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I denne utgaven av Samfunnsgeografen har vi valgt 
Kina som hovedtema. Både fordi vi mener det er 
et viktig tema og et tema som vil engasjere mange 
lesere – Kina blir utvilsomt stadig viktigere i et 
globalt perspektiv – men også fordi vi har en stor ki-
nagullgruve på instituttet.

I vår del av instituttet for sosiologi og samfunnsgeo-
grafi har vi nemlig flere personer med stor ekspertise 
på nettopp Kina. Norsk sosiologforening arrangerte 
en tverrfaglig paneldebatt i mars om Kina. Sam-
funnsgeograf Elin Sæther satt i panelet sammen med 
en statsviter og en sosiolog. Og ordstyreren var sam-
funnsgeograf Heidi Østbø Haugen. Hvor ofte er sam-
funnsgeografer i flertall i tverrfaglige tilstelninger? 
Dette gir en liten idé om hvilken ekspertise som finnes 
på samfunnsgeografi. Vi i Samfunnsgeografen er tak-
knemlig for at  kinaviterne våre vil dele sin innsikt 
med oss og dere lesere.

Men la oss ikke glemme at studenter er en stor res-
surs, for eksempel Lars Engen, som begynner å bli en 
gjenganger i bladet. Vi kan jo ikke unngå å få ham til å 
skrive om et tema som er så kjært for ham som Kina. 

Vi håper at det vi gir dere om Kina, faller i smak.

Som en spillglad samfunnsgeografistudent synes  
jeg det er utrolig sporty at professor Terje Wessel 
og førsteamanuensis Per Gunnar Røe svarte sporen-
streks ja da Samfunnsgeografen spurte om de ville 
spille SimCity.

SimCity er kanskje et underholdende spill som blir 
overfladisk og enkelt sammenlignet med komplek-
siteten i virkelighetens byutvikling, men som Wes-
sel poengterer på side seks, så kan et slikt dataspill 
være både pedagogisk og tankevekkende. Og ikke 
minst kan et slikt spill brukes til rekruttering av nye 
studenter til samfunnsgeografi.

Filmseminar er et etablert fenomen på instituttet. 
Sylvi Endresen bruker tekster fra Dropkick Mur-
phys-sanger. Hvorfor ikke bruke et dataspill som 
SimCity også?
      Redaktør Torstein S. Throndsen

Spillseminar?

LederSamfunnsgeografen er et tidsskrift for stu-
denter, ansatte og allumniforeningen ved sam-
funnsgeografi ved Universitetet i Oslo.

Innsendte tekster som står på trykk represen-
terer ikke nødvendigvis redaksjonens syn.
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– Jeg har aldri i løpet av hele mitt liv spilt et eneste 
dataspill, sier professor Terje Wessel da han kom-
mer inn på kontoret til førsteamanuensis Per Gun-
nar Røe. Han har ikke en gang spilt kabal på pc-en.
– Jeg leser knapt nettaviser. For meg har datamaski-
nen alltid vært et arbeidsverktøy, påpeker Wessel. 
Bare noen minutter senere sitter han og spiller Sim-
City sammen med førsteamanuensisen. 

Spillet for bygeografer
Siste spill i SimCity-serien kom ut i mars. Dette er data-
spillet for alle med en ordfører eller byplanlegger i mag-
en. Du starter med et helt øde område før du kobler deg 
til den regionale motorveien. Deretter legger du ut veier 
som vil danne strukturen i byen, så bestemmer du hvor 
det skal bygges boliger, butikker og fabrikker. Derfra 
og ut kan du avgjøre om byen skal bli et finanssenter, 
en universitetsby, turistby, industriby eller en kasinoby 
som Las Vegas. 
Dette spillet er altså midt i blinken for spillglade bygeo-

grafistudenter. Men er det midt i blinken for to fagres-
surser som professor Wessel og førsteamanuensis Røe?

5000 innbyggere = metropol 
– Dette ser metropol-aktig ut, bemerker Wessel, 
da han ser Vista XP, underskrevnes selvlagde by 
med over 80 000 innbyggere, bre seg utover data-
skjermen. Professoren reagerer da han får vite at 
en by med 5000 innbyggere kvalifiserer til å være 
metropol i spillet.
– Spøker du? Metropol er jo i Europa definert som 
minst én million innbyggere, utbryter han.
– Det er å overselge produktet sitt. Men det er en visu-
ell “mismatch” her. I en by som denne ville det jo vært 
flere hundre tusen innbyggere, fortsetter Wessel om 
“metropolen” Vista XP. Per Gunnar Røe legger til at det 
kan jo ha noe med spilltekniske begrensninger å gjøre.

Amerikansk
Røe konstaterer raskt at Vista XP er amerikansk.

– Denne byen ser veldig amerikansk ut med åpne 
plasser og store parkeringsplasser mellom bygningene. 
All arkitektur er amerikansk, sier han. Wessel mumler at 
byen minner om Los Angeles, amerikanske vestkystbyer 
og Florida-byer. At enhver bydannelse i spillet dessuten 
starter med å koble byen til den regionale motorveien, 
omtaler de to som veldig amerikansk.

Blanke ark, virkelig?
Begge fagekspertene kommenterer at bydannelsene 
i SimCity starter med et helt tomt område.
– Den type byer du har i Nordøst-USA – New York 
og Boston med myldrende byliv – som har vokst 
fram gjennom flere århundrer, fanges jo ikke opp, 
sier Wessel.
– Du starter helt på scratch her, men europeiske 
byer, og tross alt en del amerikanske byer, forholder 
seg til noe som er der fra før av; tradisjoner og byg-
ninger som er vernet. Det er mye som er slik at du 
ikke bare kan endre på ting, legger Røe til. 

Ikke som i Oslo kommune
Per Gunnar Røe smiler kjekt da postdoktor Elin Sæther 

kommer innom kontoret for å snakke med ham.
– Vi driver med SimCity, forklarer han. Et øye-
blikk senere holder både Røe og Wessel tunga rett 
i munnen for å lage veier og boligområder i opp-
læringssekvensen til spillet.
– En sim, det er altså en innbygger, sier Wessel lat-
termildt da han blir bedt om å hjelpe nettopp en sim.
– Det er interessant i medpåvirknings-perspektiv 
at vi blir bedt om å snakke med enkeltinnbyggere i 
deres hus om hva de vil. Det er veldig sjelden plan- 
og bygningsetaten i Oslo går fra dør til dør og spør 
hva folk trenger, sier Røe.

Plan- og lovløst
Førsteamanuensisen og professoren får inntrykk av 
at mekanismene som skaper byutvikling i SimCity, 
hovedsakelig er markedsmekanismer. Penger avgjør 
i stor grad. 
– En by består av veldig komplekse sosialøkono-
miske prosesser, som man regulerer på veldig 
mange måter, med økonomi, lover og regler, og for 
så vidt kultur. Den kompleksiteten kommer ikke 
fram her, sier Røe. Fraværet av lover og regler samt 

– Utrolig tankevekkende å simulere på denne måten, sier professor Terje 
Wessel etter en økt med dataspillet SimCity.

Tekst og foto av Torstein S. Throndsen

Analyseverkt øyet SimCity

   Byen Vista XP har både atomkraftverk og det skjeve tårn i Vista XP (Pisa) i gangavstand fra sentrum.Førsteamanuensis Per Gunnar Røe (t.v.) og professor Terje Wessel har spilt SimCity.

– Dette blir på en måte by-
planlegging for FrP-ere.

Per Gunnar Røe om den uregulerte byplan-
leggingen uten statlige overføringer i SimCity.
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overordnede planer får Røe og Wessel til å si at by-
utvikling i SimCity er fjernt fra byutvikling i Norge.
– Og i dette spillet får du ingen støtte ovenifra. Alt 
foregår lokalt og alt du gjør får dramatiske kon-
sekvenser for byen. Nå har regjeringen bestemt at 
kommunenes egeninntekt skal ned til 40 prosent. I 
spillet ligger egeninntekten på 100 prosent, forteller 
Wessel.
– Et av de viktigste prinsippene vi har i dag for 
bærekraftig utvikling, er dessuten at du har et re-
gionalt organ som overvåker hva som skjer. Du kan 
ikke bare sette i gang hva du vil lokalt, sier Røe.
– Så de som tror at de vet alt om byplanlegging etter 
å ha spilt SimCity, bør studere samfunnsgeografi?
– Ja, absolutt. Da lærer de at det er litt mer kom-
plekst, svarer Røe raskt.

