JUSSTUDENTER I KINA

Fra Bergen
til Beijing
11 studenter fra Universitetet i Bergen kombinerer
dette semesteret studier og praksisplass i Kina.
Opplegget skal være det første av sitt slag i Norge.

Hans Iver Odenrud

hans.iver.odenrud@finansavisen.no

BEIJING: – Med normaliseringen av forholdet til Norge er det blitt mer aktuelt
å dra til Kina. Dessuten er det nok mer
utfordrende å studere, jobbe og leve her
enn i USA, Australia eller europeiske
land. Det er ikke mange norske jusstudenter som har erfaring fra Kina, sier
Therese Konstali (23).
Finansavisen Jus møter henne sammen
med medstudentene Anne May Skårland
(23) og Martine Araldsen Løvvik (26). De
er de første studentene til å delta i et nytt
prosjekt ved Universitetet i Bergen (UiB).
De tre jusstudentene er på utveksling
i Beijing og har lagt bak seg de første
månedene i den kinesiske hovedstaden
etter at introduksjonskurset i kinesisk
ble unnagjort i Bergen i januar.

Økt interesse for Kina

Frem til sommeren skal totalt 11 norske
jusstudenter fra UiB ta fag ved kinesiske
universitet parallelt med en praksisplass
hos en kinesisk organisasjon eller bedrift.
Antallet UiB-studenter i Kina er dermed
nær doblet på ett år.
Semesterprogrammet skal være det første
av sitt slag for jusstudenter i Norge, ifølge
universitetet.
20 av studiepoengene skal gjennom-
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føres i form av juridiske fag ved toppuniversitetene Renmin University School
of Law i Beijing eller Fudan University
School of Law i Shanghai.
I tillegg vil en godkjent rapport etter 30 dagers ubetalt praksisopphold
sørge for de resterende 10 studiepoengene. Samtidig får kinesiske studenter
lignende mulighet i Norge.
– I utgangspunktet er det to dager med
jobb i uken, men arbeidsgiverne er ganske
fleksible med tanke på hvordan timeplanen
ved Renmin ser ut. Samtidig har vi har allerede fått beskjed om at vi kan få jobbe her
i sommer hvis vi vil, sier Skårland.

Godt mottatt

Hun og Konstali har begge fått praksisplass hos advokatselskapet Zhonglun
W&D Law Firm, mens Løvvik arbeider
hos selskapet Golden State Environmental Group Corporation.
Begge selskapene har virksomhet i en
rekke land og svært internasjonale miljø,
ifølge trioen som uteksamineres i vår.
– Vi er blitt veldig godt mottatt på jobben. Advokatfullmektiger har blant annet
vist oss rundt i Beijing for å hjelpe oss med
å bli bedre kjent med byen, sier Skårland.
I tillegg er lokalbefolkningen ofte
svært behjelpelig, på tross av noen språkbarrierer, forteller trioen.

DROPPER USA OG AUSTRALIA: 23 år gamle Anne May Skårland (f.v.), Martine Araldsen Løvvik (26) og Therese
rette for å kombinere studier og praksisplass.
– Man møter genuin vilje til å hjelpe,
selv om vi ikke behersker språket, skyter
Konstali inn.
Løvvik er med på et team som skal
utarbeide kontrakter på et nytt prosjekt
i utlandet.
– Jus er jo normalt ganske nasjonbasert,
og innen mange områder er det store forskjeller på lovene i Norge og Kina. Samtidig er det andre ting her som like gjerne
kunne vært tatt ut fra læreboken hjemme,
sier Løvvik.
– Er det fristende å starte arbeidskarrieren her?
– Kineserne mener vi kommer til bli og
sier «foreigners never leave Beijing», men
vi skal nok alle hjem igjen når semesteret
avsluttes, sier Skårland.

Studentsamarbeidet

Studenter som deltar vil tilbringe ett semester i

enten Beijing eller Shanghai.


Programmet innebærer at studentene kombine-

rer studier og praksis for en kinesisk arbeidsgiver.


De aktuelle lærestedene er Renmin University,

Beijing og Fudan University, Shanghai.


Utvekslingssemesteret er på femte studieår. For

deltakerne er det obligatorisk med et femukers
forberedende kurs i kinesisk språk og kultur.

