ble bedt om å gi fra seg 
plassen til den Beijing-styrte 
regjeringen. 

i FN igjen, men ettersom Kina er 
fast medlem i Sikkerhetsrådet med 
veto rett, er det lite sannsynlig at 
noe kommer til å endre seg med det 
første. 

Med tanke på Kinas rolle i 
verdenspolitikken i dag, er det ikke 
vanskelig å forstå hvorfor andre 
stater velger å holde seg inne med 
stormakten i stedet for Taiwan.

Et steinkast fra leiligheten min ligger det største landemerket i Taiwan – nemlig 
Minnesmerket til Chiang Kai-Shek. Ikke uventet var det på hans eget initiativ at det ble 
bygget, og selv om taiwanere flest ikke er tilhengere av Chiang forteller den en viktig 
historie.

Taiwan – fra autoritær ettpartistat til demokrati 

Kina selv har ikke Ett-Kina 
retningslinjen, men i stedet Ett-Kina 
prinsippet. De fleste stater anser 
ikke Kinas suverenitet over Taiwan, 
men anser heller ikke Taiwan som 
en selvstendig stat. Taiwan på sin 
side anser seg offisielt ikke som en 
egen stat, og holder fast ved Ett-
Kina prinsippet hvor Taiwan utgjør 
en av provinsene. Formelt heter det 
at ”Taiwan er en del av Kina, men 
ikke en del av Folkerepublikken 
Kina”. 

Som et resultat av at Japan og 
USA ønsket å forbedre forholdene 
sine med Kina, ble Taiwan 
nedprioritert. Beijing krever at alle 
land som ønsker diplomatiske 
og økonomiske forbindelser med 
dem må forholde seg til Ett-Kina 
politikken. Dette innebærer å 
anse Taiwan som en del av Kina. 
Den politiske situasjonen gjør at 
Taiwanerne har færre internasjonale 
rettigheter og innflytelse. Taiwan 
ønsker å bli med 

Maren Stødal Risa
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Dagens politiske situasjon 
Det finnes to politiske leirer 
i Taiwan; og skillelinjen er 
mellom selvstendighetsivrere, 
altså tilhengerne av Taiwansk 
selvstendighet, og nasjonalistene, 
som holder fast ved ett-Kina 
prinsippet. Det er hovedsakelig 
Ett-Kina prinsippet som splitter 
de politiske leirene i Taiwan. 
Spesielt ved taiwansk politikk er 
at begge partiene er tilhengere av 
den samme markedsliberale 
økonomiske retningen, og skiller 
seg nesten ikke fra hverandre 
på den politiske høyre-venstre 
skalaen. 

Selv om dagens regjering 
tilhører selvstendighetsriverne, 
er den offisielle politikken at de 
fremdeles er Republikken Kina. 
Ettersom temaet er såpass betent 
kan det virke som om politikerne 
ønsker å unngå det så mye som 
overhodet mulig. Flertallet av 
taiwanerne oppfattes som stolte 
over å være selvstendige, og ønsker 
å bli en internasjonalt anerkjent stat. 
Det ryktes at nye forhandlinger med 
Kina angående Taiwans politiske 
status kan ta sted i 2020. Etter 
majoriteten av taiwaneres holdning 
å dømme, ønsker de å løsrive seg 
fra fastlandet. Ettersom Taiwan la 
fra seg alle planer om å invadere 

fastlandet i 1972, er det lite som 
tyder på at Republikken Kina vil 
komme noen vei. Folkerepublikken 
Kina har stor støtte blant 
befolkningen, og med utviklingen 
i Kina å dømme er det lite 
sannsynlig at styresettet vil endres 
med første. 

I Economic Cooperation 
Framework Agreement (ECFA) fra 
2010 ble Kina og Taiwan

enige om å la Taiwans uavklarte 
politiske status ligge, og fokusere 
på økonomisk vekst og samarbeid. 
Taiwan fikk med dette større frihet 
i form av handel, og de har siden 
den gang inngått flere bilaterale 
handelsavtaler med flere land i 
regionen. 

