NYFØDTE BABYER KOMMER FLYVENDE MED STORKEN ELLER
FINDER FORÆLDRENE DEM I SKRALDSPANDEN?
Diskussion og sammenligning af seksuel undervisning i de nordiske lande og Kina var
en af højdepunkterne på KUAKs første netværksevent i Shanghai afholdt den 9. maj.
Eventen blev afholdt i samarbejde med Nordic Centret og Innovation Centre Shanghai.
Formålet med eventen var at samle KUAK’ere i Shanghai til et uformelt arrangement.
Tekst og foto af Xi He

Nordic Centre
KUAK-eventen blev afholdt på Nordic Centret
på Fudan Universitets campus, 15 minutters
gang fra tre metrostationer på linje 10, 国权
路(Gouquan lu), 五角场(Wujiao chang), og
江湾体育路(Jiangwan tiyu lu). I de historiske
bygninger og pladser i campussen posede
glade dimittender med deres dimittendkappe
og hat for at forevige deres studie og campus
liv på billeder.

og sparring til dit projekt. Det er også stedet,
hvor du kan holde dig opdateret om de
nordiske landes erhvervssamarbejde og
forskning om Kina.

Nordic Centre med beliggenhed på Fudan
Universitets campus.

Projektkoordinator Magnus Jorem for Nordic
Centre kickstartede KUAK-eventen med en
kort introduktion til de forskellige funktioner
centret varetager. Er du studerende i
Shanghai, er det værd at besøge Nordic
Centre, hvor du kan få hjælp til kontakt til
kinesiske og udenlandske forskere for input

Hvor kommer nyfødte babyer fra? Og hvad
betyder stegt ris med æg?
Nordic Centre er også et godt sted til at
mødes med deres medarbejdere og de
kinesiske studerende for åbne diskussioner,
hvilket også tilfældet med KUAK-eventen.
Efter introduktion til Nordic Centre, blev der
over frokost diskuteret, grinet og undret sig
over forskellige tilgange til seksuel
undervisning i de nordiske lande og Kina.

Postkort fra lovematters.cn: Lykken, er i ens egne
hænder!

Diskussionen blev afholdt sammen med
studerende fra Fudan Universitets student
society Zhihe Society og organisationen
lovematters.cn. Deltagerne delte aktivt deres
akavede erfaringer og historier om skolens
seksualundervisning, og fra deres forældre.
Det var en overraskende at flere kinesiske
forældre har brugt samme vending, når deres
børn har spurgt hvordan de er blevet
skabt: ”Vi har hentet dig op fra en
skraldespand”. I Danmark har man heller ikke
en bedre kliche med myten om at nyfødte
babyer kom flyvende med storken. Der var
enighed blandt alle deltager om at der bør
sættes mere fokus på seksualundervisning
for de unge og italesætte seksualitet, så det
ikke er tabuiseret. Under diskussionen brugte
en af de kinesiske studerende et billedligt
slang for at dyrke sex, 鸡蛋炒饭, hvilket
betyder stegt ris med æg. Æg associeres til
kvindens æg, og ris til sæd.
Det var også interessant at høre fra de
kinesiske studerende, at deres søgen på
seksualitet og porno på de sociale medier er i
høj grad japansk influeret med pornovideoer,
manga og anime.

Afslappet stemning over frokost og udvekslinger
om forskellige tilgange til seksuel undervisning i
de nordiske lande og Kina

City Senses - Shanghai
Videre til dagens næste program var Astrid
Møller Olsens presentation: City Senses:
doing research on contemporary urban
fiction in Chinese. Astrid er ph.d. studerende
på Lund Universitet og var på tre måneders
forskningsophold i Shanghai med Erasmus
Plus udvekslingsprogram. Hendes opholdet
blev brugt til indkøb af snes vis bøger og
kontakt til hendes kinesiske vejleder på
Fudan Universitet. Og ikke mindst for at
opleve byen gennem litteraturen.

Gode råd til feltarbejde i Kina.

