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Hvad skal du vide
inden du tager afsted?
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C H I N A - T h i n g s To K n o w B e fo r e Yo u G o

Tourists

Indledning
Når du tager til et andet land, eller møder mennesker fra et fremmed land, lægger
man altid mærke til ting som du gør anderledes end vi er vant til. De spiser anderledes, de ser anderledes på tiden, høflighed, hvordan man viser respekt og hvilke
værdier der eksisterer i livet. På trods af at vi ved at det ikke er alle indbyggerne
i landet der opfører sig på samme måde, så laver vi helt naturligt en række generaliseringer ud fra det vi ser og oplever. Her er en kort oversigt over nogen af de ting
du måske vil opleve når du besøger Kina eller taler med kinesere. Selvfølgelig er
det ikke alle der reagerer som beskrevet, men de fleste er opvokset i et miljø hvor
den pågældende adfærd er en normal del af dagliglivet. Det er vigtigt at reagere på
disse forskelle med et åbent sind, og at bruge disse informationer som et udgangspunkt når man udforsker Kinas frodighed og kultur.
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Kapitel 1

Lidt om Kina
BASIC MODULE |
Kina er verdens 3-største land - efter Rusland og Canada, og der er det største
land i Asien. Dets territorium omfatter omkring 9.600.000 kvadratkilometer,
og det har en befolkning på over 1.300.000.000 indbyggere.

Mange af de kinesiske byer er meget store.
I henhold til en rapport udgivet af det Kinesiske
Socialforskningsakademi i 2009 eksisterede
der i 2008 118 byer med en befolkning på over
1 million og 4 byer med en befolkning over 10
millioner. De største byer i 2011 er Chongqing
med omkring 29.190.000 indb., Shanghai med
23.470.000 indb. og Beijing med 20.180.000
indb. Hong Kong regionen er „kun” beboet af
omkring 7.071.576 personer.
Kina er et navn som udlændinge har givet landet. Kineserne kalder det traditionelt Riget
i Midten (Zhongguo). Tidligere regnede kineserne utvivlsomt deres land som verdens centrum. Kinesere er i dag fortsat meget stolte
af deres land og dets kultur. Hvis du kritiserer
Kina overfor en kineser kan han eller hun føle
sig meget personligt krænket. Så på samme
måde som ved rejser til et hvilket som helst
land er det klogt at holde kritiske bemærkninger for sig selv. Det omfatter også i særlig grad
emner som har medført kritik af Kina i vest, så
som etbarns politikken og menneskerettigheder. Hold dig også fra de tre T-er: Tibet, Taiwan
og Tianamen.



I henhold til officielle kinesiske regeringsinformationer eksisterer der 56 forskellige etniske grupper
i Kina. En overvejende majoritet (+90%) er Han-kinesere, hvilket giver 55 minoritetsgrupper, som lever
spredt over landet. Den kinesiske regering stræber
efter at disse grupper fastholder deres egen identitet, og som konsekvens af dette er disse grupper ikke
underlagt lovgivningen om fødselskontrol (etbarnspolitiken).
I henhold til en undersøgelse foretaget af Purdu
Universitetet tilbage i 2007 hævder over halvdelen af
indbyggerne i Kina at være ateister. Kulturrevolutionen
havde stor betydning for dette. Ikke desto mindre kan
man finde troende tilhængere af næsten alle religioner i Kina, fx. taoisme, buddhisme, islam, jødedom.
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Kapitel 1

Etniske minoriteter
BASIC MODULE |

En individualistisk tilgangsvinkel til ethvert individ ses ofte som et typisk element for den
vestlige kultur. I Kina er folk vokset op med
den holdning at samfundet er det vigtigste
- dets velfærd er vigtigere end den enkeltes lykke. Kinesere vil derfor ofte handle på
samme måde som andre, tænke det samme
som andre og tage kollektive beslutninger.
Det er jo sådan, at hvis alle gør noget på en
bestemt måde, så må det have hoved og hale.
Gruppens harmoni er en basal værdi. At skille
sig ud fra gruppen - hvilket i Vesten overvejende opfattes positivt - vil følgelig blive betragtet som noget negativt i Kina. Der er dog
en erkendelse af at dette er ved at ændre sig.
Den yngre generation synes at være noget
mere individualistisk anlagt, selv om følelsen
af loyalitet overfor familien, firmaet og nationen stadig er meget stærk.
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Kapitel 1