– Utrolig tankevekkende
Wessel og Røe spiller i en time før andre plikter 
kaller. De får ikke bygd en metropol med deres per-
sonlige preg. Et spill som SimCity krever kanskje en 
del timers spilling før man får noe ut av det, men 

kan Terje Wessel fremdeles si at datamaskinen alltid 
har vært et arbeidsverktøy? Eller sagt på en annen 
måte: Fikk han og Per Gunnar Røe et faglig utbytte 
av å spille SimCity? Kan de bruke spillet som et an-
alyseverktøy i forskningen?
– Vi kunne ikke brukt det for en norsk by. Det er så 
altfor store forskjeller fra premissene for norsk by-
utvikling, konkluderer Røe.
– Men det er helt klart at det er utrolig tankevek-
kende å simulere på denne måten, sier Wessel, som 
mener at konseptet absolutt har noe for seg.
– Så om det hadde kommet et norsk eller europeisk 
spill, som er litt nærmere våre idealer for byut-
vikling, så tror jeg det hadde vært veldig bra, og ikke 
minst pedagogisk, fortsetter han. Røe er enig.
– Absolutt, hvis man kunne puttet inn lover og regler, 
velferdspolitikk og overføringer fra staten. Dette blir 
på en måte byplanlegging for FrP-ere, sier Per Gun-
nar Røe om den uregulerte byplanleggingen uten 
statlige overføringer i SimCity.

Takk til EA Norge for gratis eksemplar av SimCity.

– Hvis du klikker og drar, 
så kan du lage en ny bolig-
sone langs den veien der, 
sier Røe til Wessel, og 
peker på dataskjermen 
etter å ha lest instruk-
sjonene fra byadministra-
toren i opplæringsbyen 
Sommerstimen.

Utdanningsnivået varierer i boligområdene i Vista XP.

Ikke overraskende, så skaper industrien i metropolen mye luftforurrensning.

Informasjonsformidlingen i SimCity kan kanskje være til inspirasjon?

– En sim, det er 
altså en innbygger.

Terje Wessel       



Kina
8 9Shanghai er med 20 200 000 innbyggere den byen i Kina med størst befolkning. Foto: Marthe Brendefur
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96kinesiske byer (urban agglomoration) hadde i 
2012 over én million innbyggere, ifølge FN-tall.

FN opererer i den samme statistikken med at 
Oslo har 915 000 innbyggere, noe som ville gjort 
Oslo til den 107. største byen i Kina.

1. Shanghai                                                          20 200 000

2. Beijing (hovedstad)                                      15 600 000

3. Gunagzhou      10 800 000

4. Shenzhen     10 600 000

5. Chongqing                   10 000 000

6. Wuhan                 9 200 000

7. Tianjin             8 700 000

8. Dongguan              7 300 000

9. Chengdu            6 700 000

10. Foshan            6 500 000

 10 6. Baoji   933 000

(10 7.) Oslo   915 000

10 7. Qinhuangdao  913 000

Kilde: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division 
(2012). World Urbanization Prospects: The 2011 Revision.

1 343 239 923
innbyggere var det i Kina i 
juli 2012, ifølge CIA world 
factbook. Det vil si at det er

268kinesere
per
nordmann.

av den største kilden til dårlig 
ånde, hvitløk, produseres i Kina.

66%Mellom 1981 og 2005 redu-
serte Kinas andel fattige, som 
lever under Verdensbankens 
fattigdomsgrense på 1 ameri-
kansk dollar eller mindre om 

dagen (endret til $1,25 i 2011), fra 84 til 16 
prosent, eller med drøyt 600 millioner men-
nesker, ifølge Verdensbanken.

$1

32 000 000
flere gutter enn jenter. Forsker David C. Wright 
har foreslått en teori om at disse mennenes 
mangel på koner kan utgjøre en trussel mot 
verdensfreden i fremtiden.

I Kina er det

Tall og fakta om Kina

Energi

Kull

Kina både produserer og konsumerer like mye 
kull som resten av verden til sammen.

Kina er det landet som bruker mest vannkraft.

Kina lå på tredjeplass i verden i bruk av forny-
bare energiressurser (ekskludert vannkraft). 
Fra 2010 til 2011 økte landet bruken med 48 
prosent.

Olje
Atom-

kraft

Vann
Forny-

bare

Søylene viser Kinas andel (knallrødt) 
av produksjonen i hele verden i 2011. 

Kilde: British Petroleum

49,4 %

11,4 %

3,3 %

19,8 %

5 %

Handel
Produkt-eksport
1. Kina (1 898)
2. USA (1 480) 
3. Tyskland (1 472)
4. Japan (823)
5. Nederland (661)

Produkt-import
1. USA (2 266)
2. Kina (1 743)
3. Tyskland (1 254)
4. Japan (855)
5. Frankrike (714)

Service-eksport
1. USA (581)
2. Storbritannia (274)
3. Tyskland (253)
4. Kina (182)
5. Frankrike (167)

Service-import
1. USA (395)
2. Tyskland (289)
3. Kina (237)
4. Storbritannia (170)
5. Japan (166)

Kilde:WTO

Topp fem 2011
(i milliarder $)

Visste du at Kina har investert 1,3 milliarder 
dollar i å bygge en helt ny by, som skal kunne 
romme 35 000 mennesker ved Sankt Peters-
burg i Russland? Prosjektet er kjent som 

den baltiske perlen.
  
              (www.businessinsider.com)
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Kina er ikkje det det ein gong var. I dag er ei rek-
kje tema som før var sensitive moglege å diskutere, 
som lokal korrupsjon og store ulukker. Likevel tvi-
held Kina på sin posisjon nedst på Reporterar utan 
grenser sin Press Freedom Index, i selskap med land 
som Iran, Nord-Korea og Syria. Grensene for ytrings-
fridommen er uklåre i Kina. 

Paradoksal utvikling
Desse uklåre grensene kan ikkje berre føre til at 
kinesarane modererer sine eigne ytringar. Også 
utanlandske forskarar må navigere i eit skiftande 
landskap av sensitive og ikkje-sensitive tema.
– Nokre gongar føler ein at kinesiske myndigheit-
er er eit stort troll som følgjer med på alt ein gjer. 
Andre gonger verkar Kina omtrent som her, seier 
Marielle Stigum Gleiss, som er stipendiat ved Intis-
tutt for sosiologi og samfunnsgeografi.
I tredje etasje i Harriet Holters hus finn ein ik-
kje mindre enn tre sam-
funnsgeografiske kina-
vitarar. Medan Marielle 
snusar på organisasjonar 
som arbeider med interne 
arbeidsmigrantar, bruker 
stipendiat Heidi Østbø Hau-
gen mesteparten av si tid på 
afrikanske entreprenørar 
i Kina. Eit par kontor bor-
tanfor, fordjupar postdok-
tor i samfunnsgeografi, Elin 
Sæther, seg i kritisk kinesisk journalistikk.

Sensitiv 
magekjensle
Elin er einig i at dei 
flytande grensene for 
ytringsfridommen kan 
påverke forskarar som 
er interessert i kinesisk 
tematikk.
– Sjølvsensur blant ki-
naforskarar er noko vi 
diskuterer mykje og er 
innmari medvitne på. 
Det er openbart at ytrin-
gar kan få konsekvensar 
for tilgangen til landet. 
På den eine sida må for-
skarar vere forplikta til å 
vere ærlege om det dei finn ut. Viss ikkje er det ikkje 
noko meining i å halde på. På den andre sida er ein som 

forskar etisk forplikta til å ta 
omsyn til kva konsekvensar 
arbeidet kan få for informan-
tane, meiner postdoktoren.
Elin forskar mellom anna 
på korleis kinesiske jour-
nalistar kanaliserer kritikk 
til offentlegheita. Ho tykkjer 
det er interessant å sjå ko-
rleis desse manøvrerer 
grensene for ytringsfridom-
men.