Astrids fokus i projektet er på kulturelle
hybride globale byer, Hong Kong, Shanghai
og Taipei. Astrid bruger kinesisk litteratur til
at udforske byens identitet og bymenneskers
identitet. Kina og de urbane landskaber
udvikler sig susende hurtigt, og byboers
identitet og deres hukommelse om byen
bliver en fragmenteret hukommelse, da det
fysiske landskab kun findes i deres
hukommelse og i den nedskrevne litteratur.

Astrid fortæller om sammenhængen mellem by,
narrativer og hukommelse.

Innovation Centre Denmark
Innovationsattache Martin Bech holdte den
næste oplæg om Innovation Centre
Denmarks(ICDK) aktiviteter i Kina. ICDK har 7
centre placeret i verden og den ene er
placeret i Shanghai. I år er det 10 års
jubilæum for etablering af ICDK i Shanghai.
ICDK er et etableret samarbejde mellem
Uddannelses- og Forskningsministeriet,
Eksportrådet og Udenrigsministeriet. Martin
fortæller at ICDK arbejder til dagligt med at
fremme dansk forskning og danske
virksomheder i Kina. Ved de kommercielle
interesser, hjælper ICDK de danske
virksomheder bl.a. med at finde rette
kinesiske samarbejdspartnere og
markedsresearch.

På forskningsområde arbejdes bl.a. med Big
data og kunstig intelligens i
sundhedssektoren. En interessant spørgsmål
blev stillet fra deltagerne om hvorvidt danske
Big data projekter vil kunne lade sig gøre i
Danmark, da der er strammere etiske
grænser ved dataindsamling af personlige
oplysninger i Danmark end i Kina.
Martin fortæller også at ICDK arbejder på at
fremme danske universiteter og samarbejde
med deres kinesiske universitetspartnere.
ICDK står for Top Talent Denmark program,
som laver event for at tiltrække de kinesiske
studerende til Danmark.
Martins oplæg afsluttes Q&A og hvordan
Kina-studier uddannelsen i Danmark kan
forbedres for de danske studerende, både
under studiet og forberede dem på livet efter
studiet. Til mødet var der en bred enighed
om at der er en kløft imellem det der sker i
Kina, og det de studerende lærer på Kina
studer i Danmark. Man kan ikke få nok af den
empiriske og praktiske viden, når man ikke er
fysisk tilstede i Kina. Dette drages videre til
diskussion om forskelle på efterspørgsel af
arbejdskraft på det kinesiske arbejdsmarked
og det danske arbejdsmarked.
Den danske stifter Anders Alding af
restaurant EQ (Equilibirum) deltog også i
KUAK-eventen med formål at søge
studerende med skandinavisk viden eller
baggrund som praktikant hos dem.
Efter Q&A gik deltagerne på en guidet tur på
Fudan Universitets campus af KUAK medlem
Erik Wernberg-Tougaard. Dagens
arrangement sluttede med en omgang
bordtennins på campussen og streetfood.
Det gennemgående for KUAK-event kredsede
om identitet. Den seksuelle identitet i forhold
til ens sociale omgivelser, institution og
samfundet. Derefter individets identitet i

forhold til de kinesiske byers identitet og
udvikling, og ikke mindst KUAK’ers identitet
mellem Danmark og Kina.
Tak til alle deltagere og oplægsholdere for et
fagligt og socialt arrangement!

Erik (med Fudan Universitets trøje) guider os
gennem campussen.

For mere information:
Nordic Centre: http://www.nordiccentre.net
Fudan Universitets student society Zhihe Society:
Wechat: zhihe-fdu
复旦大学知和社
Lovematters.cn: http://lovematters.cn
Innovation Centre Denmark, Shanghai:
http://icdk.um.dk/en/innovationcentres/shangha
i/
Astrid Møller Olsen:
http://www.sol.lu.se/en/person/AstridMollerOls
en
Astrid’s personlige hjemmeside om hendes
forskning: https://writingchina.net