Mulig gjenforening? 
I 2005 ble det politiske 
forholdet mer skjerpet etter at 
Folkekongressen i Beijing vedtok 
en lov som åpner for bruk av 
militærmakt dersom Taiwan 
prøver å løsrive seg. Dersom nye 
forhandlinger tar plass i 202, blir 

det spennende å se om Kina er 
villige til å anse Taiwan som en 
selvstendig stat. Dersom de nekter 
kan det tenkes at forholdet mellom 
dem kjølner ytterligere, eller at Kina 
velger å angripe Taiwan. 

Under den amerikanske valgkampen 
uttalte Trump at han ikke forstod 
hvorfor USA måtte være bundet av 
ett-Kina politikken. Dette skapte 
stor debatt innen diplomatiet, og 

han rettet seg snaue to måneder 
senere under en samtale med 
Kinesiske President Xi. 
Dersom USA velger å legge bort 
ett-Kina politikken, og anser 
Taiwan som en fullverdig stat, er 
risikoen stor for at Kina vil angripe 

Taiwan. USA kan ta del i konflikten 
om de ønsker å forsvare kapitalist 
staten, og vil dermed bli dratt inn 
i en krig. På bakgrunn av dette 
var det trolig få i det amerikanske 
regjeringsapparatet som var lei 
seg for at Trump gjorde det klart for 
President Xi at USA fremdeles er 
enig i ett-Kina politikken. 

Når Kina nå blir rikere og mektigere 
kan det virke som at de håper 
at Taiwanerne vil gjenforenes. 
Likevel er det lite som tyder på at 
Taiwanerne er villige til å gi opp sin 
frihet og livsstil for å være underlagt 
nok et autoritært styresett.

Reisebrev - Japan 

Sommeren 2017 etter å ha fullført 
min bachelor i London fløy jeg 
14 timer for å endelig oppleve 
barndomsdrømmen min Japan i 
en måned.

Som en jente født og oppvokst i 
Norge med kinesiske foreldre, gått 
på internasjonal skole og bodd i 
Madrid har jeg alltid den abstrakte 
følelsen av å ikke høre til en bestemt 
etnisitet.  Turen til Japan var først og 
fremt for å oppleve kulturen landet 
har å tilby etter å ha vokst opp med 
med mye lesing av manga (japansk 
tegneserie), masse sushi, tre år 
med karate og ikke minst etter å ha 
sett hvor stor begeistring mange i 
Europa og Skandinavia hadde til 
den japanske kulturen.

Forskjeller og likheter

Selv om jeg praktiserer et par 
kinesiske tradisjoner som kinesisk 
nyttår og fullmåne festival med 
familien, og har generelt en kinesisk 
side føler jeg meg ikke 100 % som 

en ‘typisk kineser’. Mange kinesere 
i Norge har et kulturelt samhold 
og en lidenskap som jeg ikke har. 
Det jeg har opplevd i Kina, var mer 
feriebasert, men har over årene 
har jeg lært mye mer om Kina 
som en helhet. Dette gjelder både 
om politikken, samfunnet, verdier, 
utdannelsessystemet. Jeg var 

derfor veldig spent 
for å se forskjellen mellom Kina 
og Japan ettersom begge ligger i 
Øst-Asia og derfor har mye likheter 
når det kommer til tradisjoner av 
mat, etikk, kampsport, manerer, 
teknologi, historie og kunst samt 
tusenvis av år med historie. 

Av Lucy Xu - Masterstudent ved King’s College i London

Lucy XuRichie Chan

Lucy Xu

“Dersom de nekter kan det tenkes 
at forholdet mellom dem kjølner 
ytterligere, eller at Kina velger å 

angripe Taiwan.”
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Kosetøy ikke-eksisterende

Når jeg var i Japan fikk jeg oppleve 
blant annet byene Tokyo, Hakone, 
Nara, Kyoto og Osaka. Teoretisk 
sett kunne jeg mye om Japanese 
kultur, men samtidig så er det noe 
helt annet å oppleve det. Storbyen 
Tokyo var veldig lik andre urbanske 
storbyer (feks. New York) med 
alle annonsene, skyskraperne, 
lysene og menneskene. Noe jeg la 
spesielt merke til i Japan generelt 
var hvor rent det var. 