– Mange framstiller det som noko kroppsleg, som ei 
magekjensle. Særleg dei som arbeider med politisk 

Er kinesiske myndigheiter eit stort troll eller ein venn-
leg kjempe? Samfunnsgeografiske kinavitarar kan 
kjenne seg freista til å både svartmåle og rosemåle 
situasjonen for forsking i Kina.

Av Tora Hope

Krevjande
navigering

SPRÅKMUR: Språket kan vere ein barriere for Kina-forskarar. – Nokre dagar kan eg vere knallgod i kinesisk. Andre 
gongar vrir eg hjernen for å klare å følgje med, fortel Marielle Stigum Gleiss. Foto: Privat 

sensitive tema vert veldig gode på å vite kva ein kan 
seie kvar og kortid.
Også Marielle har tiltru til kinesarane si magekjensle 
for sensitive tema.
– Kva tema som er sensitive kan avhenge av kvar ein 
er i landet, kven ein snakkar med, og kva som skjer 
i nyheitene på det tidspunktet. Informantar eg har 
teke kontakt med har møtt meg med alt frå skepsis, til 
opne armar og entusiasme over at nokon er interes-
sert i deira situasjon. Eg har støtta meg til at inform-
antane kjenner landskapet på ein heilt annan måte 
enn meg, og at dei dermed er best rusta til å avgjere 
om dei tek ein risiko ved å bidra i forskinga mi.

Kjeldevern vert viktig
Stipendiat Heidi Østbø Haugen disputerte i byrjinga 
av mars på si doktorgradsavhandling om kinesiske 
varer i Afrika og menneska som frakter dei dit. Ho er 
ueinig i påstandar om at forsking frå Kina er verdi-
laus på grunn av sjølvsensur. 
– Der finst mange tema som ingen endå har tenkt 
på å merke som sensitive. I tillegg skjer det mykje 
spanande i akademisk forsking i Kina.
Ho opplever at dei uklåre grensene understrekar 
viktigheita av kjeldevern.
– Ein må vere ekstra nøye med å anonymisere 
kjeldene og hugse at det ein skriv kan bli lese av 
kven som helst. Eg har lurt på om eg har sagt for my-

– Nokre gongar føler 
ein at kinesiske myn-
digheiter er eit stort 
troll som følgjer med 
på alt ein gjer.
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kje nokre gongar, etter avisintervju i kinesiske me-
dia. Samstundes syns eg ikkje forskarar berre kan 
trekke seg vekk og vere usynlege. Vi må bidra til å 
nyansere biletet og skape ei mest mogleg riktig opp-
fatning av røynda, seier Heidi.
Korkje Heidi, Marielle eller Elin har opplevd at ki-
nesiske myndigheiter har lagt seg opp i arbeidet 
deira. At informantar ikkje vil stille opp, er derimot 
ikkje så uvanleg.
– Nokre gongar kan det vere fordi dei ikkje er interes-
sert i å bidra, til dømes fordi dei ikkje har noko forhold til 
akademisk forsking. Andre gongar kan det handle meir 
om mistillit eller frykt. Under feltarbeidet i Guangzhou 
har eg også opplevd at politi eller private vaktselskap har 
gitt uttrykk for at dei ikkje ønskjer den typen merksemd 

som ein forskar eller journalist kan bety, fortel Heidi.
Kulturelle kodar og flaks
Faren for sensur og sanksjonar er ikkje den einaste 
utfordringa for forskarar i Kina. Kanskje ikkje den 
største heller. I 1998 innsåg hovudfagsstudenten 
Elin at ho var analfabet. Ho kunne ikkje signere sitt 
eige namn, og fann ikkje seg sjølv att på klasselista 
ved Peking-universitetet. 
– Den gongen kunne eg ikkje kinesisk, men admin-
istrasjonen insisterte på å oversetje namnet mitt og 
skrive det med kinesiske teikn. Eg innsåg kor utruleg 
tungvint det er å vere språklaus. For å forske i Kina 
måtte eg lære meg kinesisk – det var ingen veg utanom.
Marielle fortel om liknande erfaringar.
– Nokre dagar kan eg vere knallgod i kinesisk. Andre 

IKKJE VERDILAUST: Stipendiat Heidi Østbø Haugen meiner faren for sjølvsensur blant forskarar ikkje gjer forsking frå 
Kina verdilaus. Her med Teriso frå Kongo i Guangzhou. Foto: Pieter Van der Houwen.

MAGEKJENSLE: For å navigere dei uklåre grensene for 
ytringsfridommen i Kina trengs erfaring. – Mange kine-
siske journalistar har ei god magekjensle for kva ein kan 
seie kvar og kortid, fortel Elin Sæther. Foto: Tora Hope.

– I 1998 innsåg hovud-
fagsstudenten Elin at 
ho var analfabet.

gongar kan eg sitje med ein snakkesaleg informant 
som legg ut i timevis, medan eg vrir hjernen for å 
klare å følgje med. 
Også å navigere dei kul-
turelle kodane kan vere 
utfordrande.
– Guanxi – nettverk og 
relasjonar – er særleg vik-
tige i Kina. Utan slike nett-
verk må du anten byggje 
det frå grunnen eller ha flaks for å finne informantar. 
Som forskar er ein til stades ein kort periode, og ein 
har ikkje moglegheit til å gje noko tilbake til alle som 
hjelper til. Dermed kan det vere vanskeleg å byggje 
dei gode nettverka, seier Marielle.

Men som utanlandsk forskar kan ein òg få nokre 
frikort. Som å sleppe unna slitsam småprat.

– Eg har nok tråkka i 
salaten eit par gongar. Til 
dømes er det god skikk 
å starte ein samtale med 
litt småprat. Eg er for 
det første ikkje glad i 
småprat generelt, og for 
det andre så er eg ikkje 

så god til å småprate på kinesisk. Dermed køyrer 
eg ofte rett på med intervjua, fortel Marielle, og 
konkluderer:
– Å vere utlending i Kina kan nok ha både ulemper 
og føremoner.
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Det globale økonomiske tyngdepunktet forskyves 
stadig fra nord mot sør. Etter finanskrisa strekker en 
stadig større andel av globale verdikjeder seg mel-
lom utviklingsland. Den globale produksjonen er i 
økende grad rettet mot forbrukere i Afrika, Latin-
Amerika og Asia. Ofte kontrolleres hverken design, 
finansiering, produksjon, markedsføring eller distri-
busjon av europeiske og nord-amerikanske selska-
per. Hva betyr dette for oss geografer?

Når verdensøkonomien forandrer seg, trenger vi nye 
verktøy for å forstå den. Markedene i land i sør er 
ofte svakt regulert av offisielle lover og institusjon-
er. Uformelle nettverk og tillitsrelasjoner erstatter 
gjerne juridisk bindende kontrakter. Det er mange 
aktører i alle ledd, men de opererer med begren-

set kapital og svært knappe marginer. For å forstå 
hvordan denne delen av verdensøkonomien er or-
ganisert, gjør jeg feltarbeid blant produsenter og 
eksportører i Kina.  

Finanskrisa førte til lavere etterspørsel etter kinesis-
ke varer i Vesten. Afrika har blitt et viktigere marked, 
og kinesiske fabrikker er mer villige til å tilpasse 
varene til afrikanske forbrukere. Jeg ønsker å finne 
ut hvilke konsekvenser endringene i den globale et-
terspørselen har for organiseringen av vareproduk-
sjon i Kina. For å forstå dette må jeg studere hele 
kjeden, fra design til forbruker. 

Dataene jeg samler inn vil jeg bruke til å konfrontere 
dagens teorier. En gjennomgang av de siste årgan-

Nye tider, nye  teorier?

gene av de viktigste tidsskriftene i økonomisk geo-
grafi – Economic Geography og Journal of Economic 
Geography – gir oss lite stoff fra utviklingsland. Vi 
mangler derfor både empirisk kunnskap og teo-
retiske refleksjoner som kan gjøre oss i stand til å 
forstå de kvalitative forandringene som kommer i 
kjølvannet av at sør-sør-handelen øker.