Værdier og holdninger
BASIC MODULE |

Kinesere anser Taoismens og Konfucianismens principper for fundamentale for deres kultur, og disse
holdes stadigt i ære i dag. Disse traditionelle værdier
drejer sig basalt om en stræben efter harmoni med
den omgivende verden, accept af sig selv samt konfucianismens fem dyder: anstændighed, visdom, trofasthed, retfærd og menneskelighed.
Det vigtigste for en kineser er at han ikke taber ansigt.
Dette kan sammenholdes med de vestlige ideer om
værdighed, ære og omdømme. En som er i stand til
at „bevare sig ansigt” og hjælpe andre til det samme
vil vinde respekt. For en kineser er det en tragedie
at tabe ansigt. Det kan medføre sammenbruddet for
en nær forbindelse. Det er derfor vigtigt at sørge for
at samtalen forløber glat. Direkte kritik, specielt når
det drejer sig om vedkommendes synspunkter, kan
medføre „tab af ansigt” og ødelægge et potentielt
venskab eller en forretningsforbindelse.

Traditionelt bryder kineserne sig ikke om oplæst opførsel. De sætter pris på beskedenhed, og det anses
for høfligt at undervurdere sig selv, en opførsel der
mere eller mindre svarer til vestlig beskedenhed. En
kineser undervurderer altid sig selv og understreger
status hos de mennesker der befinder sig omkring
ham. Når han modtager et kompliment vil han svare
at det er overdrevet, og at han ikke fortjener det.
Respekt for traditioner er meget vigtigt i den kinesiske livsstil. Det burde ikke overraske, eftersom
nogle traditioner har varet uafbrudt i tusindvis af år.
Kinesere er bevidste om vigtigheden af deres bidrag
til udviklingen af den menneskelige civilisation. Og
det er sandt; hvad skulle menneskeheden gøre uden
papir, pasta, porcelæn, decimalsystemet, paraplyer,
silke, kompasset, trillebøren, tryk, krudtpulver, te,
tandbørster og .... toiletpapir?
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Kapitel 2

Børn i Kina

CHILDREN MODULE |

Børn bliver tilbedt i Kina. De opfattes ikke som selvstændige individer,
men som efterkommere - en del af slægten. En kineser er livsvarigt
og udeleligt med i en familie som elsker og accepterer, men som også
involverer sig i alt, og ved alt.

I Kina er det normalt bedsteforældrene som
tager sig af børnene. Kinesiske børn bæres normalt i armene eller på ryggen af de
voksne meget længere end man normalt ser
i vesten. De sover også meget længere i forældrenes værelse end i vestlige hjem. Nogle
mener at det er denne omsorg der giver
føde til den samfundsorienterede holdning,
der er så fremherskende i det kinesiske samfund.

Siden etbarns-politiken gradvist blev indført i 1970erne opfostrer den gennemsnitlige kinesiske familie kun et barn, på trods
af at politikken er begyndt at blive administreret mere lempeligt.
Dette har delvist noget at gøre med den øgede velstand. Forældre
har råd til at opfostre to børn, og nogen har råd til at betale de
bøder der nogen gange gives for at få barn nummer to. Barnet
er familiens centrum - de bliver kaldt „lille kejser”, og selv i ikke
særligt velhavende familier søger forældrene at give deres børn
det bedst mulige. Nogen siger at de er utroligt forkælede.
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Kapitel 2