Dette inkluderer markeder, 
smågater, offentlige steder og 
mer industrielle byer. Fra erfaring 
var dette på en helt annet nivå 
sammenlignet med landsbyer i 
Kina hvor hygiene kontrollen og 
regulering av avfall i landsbygda 
ikke er like utviklet, samt 
forskjellige vaner og holdning fra 
lokalbefolkningen. Noe som var 
det samme derimot, var vekten 
på innesko og utesko når det 
kommer til hjemme. Dette har 
noe med renslighet, høflighet og 
tradisjon. Noe jeg også la merke 
til var hvor velkledd og stelt den 

lokale beboerne i Japan i alle tider. 
Selvsagt var det mye motestiler 
man ikke ofte ser i det vestlige 
landet på en daglig basis (i.e. lolita 
og gyaru).

Jeg la heller ikke merke til mye 
form av ’kosetøy’ i offentlige steder. 
Dette har jeg hørt om, men det 
å oppleve det selv gjorde at jeg 
startet å gjøre det samme som 
dem. Dette betydde to minutters 
gåtur til nærmeste supermarked i 
jeans og ikke i joggebukser.

Enkelt å navigere

Navigering av transportsystemet 
i Japan var topp og jeg hadde 
ikke mye problemer å komme 
meg fra punkt A til B ved bruk av 
mobilapper. Det var derimot veldig 
vanskelig å kommunisere i de mer 
landlig delene av Japan (Hakone og 
Nara) ettersom nesten ingen kunne 
snakke engelsk. Når det er sagt var 
de lokale mer eller villig til å hjelpe 
meg ved bruk av tegnspråk, peking 
og vising av kart. Sammenlignet 
med Kina som er mye vanskeligere 
etter egen erfaring som turist og det 

jeg har hørt fra mine ikke-kinesiske 
venner

Oksetunge og rå blekksprut

Jeg ble også kjent med lokale 
beboere og fikk bli med noe som 
heter ’Nomikai’ aka etter jobb-drikker 
i en ’Izakaya’ (Japansk pub) som er 
stor del av den japanske popkulturn, 
spesielt for hvit-krage arbeidere. De 
var spesielt interesserte i å høre om 
det norske været, laksen, brunost, 
langrenn og ikke minst vikingene. 
Jeg fikk også prøve ut matretter som 
jeg aldri hadde prøvd før som for 
eksempel oksetunge og gjæret rå 
blekksprut med salt … 

Kulturelle opplevelsen i Japan var 
magisk, sprøtt og lærerikt og er 
noe jeg kommer til å huske langt 
fremover i tid. Som en student med 
asiatisk bakgrunn og oppvokst i et 
vestlig land oppfordrer jeg alle å ta 
sjansen å oppleve ikke bare Japan 
kulturelt, men også Kina. Synet, 
levemåten, verdiene og menneskene 
vil garantert ha innvirkning på deg. 

Reisebrev - Kina og arven etter Lao Tzu

 «Jeg har tre skatter som jeg 
bevarer og verdsetter høyt. Den 
første er mildhet, den andre er 
en enkel livsform, den tredje er 
ydmykhet» – Lao Tzu

Laozi (Lao-Tzu «Den gamle mesteren) 
regnes som grunnlegger av taoismen 
og en av de mest siterte kinesiske 
filosofene i moderne tid. Hans kilde og 
ideal til all eksistens er det som ikke 
er kjent for en, det usette men ikke 
transenderte, det sterke men fortsatt 
det ydmyke – i hans tro er dette roten 
av all ting. Hans viten er kjent for å 
lede studentene til å «returnere» til 
deres naturlige tilstand –  å være myk, 
tilbøyelig og åpen for ny viten. 