Teoretisk og metodologisk nyskaping henger ofte 
tett sammen. Alle som jobber med Kina er kjent med 
problemene knyttet til upålitelig statistikk. De samme 
utfordringene møter man når man skal skaffe til veie 
informasjon i de afrikanske landene som utgjør slutt-
markedene for den kinesisk eksporten. I tillegg er det 
både på kinesisk og afrikansk side gjerne langt mel-
lom formell lovgivning og faktisk praksis. 

Innen økonomisk geografi har statistikk, årsrap-
porter og intervjuer med personer som er sentralt 
plassert i bedrifter og byråkrati vært sentrale infor-
masjonskilder. I min forskning ville slike metoder 
gitt svært ufullstendig informasjon. Derfor har jeg 
valgt å studere globale verdikjeder ved hjelp av etno-
grafiske metoder. Samfunnsgeografi er et fag som 
gir rom for å være pragmatisk i metodevalgene. 
Det er også stor aksept for å bruke teori hentet 
fra andre samfunnsvitenskapelige fag. Dette er en 
viktig styrke når vi gjennom faget vårt prøver å 
besvare de store spørsmålene om hvordan verden 
er skrudd sammen. 

“Vi mangler både empirisk 
kunnskap og teoretiske reflek-
sjoner som kan gjøre oss i stand 
til å forstå de kvalitative forandrin-
gene som kommer i kjølvannet 
av at sør-sør-handelen øker.”

Av ph.d. Heidi Østbø Haugen
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Tradisjonelt har makten til å definere problemer, inn-
hold og strategier rundt utvikling ligget hos «oss», 
men med et økende antall fremvoksende økono-
mier utfordres de etablerte reglene for utviklings-
assistanse. Den mest fremtredende av disse er Kina. 

Kina har hatt både en enorm økonomisk vekst og en 
imponerende fattigdomslettelse de siste 30 årene. 
Det er vi enige om. Men fra midten av 2000-tallet ble 
vi oppmerksomme på Kinas aktiviteter ute, særlig i 
Afrika. Det tar vi mer personlig. Der vi fokuserer på 
basisbehov, styresett og institusjonelle utfordring-
er, bygger nemlig Kina. Og lettest er det å kritisere 
såkalte prestisjeprosjekter: 5-stjerners hotell og 
konferansesenter i Lilongwe, forsvarsdepartement i 
Accra, fotballstadion i Maputo, hovedkvarter for den 
Afrikanske Union i Addis Ababa, og en drøss med fly-
plasser. For å nevne noen få. Kina har mottatt sterk 
kritikk for slike byggeprosjekter, ofte avfeid som 
symbolsk diplomati. Den vestlige pekefingeren er 
rask, og man spør seg om mottakerland vet sitt eget 
beste. Hvordan kan man forsvare å bygge hotell og 
statsbygg i land der deler av befolkningen mangler 
grunnleggende behov 
som tilgang til skole-
gang, helsetjenester 
og vann?

Å dømme kinesisk 
aktivitet og utvikling-
sassistanse i Afrika på 
bakgrunn av prestisjeprosjekter er mildt sagt urett-
ferdig. Slike er gjerne en liten del av større avtaler 
om prosjekter i fysisk infrastruktur. Generelt står 
kinesiske aktører først og fremst i spissen for langt 

Sitatet over viser til et kinesisk 
uttrykk og gir et eksempel på 
hvordan Kinas kjerneideer for 
utvikling på mange måter er an-
nerledes enn Vestens. 

Av stipendiat Ulrikke Bryn Wethal 

“To get rich, build a road”

givere og internasjonale institusjoner. Ønsket er at 
utenlandske selskaper skal skape ringvirkninger – 
den lokale industrien stimuleres, arbeidsplasser op-
prettes, markeder blomstrer – som igjen fører til nye 
investeringer. Men hva kommer først av infrastruktur 
som legger til rette for investeringer og investeringer 
i infrastruktur? Bottom line is: Uten fungerende infra-
struktur er det dyrt og risikofylt å drive business. 
Kina går inn der vestlige aktører ikke er villige eller 
i prosjekter de ikke kan forsvare for egne interes-
senter og utviklingsideologier. Store infrastruktur-
prosjekter gikk disse giverne lei på 70-80-tallet, da 
fokuset flyttet seg for n’te gang. Og godt er kanskje 
det, slik at midler og kompetanse herfra kan fylle an-
dre, og vel så viktige, utviklingsmål. 

Kina tenker stort, både hjemme og borte, og trek-
ker på sine egne utviklingserfaringer. Kina (og la 
oss heller ikke glemme Vesten) reduserte fattigdom 
gjennom investeringer, ikke bistand, og tidlig fokus 
på infrastruktur. De har en enorm kunnskap om 
hvordan å bygge effektivt og i stor skala, se bare på 
deres egne speedjernbaner og veinett. Dersom Afri-
ka skal ha en betydelig rolle å spille i verdens frem-
tidige vekst er fungerende infrastruktur avgjørende, 
med rom for prestisjeprosjekter som en del av det 
store bildet. I norsk synonymordbok betyr prestisje 
anseelse, autoritet, innflytelse, respekt og ry – det er 
da ikke nødvendigvis noe galt med det? 

mer utviklingsvennlige prosjekter, slik som vei, jern-
bane, boliger og energinettverk. Kinesiske aktører, 
både statlige og private, er nå involvert i utbyg-

ging av infrastruktur 
i tilnærmet alle afri-
kanske land, og er mer 
åpne for å finansiere 
og investere i slike 
prosjekter enn sine 
vestlige motparter.

Mange stater med slunkne statskasser ønsker å 
tiltrekke seg utenlandsk kapital og investeringer 
for å promotere utvikling. Dette trekkes frem som 
et viktig ledd i utviklingsstrategi også fra vestlige 

Illustrasjon: Torstein S. Throndsen

“Å dømme kinesisk aktivitet og 
utviklingsassistanse i Afrika på 
bakgrunn av prestisjeprosjekter 
er mildt sagt urettferdig.”
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Det er oktober 2011. Eg sit i passasjersetet i ein 
nett, liten bil ved sidan av barneheimsstyrar 
Dockpo Tra. Me har nettopp forlate Xining, og 
har åtte timar køyreveg framføre oss. Vegen er 
god, men Dockpo seier at dette vil endra seg når 
me krysser grensa. Kva for grense det er snakk 
om, anar eg ikkje. Golok Sengcha Drukmo Girls 
Home ligg jo i Darlag, Qinghai – altså i Kina.

Men det vert slutt på asfalten, og me køyrer vid-
are på ein grusveg. «Duck! We’re approaching a 
control post.» Eg dukkar. Me vert ikkje stoppa, og 
eg anar ikkje kva for grense me har kryssa eller 
kvifor eg ikkje skal vera her.

No i ettertid veit eg at eg vart lurt. I praksis 
kryssa me grensa til Tibet, men ikkje slik den er 
teikna på kartet. Me køyrde inn i det autonome 
tibetanske prefekturet Golok. Eit autonomt 
prefektur er ei administrativ eining som anten av 
historiske årsaker eller grunna stor minoritets-
befolkning har delvis sjølvstyre. Me køyrde inn 
i det som ein gong var Tibet, men som no ifylgje 
kartet er Qinghai, Kina. Landet Tibet var større 
enn provinsen Tibet. Eg veit ikkje om provins-
inndelinga har praktiske eller geopolitiske år-
saker, eller begge delar, men effekten er uansett 
den same: Me trur at Tibet er mindre enn det er.

Ei usynleg grense
Av Nora Geirsdotter

Eg fekk bli med Dockpo 
Tra og jentene til fjells for 
å hengja opp bønneflagg.
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Frå rommet mitt på barne-
heimen kunne eg sjå halve 
Darlag og eit munkekloster.

Klasseromma hadde inga 
oppvarming, så på solfylte 
dagar var friminutta 
ekstra kjærkomne. 