Børn i Kina

CHILDREN MODULE |

En lille kineser har ikke meget fritid. Kinesiske forældre anser overdreven fritid for skadeligt for indlæringsevnen. Når de ikke lærer kan kinesiske børn
flyve med drager, øve kung-fu, spille bordtennis samt
badminton eller foretage andre udendørs aktiviteter.
Forældrene betragter dette som en del af barnets almindelige udvikling.
Kinesiske forældre som elsker deres børn viser dette
ved at sørge for deres børns udvikling. En ung kineser bør være hårdtarbejdende og stræbe efter
at være blandt de bedste. Forældrene forventes at
udstyre deres yngel med evner som er anvendelige
i voksenlivet. Som i mange andre lande anses der for
forkert at spilde tiden på fjernsyn eller videospil, selv
om den yngre generation efterhånden får en mere
positiv attitude til internettet.

En kinesisk mor bekymrer sig traditionelt ikke meget
om sit barns selvfølelse. Hendes utilfredshed med
barnets arbejdsindsats udtrykkes ærligt og direkte.
Hun falder heller ikke i svime over alt hvad barnet
gør - nogen ting er indlysende, og behøver ikke nogen belønning. Virkelige resultater beundres af hele
familien. Dette er dog på det sidste blevet et debatemne i de kinesiske medier.

Forældrene lægger stor vægt på de traditionelle
„dong shi”-værdier, med andre ord, det at lære et
barn altid at opføre sig på en passende måde i enhver situation, uden at skulle løfte pegefingeren.
Børn bør være eftertænksomme og modne, først
og fremmest bør de vise omsorg for andre, derefter
for sig selv. En ung mand bør kunne forudsige andre
menneskers behov.
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Kapitel 3

Uddannelse
STUDENTS MODULE |
Uddannelse tages ekstremt alvorligt - det står over alt andet. Kinesere
har store ambitioner på vegne af deres børn, og gør hvad de kan for at
fuldføre dem. Fra en meget tidlig alder vænnes børn til at konkurrere
og til at arbejde hårdt for at få de bedste karakterer.
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g er et
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Lærere bliver behandlet med stor respekt i Kina. Det
anses for uforskammet blot at kalde dem ved fornavn.
Det normale er at tiltale dem med deres efternavn og
tilføjelsen „lærer”. Så hvis du har en lærer som hedder Fru Wang vil du kalde hende Wang Lao Shi (Wang
lærer).

Bortset fra don shi spiller også „zheng jing” (anstændighed) en vigtig rolle. En ung kineser bør være
trofast, have ære, være anstændig, retfærdig og lydig. De må under ingen omstændigheder søge væk
fra accepterede normer.
Uddannelse i Kina starter i 3-års alderen, og her starter også forpligtelsen til at gøre familien stolt ved
hjælp af gode resultater. Et 10-tal i stedet for 12 kan



være en familietragedie. Utilfredsstillende karakter
medfører timevis af øvelser i hjemmet efter devisen
„øvelse gør mester”.
Kinesiske børn arbejder meget hårdt - de bruger timevis ved bøgerne, og de fleste af dem har ekstratimer
som forældrene har valgt til dem. Det drejer sig ofte
om engelsktimer, spil på musikinstrumenter, svømning og andre fysiske aktiviteter.
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Kapitel 3

Uddannelse
STUDENTS MODULE |

Uddannelsessystemet er inddelt i tre lag - grundskole, mellemskole og gymnasiet, som gennemføres inden adgangseksamen
til universitetet.
Adgangseksamen til universitetet kaldes „den Højere
Eksamen” (Gao Kao) og gennemføres hvert år i juni i alle provinser. Den tager tre dage, og inkluderer matematik, kinesisk,
et fremmedsprog og et ekstra fag, som er afhængigt af hvad
den potentielle studerende ønsker at studere.

I 2011 var der i Kina 2.429 anerkendte højere læreanstalter,
en blanding af statsuniversiteter og private læreanstalter.
Dette antal inkluderer ikke de militære akademier eller universiteterne i Hong Kong og Macao. I dette øjeblik går omkring 34 millioner kinesere på universitetet. Efter 4 år får de
fleste studerende en bachelor, mens en kandidattitel tager
yderligere 2-3 år. PhD-programmer tager normalt 3-5 år.