Mitt første personlige møte med 
kinesisk historie var da jeg som 
ferdig uteksaminert bachelorstudent 
skrev en artikkel som praktikant for 
Amnesty Norge om demonstrasjonene 
som tok sted på Den Himmelske 
Freds plass våren 1989. Samme 
året som protestene tok sted, ble 
jeg selv ble født. 1989 var et år for 
bemerkelser, Berlin murens fall og 
nye verdens endringer tok sted; 
samfunnet måtte på nytt skape en 
ny forståelse av alt som skjedde. Jeg 
hadde aldri hørt om den Himmelske 
fredsplass, dens betydning eller lest 
om Kinas menneskerettighetshistorie 
før i etterkant av da jeg skrev den 
artikkelen. Like lite visste jeg at jeg 
kom til å besøke Kina et år etter. 

Asiatisk tankegods om inkludering 

Å oppleve Kina var aldri i reiseplanene 
mine. Ingen i min kurdiske familie 
hadde noen gang vært i et asiatisk 
land og det hele var en surrealistisk 

opplevelse til å begynne med. Min 
reise i Kina varte i tre uker hvor 
jeg reiste til Shanghai og Beijing. 
To store byer med et verdenshav 
av ulikheter. Shanghai kan best 
beskrives som en fusjon mellom 
New York, Paris og Asia alt på 
et sted. Shanghai som by bærer 
fortsatt de historiske trekkene 
av å være en tidligere fransk 
koloni. Leser man litt om historien 
til hvordan franskmennene ble 
inkludert i Kina ser man fort 
hvordan den kinesiske læren til 
Laozi allerede her har en rød tråd 
i kinesisk inkludering og åpenhet. 
Et raskt besøk til Shanghai sitt 
historisk museum lærte meg at 
franskmennene tilstede i Shanghai 
skal ha fått høye posisjoner i 

domstolene allerede i år 1849, og 
visstnok så måtte enhver rettsak 
ha en fransk dommer tilstede. 
Dette reflekterer mye om hvordan 
integreringen i Kina allerede forut 
for den store integreringsdebatten 
som vi i vesten har i dag, var klar 
over at dersom man skal leve i fred 
med hverandre så må man gjøre 
det på like premisser og bli både 
integrert og inkludert. 

Ingenting kan sammenliknes med 
den kulturelle følelsen av å kunne 
flyte forbi franske gater i Shanghai 
som French Consession Street (et 
av de travleste shoppings steder i 
Shanghai) og gå over til en high-
tech tube hvor vinduene bytter over 
til tv-skjermer med lys sensorer (Ja 
– shapeshifting undergrunnsvinduer 
ble styrt av lys sensorer som gikk 
over til å vise tv og musikk klipp 
når undergrunnen var i en mørk 
tunnel). Det føltes litt som å være 
i fremtiden, en verden som vesten 
enda ikke har sett. 

Et land hvor bytte av kollektiv trafikk 
innebærer at man blir scannet og 
sjekket før man går inn i bussen 
eller t-banen. 

Av Seyran Khalili - Masterstudent ved King’s College i London

Lucy Xu  Seyran Khalili

 Adobe Stock/ cutecancerian
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Et land med høy sikkerhet, stor 
befolkning men også stor åpenhet. 
En åpenhet som politikken og 
vestens bilde av Kina ikke alltid 
gjenspeiler. 

En reise tilbake til Sino-Persiske 
relasjoner ...
 
Jeg reflekterte tilbake til mitt eget 
hjemland, Iran, når jeg var i Kina. 
På mange måter minnet reisen 
til Kina meg om min opplevelse 
av å være i Iran. Dette er oftest 
referert til som Sino-Persiske 
relasjoner og går tilbake til den 
historiske kulturelle og diplomatiske 
reksjonen mellom landene, noe 
jeg opplevde som et åpenbart 
faktum den dag i dag. Det stadige 
sikkerhetssjekkene, koblingen til 
VPN fordi internettet er sperret 
til å nå utenlandske medier og 
nettverkssystemer, mystiske 
gesturer, men samtidig en spenning 
i luften. 