For å kvalifisere til programmet kreves det et
karaktersnitt på C. 
Kilde: UiB

Hun utelukker likevel ikke at det kan bli
aktuelt å jobbe i Kina på et senere tidspunkt.

– En annen respekt for autoriteter

– Hva er de største forskjellene med å stu-

ØNSKES VELKOMMEN: Den norske trioen fra Universitetet i Bergen er godt mottatt både på arbeidsplassen, i undervisningslokalene og hos lokalbefolkningen.
Foto: Hans Iver Odenrud

Norwegian Tax Firm of the Year 2017
– International Tax Review
• Topprangert på skatt i The Legal 500 for 2017
• Rangert blant de beste skattefirmaene
i Chambers and Partners for 2017

Konstali (23) er tre av Universitetet i Bergens 11 utvekslingsstudenter i Kina dette semesteret. En ny ordning legger til
Foto: Hans Iver Odenrud

Vi har fått svar som «vi kan godt
diskutere politikk, men ikke på nettet»
Therese Konstali (23), norsk student i Kina

dere i Beijing sammenlignet med Bergen?
– Det stilles nok færre spørsmål i
forelesningene. Utlendinger er nok blant
dem som er mest aktive. Samtidig er det
merkbart at man har en annen respekt
for autoriteter og myndigheter her enn i
Norge, sier Skårland.
I tillegg er det mange som vegrer seg fra
å diskutere Kinas politikk åpent i frykt for
å bli overvåket, mener de.
– Vi har fått svar som «vi kan godt
diskutere politikk, men ikke på nettet»,

sier Konstali.
De tre mener en gjennomsnittlig kinesisk student ikke har fått med seg så mye
av den politiske isfronten mellom USA
og Norge de siste syv årene, etter at Liu
Xiaobo fikk Nobels fredspris.
Sansen for norske fjell og fjorder er mer
utpreget, mener de.
– De som er kjent med utdelingen svarer
at dette er myndighetenes anliggende, og går
fort videre til et annet tema, sier Løvvik.
– «Hva skal du ha til lunsj?», for eksempel.
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Går jusens bakdør til Kina-samarbeid
Visedekan Bjørnar Borvik vil sende 40-50 norske jusstudenter til Kina.
Med nytt Kina-senter skal de samarbeide med fremtidens kinesiske ledere.
Torgeir Kveim Sti

torgeir.sti@finansavisen.no

H J O R T E R S T O LT E AV Å P R E S E N T E R E :

NY PARTNER I HJORT
– ARBEIDSLIV OG
VIRKSOMHETSSTYRING
Hjort har et av Norges største arbeidsrettsmiljøer og er topprangert av Chambers og Legal 500. Vi bistår med rådgivning og
tvisteløsning innenfor alle områder relatert til arbeidsliv,
pensjon og virksomhetsstyring . Våre partnere har solid erfaring
på tvers av bransjer og type virksomhet.

BERGEN: – Vi tror utveksling til Kina vil
gi norske studenter et fortrinn på arbeidsmarkedet. Om ikke umiddelbart, så i hvert
fall på litt sikt, sier Bjørnar Borvik.
Han er visedekan ved Juridisk fakultet
ved Universitetet i Bergen, og initiativtaker
til det nye Norwegian China Law Centre
som åpnet 4. mai.
Senteret har som mål å tilrettelegge
for utveksling og erfaring med kinesiske
jusstudier, og samtidig bidra til å gjøre
samarbeid mellom kinesisk og norsk næringsliv enklere.
– Det er av enkelte blitt hevdet at utvekslingsopphold ikke teller spesielt mye i
en ansettelsesprosess, men med normaliseringen av forholdet mellom Norge og Kina
vil behovet for kunnskap om Kina øke, og
dette åpner for nye muligheter. Derfor tilbyr fakultetet allerede et introduksjonskurs
i kinesisk rett, og vi skal etablere en spesialisering i kinesisk forretningsjus. I tillegg til
kunnskap om rettssystem og rettsregler, er
også kulturforståelse viktig, sier han.

Forsiktig tilnærming
Thomas Keiserud tiltrer som ny partner i
Hjort 1. juli. Thomas kommer fra stilling som
Head of Collective Employment Law i Statoil
ASA. Han har bred erfaring fra blant annet LO,
Lovavdelingen i Justisdepartementet og
Regjeringsadvokaten. Se mer på hjort.no.