Selv om mange unge kinesere går på universitetet (i 2011
havde 78,7% af de som forlod skolen mulighed for at gå på
universitetet) er der meget hård konkurrence om pladserne
til de bedste universiteter.
For at komme ind på et eliteuniversitet er det nogen gange et
krav at man ligger som nummer 1. i sin provins. Konkurrencen
er hård, og nogen gange er det brøkdele af point der afgør
om en studerende optages eller ej. Nogle universiteter har nu
deres egen adgangseksamen som et supplement til Gao Kao,
eller de anvender kun deres egen test.
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Kapitel 3

Uddannelse
STUDENTS MODULE |

Kineserne ser gerne udenlandske studerende på universiteterne. Bortset fra ønsket om
at udveksle viden og erfaring, så understreges universitets internationale profil gennem
udvekslingsophold og udenlandske gæstestuderende.
De fleste kinesiske studerende bor på universitetsområdet. De lever i sovesale eller
delte værelser. Der er nogen gange 8 studerende i et værelse, men typisk ligger tallet
på 6 eller 4. PhD-studerende vil oftest være to om et værelse. Udenlandske studerende
deler normalt ikke værelse med kinesiske studerende.
Højere uddannelse koster penge i Kina. Selv statsuniversiteter tager en undervisningsafgift. Det er en stor udgift for en kinesisk gennemsnitsfamilie, men børnenes uddannelse er en prioritet i enhver familie. Selv om det koster store ofre, så sparer forældre
og bedsteforældre sammen til børnebørnenes uddannelse. Uddannelse ses som adgangsbroen til fremgang og et godt job.
„Bliv læge, ingeniør eller forretningsmand” - det er de kinesiske forældres ønske. Disse
proffesioner ses som prestigefyldte. En af grundene til deres status er at de kræver
mange års uddannelse og indlæring gennem hele livet.

Selv om visse professioner som fx litteratur,
sprog eller kunst ikke vurderes så højt som
de konkrete videnskaber, medicin eller jura,
så ses det som positivt når man uddanner
sig indenfor disse bløde området, hvis man
er i stand til at opretholde en rimelig levestandard. Forældre er dog ofte bekymrede
for stabiliteten i deres børns karriere.
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Kapitel 4

Rejse og turisme
TOURISTS MODULE |
En europæer som rejser til Kina vil opleve en anden verden men en
verden med venlige mennesker, rene hoteller og uden at behøve være
bange for tyverier. Kina er et relativt sikkert land for turister. Landet
er så enormt at du er nød til at rejse rundt for at få føling med det. Vær
opmærksom på at det ikke kun er udlændinge, men også i bogstaveligste betydning - millioner af kinesere som rejser.

På nogen tidspunkter af året, specielt omkring nationale helligdage, bliver transportmidlerne hurtigt udsolgt. Til Forårsfestivalen
tager de fleste kinesere til deres hjemby, og
transportmidlerne bliver så overfyldte at
det ikke ser ud som om der er plads til flere.
Selve byerne var en gang cyklernes hjemsted, men er nu fulde af biler, og trafikpropper er normalen.

Flytransport
Der er flere og flere relativt billige flyselskaber, som kan tage dig
fra en region i Kina til en anden. Flytrafikken er velorganiseret og
effektiv, og hvis man ikke har så meget tid er det den letteste måde
at komme fra punkt A til punkt B. Både indenrigs- og udenrigsruter
bliver hurtigt booket op i den normale sommerferieperiode og
ved højtider som Jul, Påske og Thanksgiving.