En tyngre politisk barriere som 
dekket tak høyde, men et lett, 
livlig og lykkelig menneske ånd. 
Nysgjerrige kinesere som ville ta 
en selfie med meg (regnet total 
100 selfier) og ikke minst fusjoner 
mellom øst og vest i enhver 
restaurant.

Til min overraskelse, har mediene 
ikke omtalt det kinesiske folkets 
varme, åpenhet og rolige 
tilværelse men fokusert for mye 
på den brutale harde politikken 
og levekårene. Jeg opplever 
ofte det samme med omtalen av 
Iran og Midtøsten. Noe som er 
klinkene klart; poltikk og folket er 

ikke en kongruent enhet. Folket 
er menneskene, varmen og 
åpenheten de gir deg ved et første 
møte.

Møte med Den Himmelske Freds 
Plass

Jeg opplevde den Himmelske 
Freds plass et år etter at jeg skrev 
min først artikkel om protestene 
som tok sted i 1989. En hendelse 
som til den dag i dag er sårt for 
den urettferdigheten som tok 
sted, spesielt for en med kurdisk 
bakgrunn som har opplevd urett 
mot sitt eget folk og masse 
protester i tusener år, var dette 
en spesiell opplevelse. Den 
Himmelske Freds plass er et åpent 
langstrakt landskap som fører 
opp til regjeringskvartalet og Den 
Forbudte By, et bygningskonsept til 
ære for Ming- og Qing dynastiene 
fra 1422.  Jeg kom over en 
humanitet i Beijing som jeg ikke 
kunne fange i artikkelen jeg skrev 
for et år siden. Jeg ble forelsket i 
Asia som en verdensdel, og jeg 
skriver nå om Kina som et land, 
som et menneske jeg ble kjent 
med. Samtidig som jeg har fått en 
forkjærlighet for byen Shanghai 
etter bare tre uker. Det har formet 
meg, og mitt syn på Asia. Så klart 
så er dette naturlig for en som er 
åpen for nye opplevelser. I Lao 
Tzu’s lære er dette rette veien 
for en student. Mitt møte med 
Asia er per i dag et av mine beste 
opplevelser som jeg gleder meg 
til å gjenta. Ser ikke noe i veien 
for å satse på en karriere i Asia 
og oppfordrer andre studenter til å 
selv oppleve, observere og være 
nysgjerrig på nye kulturer og usette 
destinasjoner. 

Kunsten om å være lykkelig 

Avslutter reisebrevet med min 
siste tanker fra Yu-Hagen (上海) 
og Sommerpalasset (Kinesisk
颐和园, pinyin: Yíhéyuán; «den 
bevarte harmonis have») i Beijing; 
i et av de små hjørnene av 
sommerpalasset fant jeg skiltet 
«The passage of happiness». I det 
jeg gikk inn i denne delen av hagen 
fant jeg en ro og en stemme jeg 
aldri hadde opplevd før. Omringet 

Fordommer og dikotomier i Kirgisistan

Er ting alltid slik vi tror de er, 
og er det gjennom dikotomier 
(todeling)man lærer best? I dette 
innlegget vil jeg prøve å gi en 
dypere forståelse av fordommer 
og dikotomier i Kirgisistan, 
med et utgangspunkt i Bisjkek, 
hovedstaden, og den skjulte 
interne konflikten mellom 
russerne og kirgisere. 

Den største etniske gruppen 
i Kirgisistan er naturlig nok 
kirgiserne, og navnet betyr i 
oversatt betydning kirgisernes 
land. Likevel er de ikke den eneste 
etnisitetsgruppen i landet, det er 
ganske mange, og en stor gruppe, 
som i hovedsak holder til i nord 
er russerne. Etter omtrent 70 år 
under sovjetisk styre, og med de 
medfølgende konsekvenser det har 
fått økonomisk, sosialt og kulturelt, 

bor det per dags dato enda en god 
andel russere i landet. I Bisjkek, 
hovedstaden, som betegnes som 
den siste ‘russiske øya’ i Kirgisistan, 
er fortsatt ca. 40 % av innbyggerne 
russiske. 