Kinesisk er ikke et vanskelig språk, men det betyr 
ikke at det er lett å lære seg. Reglene er enkle, det er 
lite gramatikk, og man bøyer verken verb, substan-
tiv eller adjektiv. Samtidig er skriftsystemet desto 
mer komplisert, med tusenvis av tegn istedenfor 
et alfabet slik vi bruker. I motsetning til andre lat-
inske språk, er det også svært få eksempler på ord 
med felles bakgrunn med norsk, så man må lære seg 
helt ulike ord for alt. Sammenlignet med for eksem-
pel spansk vil man dermed bruke mye mer tid på å 
pugge tegn og ord, men desto mindre tid på å lære 
seg å bruke riktig form av alt mulig. Det er lett å gjette 
å hva “la biblioteca” be-
tyr, mens 图书馆  er hel-
ler vanskelig. I muntlig 
kinesisk bruker man 
toner for å skille mel-
lom like ord, noe som i 
starten er veldig uvant. 
Man må holde tunga 
rett i munnen for å si 
“kan jeg spørre deg” 
og ikke “kan jeg kysse 
deg”. Begge setningene er helt like, bortsett fra én 
tone i én stavelse.

Jeg begynte å studere kinesisk for tre år siden. Jeg gikk 
på samfunnsgeografi, og tenkte jeg skulle gjøre noe 
spennende og utfordrende, og søkte meg inn på pro-
grammet for kinesisk med kinastudier. Samtidig be-
holdt jeg plassen min på samfunnsgeografi. Da kunne 
jeg ta fag på begge programmene samtidig, og fikk en 
slags avveksling innimellom når det ble vel mye pug-
ging (eventuelt vel mye sted og rom). Etter to semes-
tere dro jeg på obligatorisk utveksling til Beijing. 

Da jeg kom til Beijing oppdaget jeg hvor tregt jeg 
hadde lært kinesisk i Oslo. Jeg lærte kinesisk så 
utrolig mye raskere i Kina, og motivasjonen var også 

en helt annen. Jeg vil derfor oppfordre studenter 
som er interesserte i å lære kinesisk, til å vurdere å 
dra til Kina uavhengig av UiO, og studere på et uni-
versitet der på egenhånd. Det kan være skummelt å 
reise til Kina uten å kunne et ord kinesisk, og ut i fra 
det jeg har hørt, begynner man gjerne dag én på sko-
len med kun kinesisk, hvor læreren ikke en gang kan 
snakke engelsk. Men så mye raskere man blir flink i 
kinesisk! Det man bruker to semestere på å lære seg 
i Oslo, lærer man lett det første semesteret man tar 
i Kina. Istedenfor å sitte på lesesalen på Blindern og 
pugge tegn til kjedelige gloseprøver, har man kine-

sisk rundt seg hver eneste 
dag, og man er avhengig 
av å bruke det man lærer 
for å klare seg. I tillegg 
plukker man opp ord 
som faktisk blir brukt ist-
edenfor utdaterte fraser 
man lærer av lærebøker, 
og forstår den kulturelle 
konteksten språket jo 
bygger på, på en helt an-

nen måte en gjennom språklab på HF.

Å lære kinesisk er til tider krevende, til tider kjedelig, 
tar veldig lang tid, og er ganske ofte frustrerende. 
Men innimellom merker man at man har lært mye, 
når man kan føre en samtale med folk, lese kinesiske 
kjendisers Weibo (Twitter), lese kommunistpartiets 
siste propaganda, synge med til kinesiske popsanger 
–  ja, da er det verdt det! Også føler man seg innmari 
flink når alle tror det er mye vanskeligere å lære ki-
nesisk enn det egentlig er. 

Dersom noen er interesserte å i studere kinesisk er det 
bare å sende meg mail med spørsmål: loengen@stu-
dent.ikos.uio.no

Ifølge den svenske Nationalencyklopedin har nesten en milliard mennesker, 
cirka 14 prosent av verdens befolkning, Mandarin, den mest populære 
grenen av kinesisk, som morsmål. 

Av Lars Engen

- Det er lett å gjette å 
hva “la biblioteca” be-

tyr, men  图书馆 er heller 
vanskelig.

Ni hao ma?你好吗？“Hvordan går det?”

我学人文地理学 

“ Jeg studerer samfunnsgeografi!” 

美女过来吧！
“ Kom hitover baby!”
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Lars Engen  kan lære deg kinesisk. Engen-foto: Sunniva Skjeggestad. 
Bakgrunnsfoto: Marthe Brendefur.
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Ytringsfrihet er grunnlovsfesta i Kina, men den 
er likevel ikke reell. I praksis er ytringsfriheten 
underordna fire prinsipper om opprettholdelsen av 
sosialismen og folkets demokratiske diktatur, samt 
at kommunistpartiet skal lede Kina og at Kina skal 
styres etter 
marxist-lenin-
istisk ideologi. 
Antakelig skyl-
des dette for-
holdet mellom 
grunnlov og 
praksis noe så 
enkelt som at 
ytringsfrihet er 
uforenelig med en ettpartistat. Men, dagens Kina er 
avhengig av informasjonsflyt. Fortsatt økonomisk ut-
vikling, konkurransedyktig forskning, kulturindustri 
og utdanning forutsetter tilgang på informasjon. For 
kinesiske myndigheter er det et dilemma hvordan 
de på samme tid skal sikre nødvendig informasjons-
flyt og ivareta det politiske systemets kontrollbehov.

Dette dilemmaet har ført til en kontinuerlig drag-
kamp om grensene for hva kinesiske medier kan 
publisere. Innenfor mediene har en del journalister 
redefinert sin egen rolle fra å være talerør for par-
tiet, til å ville kommunisere kritiske perspektiver og 
undersøkende reportasjer til offentligheten. Kritiske 
og undersøkende journalister har gjort at mange 
flere – også grasrotas – stemmer kommer til uttrykk. 
Utbredelsen av Internett er en annen viktig faktor i 
dragkampen om offentlighetens grenser. Nå er det 
564 millioner nettbrukere i Kina, og mange deltar 
aktivt i debatter og meningsutvekslinger gjennom 
egne mikroblogger (fungerer omtrent som Twitter). 

Både tradisjonelle og nye medier har bidratt til syn-
liggjøring av konflikter, motsetninger og ulike menin-

ger i det kinesiske samfunnet, men alle problemori-
enterte diskusjoner begrenses av et kontrollapparat 
som også har vokst seg større de siste årene.  I jan-
uar i år var det demonstrasjoner mot sensur, etter 
at nyttårshilsenen til den progressive sør-kinesiske 
avisa Southern Weekly (Nanfang Zhoumo) ble bytta 
ut med en propagandatekst. Ei gruppe redaktører 

hadde skrevet 
en lederartik-
kel som uttryk-
te deres drøm 
om at den ki-
nesiske grunn-
loven skulle bli 
respektert. Et-
ter flere runder 
med tilpas-

ninger til propagandadepartementets krav, så endte 
det med at hele teksten ble fjerna. Erstatningen var 
skrevet av de lokale propagandamyndighetene og 
hyllet kommunistpartiets prestasjoner. 

Det virkelig uvanlige med denne hendelsen var 
måten journalistene reagerte på. De forlot avisredak-
sjonen, streiket, og de publiserte en mikroblogg der 
de fortalte sin side av historien. Dette ble opptakten 
til en storm av reaksjoner på nettet, og folk demon-
strerte også utenfor lokalene til avisa. 

Demonstrasjonene, diskusjonene og de mange støtte-
erklæringene til journalistene synliggjorde at sen-
sur oppleves som problematisk, irriterende og be-
grensende. Journalistenes protester retta søkelys mot 
sensur og mediekontroll både for en kinesisk og en 
internasjonal offentlighet. Mange håper at det nye ki-
nesiske lederskapet skal være mer liberalt i ytringsfri-
hetsspørsmål, men til nå har kinesiske myndigheter 
alltid vurdert behovet for informasjonskontroll som 
viktigere enn andre hensyn.

Kinesiske journalister, 
sensur og ytringsfrihet 
Postdoktor Elin Sæther

“I januar i år var det demonstrasjoner 
mot sensur, etter at nyttårshilsenen 
til den progressive sør-kinesiske avisa 
Southern Weekly (Nanfang Zhoumo) 
ble bytta ut med en propagandatekst.”