Øvrige partnere – Arbeidsliv og virksomhetsstyring

Alex Borch
// Partner

Anne-Marie Due
// Managing partner

Einar Engh
// Partner

Claude A. Lenth
// Partner

Jarl Borgvin Dørre
// Partner

Et tema som har vært mye i medias søkelys den siste tiden er kritikken mot Erna
Solbergs Kina-delegasjon for å ha unnlatt
å ta opp kinesisk håndheving av de internasjonale menneskerettighetene. Etter
fredsprisutdeling til Liu Xiaobo i 2010,
har Norge og norske bedrifter vært ute i
kulden lenge. Borvik, som underviser om
menneskerettigheter ved universiteter i
Kina, er uenig i kritikken.
– Jeg støtter fullt ut beslutningen om
ikke å ta opp menneskerettighetene under
det første offisielle besøket siden forholdet
ble normalisert. Man skal huske at det kinesiske rettssystemet er ungt, bare 40 år
gammelt. Kineserne har en holdning om at
endring må skje over tid. Landet har ingen
erfaring med demokrati, og man skal være
forsiktig med å kritisere dem for at de ikke
er villige til å kjøpe vår oppfatning av menneskerettighetene
fullt og helt, sier han. Menneskerettighetene har klart nok en
kjerne som er universell, men
menneskerettighetene er under
stadig debatt også i Europa.

spørsmålene i sin dialog med kineserne. Jeg
ser det i alle fall ikke som min oppgave å
være belærende, sier han.
Med seg på sentersatsingen har han
blant annet fått med toppjurister på menneskerettigheter og rådgivere fra næringslivet. Senteret er underlagt Universitetet i
Bergen, men Borvik har i tillegg fått inn
private bidragsytere som kan nye godt av
et fremtidig samarbeid. Så langt har flere
aktører fra næringslivet bidratt med én
million kroner til drift av senteret.
– Dersom vi gjør oss attraktive for næringslivet, vil det være lettere å få hjelp til
videre finansiering.

Mer enn jus

Borvik er ikke bare opptatt av jus. Han tror
et senter med akademiske røtter kan gi samarbeid på tvers av landende ved å invitere inn
norske bedrifter.
– Vi ønsker å levere på de forventninger
regjeringen gir uttrykk for i stortingsmeldingen om kvalitet i høyere utdanning. Her
fremheves relasjonene til næringslivet som
særlig viktige, og vi ønsker å bli oppfattet
som relevant i vår kunnskapsproduksjon
og -formidling. Vi vil bli oppfattet som en
ressurs for næringslivet her på Vestlandet,
men også for resten av landet.

Tenker langsiktig

Samarbeidsavtalen de har inngått inkluderer noen av Kinas toppuniversiteter. For
det første har de ambisjoner om at norske
jusstudenter med erfaring fra Kina vil bidra med relevant kompetanse til norske
bedrifter. Det kan være de som ønsker å
etablere seg i Kina, eller som allerede er
der. For det andre er målsettingen at undervisningen skal bidra til å øke anseelsen til norske bedrifter blant fremtidens
kinesiske toppledere, politikere og jurister.
– Det er jo ikke til å stikke under en stol
at disse studentene er morgendagens ledere
i politikk og samfunnsliv i Kina. Dersom vi
kan bidra til at disse får et godt inntrykk av
Norge, vil dette utvilsomt være veldig positivt også for næringslivet.
Borvik er tydelig på at det vil ta
tid før satsingen bærer frukter, men
håper å se resultater av både utvekslingen og senteret i fremtiden.
– I næringslivet forventes det at
beslutninger kan tas raskt. Noe av
Åpner for samarbeid
det som universitetene blir kritisert
– Vi drar til Kina for å formidle SER MOT KINA: Vise- for, men som også er vår styrke, er
europeiske erfaringer med be- dekan Bjørnar Borvik. 
at vi har muligheten til å tenke
FOTO: TORGEIR KVEIM STI
skyttelse av menneskerettighe- 
langsiktig. Dette er helt nytt, og vi
ter, slik at kinesiske akademikere og studen- må evaluere hvor godt utvekslingen fungerer,
ter får kunnskap og økt forståelse for vårt men vi tror ikke de store endringene skjer
syn på vernet av menneskerettigheter. Det over natten. Derfor bygger vi et senter som
får være opp til politikerne å stille de kritiske skal gi varig samarbeid.
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