Dette i kontrast til under sovjettiden 
hvor russerne var i flertall. De 
bosatte seg i nord, og ofte i Chui-
dalen, hvor hovedstaden Bisjkek er 
plassert, på en åpen slette, under 
de mektige Ala-Too fjellene. I de 
mektige fjellene bodde kirgiserne, 
med sine husdyr, hester og med 
en nomadisk livsstil. Siden det 
første møtet mellom de nomadiske, 
sentralasiatiske, tyrkisktalende 
kirgiserne og russerne, har det vært 
et forhold preget av fordommer, 
rasisme, dikotomier. 
Er de ikke det samme da?
Da jeg kom tilbake til Norge 

første gang etter å ha vært et år i 
Kirgisistan, og folk spurte meg om 
hva forskjellen var mellom russerne 
og kirgiserne, og hvordan jeg 
kunne se forskjellen på de ble jeg 
himmelfallen. Det viser seg at folk 
ikke vet hvordan en kirgiser ser ut, 
men de fleste vet hvordan russerne 
ser ut, og antar ofte at kirgiserne er 
noe omtrentlig lignende. Det er de 
ikke. 

Jeg pleier å si at i norske øyner så 
ser kirgiserne ut sånn omtrentlig ut 
som en kineser, sånn at folk skal 
skjønne først at utseendemessig 
har russerne og kirgiserne ingenting 
til felles. Kirgisere er naturligvis 
ikke kinesere. De er et tyrkisk 
folkeslag som født og oppvokst i de 
sentralasiatiske fjellene, og som har 
levd omkring disse landområdene 
siden tidenes morgen. 

Kirgiserne og russerne har også 
ulike religioner. Russerne er russisk-
ortodoks kristne, mens kirgiserne 
er en interessant blanding mellom 
muslimer, ateister, naturalister, 
og sjamanistiske eklektikere. For 
enkelthetsskyld liker jeg å si at de 
er muslimer med en sentralasiatisk 
vinkling. Ettersom russerne og 
kirgiserne skiller seg fra hverandre 
i både utseende, språk, religion og 
opprinnelsessted er det forståelig 
at de også har store kulturelle 
forskjeller, samt matkultur, 
væremåte og verdier. Disse 
motsetningene, som har bodd i 
samme land og område i nærmere 
100 år, har ført til fordommer og 
motsetninger seg imellom.

Av Maria Nilssen - Master i 
sentralasiatiske studier ved
American University of Central 
Asia i Bisjkek, Kirgisistan og fast 
skribent for Utlendighet

 Seyran Khalili
av sakura trær med cherry 
blossoms og peoner, lysende røde 
fisker, savanner og en hage full av 
hvite, rosa og gule blomster. Noe 
i meg, fortalte meg at jeg hadde 
returnert til mitt naturlige selv – i 
et med en åndelig og spirituell 
opplevelse av ro, fred og harmoni. 
Dette er Asia for meg, og det håper 
jeg flere vil forbinde Asia med.

Realismen om Kina sett fra 
vesten, står i mitt syn til kontrast 
med idealismen som rommer 
folkesjelen. Mannen i gata lever 
ut Lao Tzu’s rute til lykke. Den 
psykologiske hemmeligheten 
forbundet med lykke i Asia kan 
kanskje være veien til en ny vestlig 
tidsånd i som kan lett inspireres av 
Lao Tzu’s idealer om å returnere til 
det naturlige. 

 Adobe Stock/ AhmetDogan
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Det urbane kontra det rurale

Den første dikotomien er forskjellen 
på kirgiserne fra byen (Bisjkek) og 
de som er fra bygda. Både russere 
og kirgiserne som er urbaniserte 
har en tendens til å se ned på 
kirgiserne som kommer fra bygda, 
da de ofte kan bli betraktet som 
bakstreverske eller lite urbanisert. 
De klær seg annerledes, snakker 
annerledes, snakker dårlig 
russisk, dårlige manerer og ter seg 
annerledes. 