Foto: Torstein S. Throndsen
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Journalisten var Wang Deqin, en av Kinas mest 
kjente kritiske journalister. Gruvearbeideren døde 
noen år senere, men han var ikke den eneste kines-
iske arbeideren som lider av pneumokoniose, en 
dødelig lungesykdom som blir utløst av langvarig 
kontakt med støv i for eksempel gruver og fabrikker. 
I følge offisielle tall er det over 600.000 lungesyke 
arbeidere i Kina, men mange antar at mørketallene 
er store på grunn av underrapportering, slik at det 
reelle tallet er mye høyere. 

I 2009 ble Wang bedt om å hjelpe en gruppe 
lungesyke arbeidere med å få oppmerksomhet i 
media. Lokale media hadde fått forbud mot å skrive 
om saken, og arbeiderne håpet at Wang, som job-
bet som journalist i en annen del av landet, kunne 
bidra. Saken ble til slutt publisert i en annen avis, 
men avisartikkelen kunne ikke redde arbeiderne, 
som var døende. Det var da Wang bestemte seg for 
å bruke sosiale medier for å informere om og hjelpe 
lungesyke arbeidere. I dag har Wang over 420.000 
følgere på sin Weibo-konto, og Love Save Pneumo-
coniosis, organisasjonen han har dannet for å hjelpe 
lungesyke arbeidere, har eksistert i snart to år. 

Weibo betyr «mikroblogg» på kinesisk og tilsvarer 

Det startet som et møte mellom en 
journalist og en hostende gruve-
arbeider i Gansu-provinsen i Nord-
vest-Kina. 

Etter hvert har det utviklet seg til 
en landsdekkende kampanje for å 
redde lungesyke arbeidere i Kina, 
og sosiale medier spiller en sentral 
rolle i denne mobiliseringen.

Av stipendiat  Marielle Stigum Gleiss

«Kan vi redde én, da redder vi én. 
Kan vi hjelpe litt, da hjelper vi litt.»

www.weibo.com/daaiqingchen

mange tilfeller ikke blir dekket av arbeidsgiver eller 
lokale myndigheter. Love Save Pneumoconiosis sam-
ler derfor inn penger fra vanlige kinesere for å støtte 
arbeiderne økonomisk. Så langt har organisasjonen 
samlet inn over hundre millioner norske kroner, 
og hjulpet flere hundre lungesyke arbeidere under 
mottoet – Kan vi redde én, da redder vi én. Kan vi 
hjelpe litt, da hjelper vi litt.

Hvilken interesse har så alt dette for meg som sam-
funnsgeograf? Love Save Pneumoconiosis er et av 

casene jeg studerer i mitt doktorgradsprosjekt om 
migrantarbeidere, sivilsamfunn og media i Kina. Jeg 
analyserer hvordan organisasjonen mobiliserer, med 
et spesielt fokus på hvordan sosiale media brukes til 
å skape oppmerksomhet om lungesyke arbeideres 
sak, og hvordan lungesyke arbeidere fremstilles for 
å skape medfølelse og solidaritet blant nettbrukere. 
Mobilisering dreier seg ikke bare om handlinger og 
hva man gjør, men vel så mye om å mobilisere ord og 
ideer, og det er denne andre formen for mobilisering 
som jeg er spesielt interessert i å utforske. 

Twitter, som er blokkert i Kina. På Weibo poster 
Wang og hans nettverk av frivillige medarbeidere 
flere titalls meldinger hver dag. De sprer informas-
jon om pneumokoniose og tilsvarende yrkessyk-
dommer, og de legger ut historier om hverdagen til 
lungesyke arbeidere;  historier preget av lidelse, fat-
tigdom og elendighet. Lungesyke arbeidere kommer 
som regel fra fattigslige kår, og når sykdommen gjør 
dem arbeidsuføre blir det vanskelig for hele famil-
ien å få endene til å møtes. I tillegg kommer utgifter 
til sykehusopphold og medisiner, kostnader som i 
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Studentengasjement er viktig. Det er noe alle kan si 
seg enige i. Det er frivilligheten, ”den engasjerte stu-
denten”, som gjelder når det kommer til studentenes 
velferd – at noen ønsker å bruke tid og krefter på å 
sørge for en best mulig hverdag for mange hundre 
medstudenter. Hvert år avsettes det tusenvis av kro-
ner på Universitetet i Oslo for at vi som studenter 
skal kunne ha råd til å skape en sosial plattform 
hvor vi kan møtes – et rom utenom forelesninger 
og den litt for stille lesesalen. Likevel ser det ut til 
at det generelle engasjementet hos den gjennom-
snittlige student har sviktet de siste årene. Frivil-
ligheten og iveren blant studentene til å skape denne 
sosiale plattformen, er det jeg hevder er det som er 
avgjørende for en vellykket studietid.

Når man besøker Trygve kaffebar på Eilert Sundts 
hus, henger det en plakat på sideveggen som illus-
trerer studentengasjement i praksis; hvordan flok-
ken av programutvalg og fagutvalg linker til Student-
utvalget på SV, og hvordan dette videre kobler seg 

opp mot Studentutvalgene på de andre fakultetene 
og Studentparlamentet og Velferdstinget. Engasje-
mentet er tydelig på papir, men likevel en prosess 
som foregår langt unna de fleste studenters hver-
dag. På Samfunnsgeografi er vi heldige; vi har en 
liten studentmasse med takknemlige og engasjerte 
studenter som er interesserte i å diskutere, stille 
vanskelige spørsmål og bidra til utvikling. Mye av 
dette kan skyldes fagets karakter, men også at de 
som velger å studere Samfunnsgeografi er individer 
som ønsker å forandre, formidle og reflektere. 

Da jeg ble valgt til leder for programutvalget vårt i 
september 2012, tenkte jeg mange ting. Først ble jeg 
glad for tilliten, men så ble jeg litt nervøs; hvordan 
skal man gå frem for å lede an en liten tropp av tapre 
studenter som ønsker å være med på å skape noe 
for resten av studentene på Samfunnsgeografi? Etter 
et halvt år som leder er jeg nå mer klar over hvilke 
ressurser vi som studenter sitter på, og for dette er 
jeg takknemlig. Vi i Programutvalget og festfore-
ningen Terra har fått penger og tillit til å arrangere 
og planlegge lunsjer, frokoster, fester, studieturer, 
hytteturer og seminarer. Vi kan stille med middag 

Marie Talleraas
Leder i programutvalget for samfunnsgeografi

for en fattig studentlommebok, og vi kan henge opp 
plakater og sende mail og arrangementsinvitasjoner 
i hytt og pine. Vi gjør kanskje halve jobben, men det 
er faktumet at studentene på samfunnsgeografi som 
stiller opp på arrangementene, og som bidrar til å 
gjøre dem vellykket, som gjør alt strevet verdt det. 
Men det kan alltid bli bedre.

Programutvalget jobber aktivt for å gjøre din hver-
dag optimal på samfunnsgeografi, og det skal vi fort-
sette med. Vi har lyst til å høre det dersom du ikke 
blir hørt av seminarlederen, vi vil ta tak i det der-
som du ønsker at det skal være flere måter å oppnå 
en god karakter selv om du ikke er helt pigg på ek-
samen. Vi håper du kommer med tidenes forslag til 
en fest vi kan arrangere, og vi gjør vårt beste for at 
du som student føler deg ivaretatt på alle nivåer, for 
vi er i den posisjon at vi faktisk kan forandre det du 
er misfornøyd med. Vi kan videreformidle det du er 
fornøyd med. Det er gjensidigheten som er viktig. 
Programutvalget er rett og slett like avhengig av deg, 
som du som student er av oss – og sammen skal vi 
skape en heidundrende studietid.

“Programutvalget er rett og 
slett like avhengig av deg, 
som du som student er av oss 
– og sammen skal vi skape en 
heidundrende studietid.”