Dette er en stereotype/
generalisering, og stemmer 
selvsagt ikke for alle. Kirgisere har 
et ord for disse kirgiserne som er 
for rurale for deres smak, og tar 
med seg dårlig kultur inn til byen. 
De kalles мырк, eller myrk som er 
den transkriberte versjonen. En 
direkte oversettelse av ordet finnes 
ikke, da det er mer som slang å 
beregne, men en kompis av meg 
sa det kort og godt at det betyr 
freak. Dikotomien bygd/by er en 

forenklet versjon av hvordan livet 
her er. Sannheten er at man kan 
være ganske мырк, men fortsatt 
være fra byen, hvor visstnok alle 
er urbanisert. Det er ikke så enkelt 
som dette, men stereotypien og 
holdningen til mange av de som 
kommer utenbys fra lever, og ofte 
uten grunn, videre.

Nord kontra sør

Den andre dikotomien jeg vil trekke 
fram er ulikheten mellom nord og 
sør. I nord ligger både hovedstaden, 
og det meste av industri og 
kultur. Sør i Kirgisistan er ofte 
betegnet som et mer tradisjonelt, 
bakstreversk og religiøst 
område. Osj, som betegnes som 
hovedstaden i sør, er en gammel 
by på grensen til Usbekistan, som 
var en del av silkeruteveien i gamle 
dager. I dag er denne byen preget 
av det tradisjonelle, og de etniske 
konfliktene som til tider tar plass 
i denne dalen, hvor en høy andel 
av innbyggerne er usbekere. Det 
er omtrent ingen russere sør i 

landet, men her tilspisser de etniske 
konfliktene seg; mellom kirgiserne, 
usbekerne og til tider en og annen 
tadsjiker. 

Avstand som noe mer enn bare 
geografisk
Avstandene er ikke bare store i 
geografisk stand i dette lille landet, 
men også blant kirgiserne, og igjen 
et enda større sprik til russerne. 
Fordommene eksisterer ikke bare 
basert på utseende, men også i 
kultur og språk. 

Kirgisere selv skiller mellom 
hverandre også innad, og de interne 
forskjellene fører til diskriminering 
og mobbing. Som etnisitetsgruppe 
er de derfor ikke alltid samlet Hvor 
holdningene angående disse interne 
forskjellene er hentet fra, er usikkert, 
men sovjettiden har nok påvirket 
dette både bevisst og ubevisst over 
lang tid. Hva som er ‘korrekt’ måte å 
være kirgisere på, variere naturligvis 
ettersom hvem du spør. I mange 
tilfeller taper man uansett, fordi man 
er kirgiser.

Noen kirgisere fordømmer andre 
kirgisere som ikke snakker godt 
kirgisisk, samtidig som man mobber 
de som ikke kan godt russisk, spesielt 
i Bisjkek. Russerne, som i hovedsak 
ikke snakker kirgisisk, til tross for at 
mange av de er født og oppvokst 
i Kirgisistan, får sjelden kritikk for 
å kun være monotalende. Det er 
derimot forventet av både russere 
og kirgisere at kirgiserne skal være 
tospråklige. Disse fordommene har 
ført til forskjellige holdninger til språk 
og etnisiteter i Kirgisistan, og har til 
tider ført til konflikter, og i verste fall 
revolusjon (2005 og 2010).  

Ta tiden til hjelp
Det er ikke alltid så lett å se og 
forstå disse interne forskjellene, 
mellom russerne og kirgiserne, men 
også de interne forskjellene mellom 
kirgiserne. For en som er ny og 
kommer utenifra virker situasjonen 
ganske enkel og som en dikotomi: 
rural kontra urban, nord kontra sør, 
og russere kontra kirgiserne. Jeg 
ser ut som en russer, så jeg merker 
ikke disse holdningene selv. Når 
russerne begynner å snakke om 
kirgiserne til meg, kommer en del av 
diskrimineringen og rasismen fram. 

Min utgangsposisjon er ganske unik; 
jeg ser lokal ut, og blir aldri tatt for å 
være utlending, helt til jeg begynner 
å snakke. Jeg har i hovedsak kun 
kirgisiske venner, men snakker 
omtrentlig ikke kirgisisk, derimot 
kommer jeg meg rundt på russisk. 

Ettersom tiden går, og erfaringene 
vokser begynner man å se 
nyansene. Det er dette som er 
så interessant med å bo en plass 
over lengre tid. Å la seg føre med 
inn i det kulturelle, og ta til seg 
lokal kunnskap og lokal forståelse. 
Plutselig ser man nyanser, men ser 
flere farger, ikke bare svart og hvit, 
men en hel regnbue. 

Å sette seg ned på en kafe og bare 
observere, er noe man ikke skal 
undervurdere som en måte å forstå 
ting på og se forskjellene. Ta tiden 
til hjelp, knytt nettverk, vær sosial, 
og forstå de sosiale kodene gir en 
helt ny innsikt i en kultur, enn å kun 
reise rundt som turist, og følge kun 
reisebøkers tips. Lær av de lokale 
og nyt livet. 

Fordommer og dikotomier i Kirgisistan
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ANSA Alumni har opprettet et 
tilbud for unge studenter som 
skal ut i arbeidslivet og som 
ønsker å diskutere og få råd om 
veien videre. 

Jeg har det siste året vært mentor 
for en gruppe med fire engasjerte 
studenter som ønsker seg jobber 
innenfor internasjonal politikk og/
eller bistand. Til sommeren tas det 
opp en ny gruppe på inntil seks 
personer. Søknadsfrist er 2. mai.

Mentorprogrammet er et tilbud til 
alle ANSA-medlemmer som enten 
går siste året på utdanningen sin, 
eller som har få års arbeidserfaring. 
Ordningen er gratis, og krever 
engasjement fra deg som mentee.

Norsk diplomat i ni år

Målet er å tilby deg en arena for å 
diskutere faglige, karrieremessige 
og personlige temaer, få innspill 
fra en erfaren mentor, og utvide 
ditt profesjonelle nettverk - med 
andre ord en unik mulighet for 
deg som er eller tidligere har vært 
utenlandsstudent!

Jeg har vært norsk diplomat i ni år 
og jobbet for ulike organisasjoner 
som FN og Røde Kors. Som 
student hadde jeg mange spørsmål 
om hvilke jobber jeg burde 
søke, hva slags muligheter som 
eksisterte, hva som var smart å 
gjøre hvis jeg ville jobbe i f.eks. FN.

Som utenlandsstudent syntes 
jeg i tillegg det var vanskelig å 
navigere i arbeidsmarkedet i 
Norge. Jeg kunne virkelig trengt 
en erfaren person å diskutere 
disse spørsmålene med. Derfor 
har jeg meldt meg som mentor for 
ANSA fordi jeg ønsker å være en 
sparringspartner for nyutdannede 
studenter.

Lærerikt og nyttig

Mentees’ene får råd, veiledning og 
bevissthet rundt karriereløp, inkl. 
hvilke jobbmuligheter som finnes og 
hva som kreves i arbeidsmarkedet 
innen dette fagfeltet. Og som 
mentor er det gøy for meg å være 
en del av gruppen fordi jeg lærer 
mye og holder meg oppdatert på 
ulike spørsmål. 

Mentorprogrammet varer i ett år. 
Vi møtes enten fysisk eller via 
skype fire ganger i året i tillegg til 
individuell kontakt. Av mentees’ene 
kreves det engasjement og vilje til å 
dele erfaringer. For å lese mer om 
programmet og om min bakgrunn 
les her: 

Håper å se deg på gruppen min til 
sommeren!

Ut i arbeidslivet? Sjekk ut ANSAs mentorprogram

Privat

Bildeserie fra Asia

Andy DoeAndy Doe
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Andy Doe

http://www.ansa.no/Studier-i-utlandet/etter/ansa-alumni/mentorprogrammet/
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Herman Kierulf Linn Marie Bø
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