Foto: Torstein S. Throndsen

Av Martin Svingen Refseth i GIS-klubben

Siste oppdatering fra 

GIS-klubben
Ta turen innom GIS-klubben og bli med og enga-
sjer deg i et unikt tilbud på samfunnsgeografi! 
Geografiske informasjonssystemer (GIS) gir 
mange spennende muligheter til å skape kart-
representasjoner, knytte informasjon til kart og an-
alysere geografiske fenomener. I GIS-klubben kan 
du til og med jobbe med oppgaver, få tilgang til opp-
læringskurs fra programvareprodusenten ESRI og 
møte andre GIS-interesserte i hyggelig lag. Forrige 
semester var tidligere student ved samfunnsgeo-
grafi David Brendan Hill på visitt og fortalte om 
hvordan han brukte GIS i sin jobb i Plan- og byg-
ningsetaten. Hva vil DU at GIS-klubben skal drive 
med dette semesteret? Har du noen gode for-
slag er det bare å ta turen ned i kjellern på HH 
en dag det er klubb eller ta kontakt på: gisklub-
ben@gmail.com. Alle ideer og alt engasjement er 
hjertelig velkommen! Følg med på oppslagstavler 
og mailinglister for å holde dere oppdatert i GIS-
ens verden. Bli med i GIS-klubben  og se at GIS er 
gøy og at det er kult med kart!

AppellGjensidig avhengighet
Herfra og ut får dere vite mer om hva 

som faktisk skjer på samfunnsgeo-

grafien på Universitetet i Oslo.
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Sarvendra Tharmalingam – til daglig kalt Tharma – 
forteller engasjert om betydningen av å studere mi-
grasjon gjennom det han kaller transnasjonal optikk. 
Han er ansvarlig for nystartede SGO2600, Migration, 
transnationalism and development, et emne han 
har vært engas-
jert til å opprette, 
med støtte fra 
professor Kristian 
Stokke og ledelsen 
ved ISS. Emnet har 
rundt 45 student-
er, fra en rekke 
forskjellige land, 
studieprogram-
mer og nivåer. 
Tharma arbeider 
til vanlig med en 
postdoktograd om 
pengeoverføringer som økonomiske og kulturelle 
transnasjonale praksiser. Han mener at transnasjon-
ale studier handler om hvordan migrasjon endrer 
steder og relasjonene dem imellom, og konstanterer 
videre at slike studier er viktige både for akademia 
og samfunnsdebatten.
  – Anders Behring Breivik ville ikke akseptere at 
territoriet han tilhører var i endring. Hvis man har 
kunnskap om  hvordan endringer skjer alle steder 
i den transnasjonale tida, kan  man få økt forståelse 
og toleranse, sier Tharma.

Enkeltskjebner
Det nye migrasjonsemnet er på god vei mot å gi økt 
innsikt i hvordan transnasjonale nettverk påvirker 
blant annet arbeidsmarked og identitet. Emnet gir 

også en innføring i teorier om hvorfor folk migrerer. 
Neo-økonomisk teori løfter fram eksistensen av et 
svart arbeidsmarked som trekkplaster for migrant-
er, og sosial nettverksteori foreslår at de med størst 
sosial kapital migrerer først, for siden å gjøre det let-
tere for bekjente å komme etter. 

Både disse og 
andre teorier 
beskyldes riktig-
nok for å være for 
deterministiske. 
Da sosialant-
ropologen Thomas 
Hylland-Eriksen 
gjesteforeleste for 
migrasjonsstuden-
tene, brukte han 
nærmere én time 
på å fortelle mi-
grasjonshistorien 

til en venn av seg. Moralen var at vi må huske at vi har 
å gjøre med enkeltmennesker og individuelle skjeb-
ner; å anta at de gjør rasjonelle kost-nytte-vurdering-
er av to ulike steder, alle sammen, vil være snevert. 

Toveis kommunikasjon
Som stadig flere emner ved UiO gjør, bygger også 
dette på forskningsbasert undervisning. Tharma er 
hovedsaklig ansatt som forsker, men er pålagt å un-
dervise deler av tiden. Undervisningen er for ham en 
toveisprosess.
– Jeg lærer av studentene og studentene lærer av 
meg, sier Tharma. Han beklager at studentene må 
følge forelesningene i et auditorium. Fra dag én har 
studentene hørt ham si at avstanden mellom stu-
denter og foreleser må reduseres. På seminarene 

– Vi må tenke 
beyond territory!

Nytt emne i år om migrasjon

– Tidligere tok man utgangspunkt i nasjonen som enhet når man så på mi-
grasjon, men migranter tar ikke avgjørelser innenfor bare ett territorium!

  
Av Marit Dahl Hjort

Transnasjonalisme kan defineres 
som «(...)the processes by which 
immigrants forge and sustain 
multi-stranded social relations 
that link together their societies 
of origin and settlement» (Basch, 
Glick-Schiller og Blanc 1994: 7). 

sitter studentene 
i ring, for at makten skal 
balanseres jevnt i rommet. De lager små 
rollespill og deler personlige fortellinger om migras-
jon. Tharma har lang erfaring fra "community theat-
er" på Sri Lanka, og lar studentene nyte godt av dette. 
I tillegg til å få innføringer i avhengighetsteorier og 
papirløses rettigheter i ulike land, øver studentene på 
å observere mennesker rundt seg. 

Partysvensker og prostituerte
Én av to eksamener i dette emnet skal nemlig 
baseres på feltobservasjoner. Studentene har valgt 
alt fra bussholdeplasser og partysvenskebarer, til  

 
Western Union-kontorer og sentre for uten-
landske prostituerte, som steder for feltobservas-
jon. Dette beviser utvilsomt at transnasjonalisme er 
mer enn nigerianeren som jobber svart i Norge for 
å sende penger til bestemor i Lagos, eller den nor-
ske studenten som drar til Berkeley for å studere og 
feste. Hvis det nye migrasjonsemnet klarer å belyse 
dette tilstrekkelig, fyller det definitivt et faglig hull 
ved universitetet.

Foto: Torstein S. Throndsen
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De siste 25 årene av det forrige århundret var kjen-
netegnet av en såkalt tredje bølge av demokratiser-
ing, da et stort antall land gjennomgikk overganger 
fra autoritært styre til formelt demokrati. Perioden 
etter århundreskiftet har derimot vært preget av 
kritiske vurderinger av det reelle innholdet i nye 
demokrati, og også tendenser i retning av demo-
kratisk tilbakegang. Dette har skapt en situasjon der 
enkelte politiske krefter og analytikere framhever 
behovet for politisk stabilitet og orden, mens andre 
fokuserer på behovet for reell demokratisering gjen-
nom folkelig mobilisering og deltagelse på basis av 
formelle sivile og politiske 
rettigheter som er blitt in-
stitusjonalisert gjennom 
demokratiske transisjoner.

Sammen med Olle Törn-
quist på Institutt for stats-
vitenskap har jeg i flere 
år forsket, publisert og 
undervist om demokrati, 
stat-/samfunnsrelasjoner 
og demokratiseringspros-
esser i Sør, med spesielt fokus på Sør- og Sørøst-Asia. 
Olle og jeg underviser et felleskurs på ISV om «Link-
ages between Politics and Society in Developing 
Countries» (STV 4347B), som også er åpent for mas-
terstudenter i samfunnsgeografi. Vi har også publi-
sert tre bøker på Palgrave Macmillan omkring inn-
holdet i demokratiet og de politiske dynamikkene 
bak reell demokratisering: «Politicising Democracy: 
The New Local Politics of Democratisation» (2004), 
«Rethinking Popular Representation» (2009) og 
«Democratization in the Global South: The Impor-
tance of Transformative Politics» (2013). 

Vår undervisning og forskning omkring reell 
demokratisering har i stor grad skjedd i samarbeid 
med partnere i Sør. Mens jeg tidligere har hatt mye 
samarbeid med forskere i Sør-Afrika og Sri Lanka, 
er det nå et spesielt nært samarbeid med forskere 
ved Universitas Gadjah Mada i Indonesia. Nylig fikk 
vi innvilget støtte fra den norske ambassaden i Ja-
karta for et omfattende forskningssamarbeid med 
UGM i en femårsperiode (2013-17). Fokuset her er 

på «Power, Welfare, Democracy», det vil si at vi både 
er opptatt av hvordan maktrelasjoner i samfunnet 
former demokratiet og hvordan demokratiet for-
mer velferd og sosial inklusjon i samfunnet. Selv er 
jeg spesielt involvert i et delprosjekt om «Politics of 
Citizenship» som vil fokusere på politisk medlem-
skap og politisk mobilisering for formelle og reelle 
rettigheter, med spesielt fokus på sosiale rettigheter 
og velferd. Dette er et forskningsfokus som knytter 
godt an til det jeg og flere andre på samfunnsgeo-
grafi, inkludert masterstudenter i politisk geografi, 
har arbeidet med de siste årene. UGM-samarbei-

det vil forhåpentligvis gi 
nye muligheter for faglig 
fordyping og videreut-
vikling både for forskere 
og studenter innenfor 
politisk geografi. En umid-
delbar virkning av denne 
forskningsfokuseringen er 
at et av våre masterkurs 
i politisk geografi (SGO 
4401) vil få et klarere 
fokus på «Citizenship, Civil 

Society and Democracy». Dette vil gi en god basis 
for å arbeide med spørsmål om sivilsamfunn og 
demokratisering i masteroppgaver, noe som jeg tror 
er både dagsaktuelt og jobbrelevant. Til slutt kan det 
nevnes at ISV og ISS også samarbeider om å utvide 
UGM-samarbeidet til et større komparativt undervisn-
ing og forskningssamarbeid omkring demokratisering 
for inkluderende utvikling i Indonesia, India, Nepal og 
Burma/Myanmar. 

Disse ulike aktivitetene skaper muligheter også for 
studenter i samfunnsgeografi, til å delta på foku-
serte og forskningsbaserte kurs, reise på utveksling 
til våre samarbeidspartnere, og til å gjennomføre 
masteroppgaver med tilknytning til pågående forsk-
ningsprosjekt og med lokal oppfølging i felt. Vårt 
overordnete siktemål og ambisjon er å utvikle et 
sterkt og tverrfaglig fagmiljø omkring demokratiser-
ing i Sør- og Sørøst-Asia. Studenter som har inter-
esse for å bli med på dette er hjertelig velkomment 
til å ta kontakt!

Forskningsprosjekt rettet mot demokratiseringen i land i Sør gir mulig-
heter for forsknings- og undervisningssamarbeid med Universitas Gad-
jah Mada i Indonesia.

Av professor Kristian Stokke

En umiddelbar virkning av 
denne forskningsfokuser-
ingen er at et av våre mast-
erkurs i politisk geografi 
(SGO 4401) vil få et klarere 
fokus på «Citizenship, Civil 
Society and Democracy».

Demokrati og  
inkluderende  
utvikling i Asia
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Programrådet i samfunnsgeografi bestemte 13. feb-
ruar at fordypningsfagene i bachelorstudiet skal 
forandres. Si farvel til de to 3000-emnene by- og 
regional utvikling (SGO3100) og utviklingsgeografi 
(SGO3400). Ifølge førsteamanuensis Per Gunnar 
Røe blir det lagt opp til at studentene selv skal sette 
samen en fordypning bestående av flere, mindre 
emner fra og med våren 2014.
– Målet er å gi et mer interessant og fleksibelt til-
bud til studentene, og som dessuten er mer tilpasset 
dagens stab og forskning. Vi driver forskningsbasert 
undervisning, og når vi kommer på 3000-nivå, så er 
det viktig, sier Røe. Han nevner også at utveksling 
for studentene er en annen grunn til forandringen. 
– De som tar by- og regional utvikling på høsten har 
utfordringer med å dra på utveksling. Det er best å 
dra på utveksling den siste høsten i bachelorløpet, 
og det nye opplegget skal gjøre det mulig for alle nå, 
fortsetter Røe.

Bryter gammelt skille
Inndelingen i dagens to 3000-emner følger skillet 
mellom det globale nord og det globale sør. Denne 
inndelingen har begynt å bli uhensiktsmessig. Med 
den kommende ordningen kan studenter i større 
grad sette sammen kombinasjoner av egne inter-
essefelt på tvers av dette skillet. 
– Dette skillet er litt dumt, for eksempel hvis du er 
interessert i byer i sør. Med det nye opplegget skal 
du lettere kunne skrive om det, eller miljø og inno-
vasjon, forteller Røe.

Fordypningen 
forandres

– Er dette et tegn på at dere på instituttet mener den 
tradisjonelle todelingen av verden er utdatert?
– Vi ønsker i hvert fall å bryte det gamle skillet i våre 
fordypningsemner, og alle er egentlig enig i at det 
er ålreit, sier Røe. Han mener at koblingen mellom 
temaer og geografiske områder er lite fleksibel.
– Politisk geografi har for eksempel vært veldig rettet 
mot land i sør. Det har vært slik på grunn av forsknin-
gen blant våre politiske geografer, men det behøver 
ikke bare å være slik. Det er for eksempel betydelig 
overlapping mellom bygeografi og politisk geografi, 
sier Røe, og nevner både husokkupasjoner og kritik-
ken av neoliberal byutvikling som eksempler.

Gangen videre
De ansatte har lenge snakket om at det har vært be-
hov for en omstrukturering, ifølge Røe. Derfor ble en 
av dagene på de ansattes todagers seminar i fjor høst 
satt av til å diskutere endring av fordypningsemnene. 
Det resulterte i at det ble nedsatt en komité, som 
skulle arbeide videre med saken. Komiteen bestod av 

Per Gunnar Røe, professor Kristian Stokke, førstekon-
sulent Siri Selvig og masterstudent Mari Olimstad. 
– Vi diskuterer ulike kombinasjoner og muligheter. 
Hvis vi tilbyr tre moduler – tre tistudiepoengsemner 
– så kan det bli obligatorisk å ta én slik modul, fores-
peiler Røe om hvordan fremtiden kan se ut. Selve bach-
eloroppgaven kan bli et eget emne på ti studiepoeng.
– Gangen videre blir å lage kurstitler, kurskoder, 
beskrive innholdet, peke ut emneansvarlige og så 
lage pensum. Pensumet lages i løpet av høsten, 
fortsetter Røe.
– Hva vil forandringen ha å si for det videre studielø-
pet mot masterstudier?

 
Masterkonsekvenser?
– Det har ingenting å si foreløpig. Teorikursene i 
master kan man velge like fritt. Det er ikke slik at 
man må ha ett tema på på 3000-nivå for å ta det 
samme temaet på 4000-nivå. Men det er jo en fordel. 
Studentene merker at det er tyngre uten, svarer Røe. 
Han ser ikke at overgangen skal by på praktiske 
problemer for noen studenter. Hvis den gjør det, for-
sikrer han at instituttet skal finne tilfredsstillende 
overgangsordninger.
– Hvis alt går greit, så skal SGO3400 etter planen til-
bys for siste gang denne våren, mens SGO3100 går 
siste gang til høsten, avslutter førsteamanuensis Per 
Gunnar Røe. 

Vil du fordype deg innen byutvikling i 
Afrika, fattigdom i USA eller bærekraftig 
utvikling i Oslo? Fordypningen på bache-
lornivå skal bli mer fleksibel.

Tekst & illustrasjon av Torstein S. Throndsen

Skillet i fordypningsfagene mellom det 
globale nord og det globale sør skal bort.
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Samfunnsgeografisk studietur 
14-18. mars 2013

Mосква
Av Jarand Ullestad

– 27, 28, 29 ... Lett å miste noen i millionbyen.
14.-18. Mars var samfunnsgeografi på studietur til Mosvka. Både faglige, kulturelle og ikke minst sosiale 
aktiviteter stod på programmet. Takket være et grundig forarbeid av Terra, og med god hjelp fra EGEA 

Moskva, den europeiske organsiasjonen for unge geografer i Moskva, ble turen en uforbeholden suksess.

Høyt rager de. Mellom ellers høy bybebyggelse 
strekker en av de "syv søstrene" seg.

Versace, Gucci, Prada. Servicen var upåklagelig i 
de russiske “motemagasinene”.
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