11
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Kapitel 4

Rejse og turisme
TOURISTS MODULE |

Rejse med toget
Hvis du har tiden og har lyst til en oplevelse, så er
toge i Kina er fremragende måde at rejse på. De er
præcise og effektive (særligt de nye super-eksprestog
som i øjeblikket breder sig), men de er ofte meget,
meget fyldte med passagerer.
I Kina frigives billetter til salg på X antal dage inden afgang. Det er nogen gange 10 eller 20 dage.
For at være sikker på at få en billet er du nød til
at vide hvornår billetterne frigives. På helligdage
er det næsten umuligt at købe en billet; folk camperer på stationen og kæmper for at komme på toget.
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I sovevogne er der ofte bløde pladser
til de rige rejsende, og hårde pladser til de som ikke er så velhavende.
Opdelingen i bløde og hårde sæder
ses også andre steder.
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Kapitel 4

Rejse og turisme
TOURISTS MODULE |

Kinesiske helligdage
Helligdag

Dato

Antal dage

Nytårsdag

1. januar

3 dage

Forårsfestival

Flytter sig med månens cyklus. Mellem
slutningen af januar og slutningen af februar

7 dage

Quingming Festival
(rengøring af grave)

Normalt i april, men afhænger
af månens cyklus

3 dage

Majdag

‘1. maj

3 dage

Dragens Skibsfestival

Den 5. dag i den 5. månecyklus

3 dage

Midefterår

15. august i henhold til månekalenderen

1 dag

Nationaldag

1. oktober

7 dage

Hvis du er ved
at planlægge d
in
rejse, så vær o
pmærksom på
at
mange kinesere
tager ferie om
kring de nation
ale helligdage,
og således forl
ænger disse særligt omkrin
g Forårsfestiva
len
og Nationaldag
en. På disse
tidspunkter er
alle transportfo
rmer specielt o
verfyldt.
13
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Kapitel 4

Rejse og turisme
TOURISTS MODULE |

Dialekter
Der er mange kinesiske dialekter, men der er kun to af dem der er udbredte: Mandarin og
kantonesisk, men mandarin er i stigende grad accepteret som standard for hele landet,
både i skrift og tale. De er begge tonesprog. Det betyder at meningen kan skifte afhængigt af tonen, og selv med den samme tone kan meningen skifte alt efter konteksten. Det
er imidlertid praktisk at kunne nogle basisudtryk på kinesisk, eftersom mange ikke taler
Engelsk.
Kinesisk har to ansigter - det talte og det skrevne. Det betyder at skriftsproget ikke er en
transskription af ordenes lyd (som i de vestlige skriftsystemer). For at gøre det nemmere
at lære kinesisk har der været gjort mange forsøg på at latinisere det (bruge et vestligt alfabet). Kulminationen på dette er Pinyin, som er en måde hvorpå man kan stave kinesisk
ved hjælp af lyde, og det bruges både i kinesiske skoler og for at hjælpe udlændinge med
at lære sproget. Efter at komputere er blevet udbredte er man holdt op med at plage sig
selv med kalligrafi. Man taster simpelt hen ordet i pinyin, hvorefter komputeren laver de
rigtige tegn på skærmen. Komputeren kan også læse disse tegn.

Indkøb og
prutten
om prisen
Det er helt normalt at prutte om prisen i Kina. Uanset hvor du befinder dig, så kan det ikke
skade at bede om rabat. Særligt i turistområder kan du forhandle prisen langt ned. Du kan
ofte starte med at tilbyde 10% af den forlangte pris. Når gadehandlerne og butiksejerne ikke
taler engelsk kan du nemt bruge deres lommeregner til at vise hvor meget du er villig til at
betale. Som i andre lande bruger folk nogen gange følelsesmæssig afpresning for at få dig til
at betale eller købe mere. Når alt kommer til alt drejer det sig om hvad du føler det er værd
og om du virkeligt vil have det.
14
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Kapitel 4

Rejse og turisme
TOURISTS MODULE |

Restauranter i Kina er ofte travle og støjende steder, hvor det der med at spise ledsages af en masse snak. I nogen restauranter er der seperatkabiner til grupper eller til særlige lejligheder, og hvis
du bliver inviteret til middag af en kinesisk vært er
det højst sandsynligt at du kommer til at besøge
en af dem. Som i alle andre lande er der en glidende rækkefølge, fra stjernerestauranter og luksus til
spisehaller i indkøbscentre. Det spisekort du modtager er ofte en større bog med farvestrålende billeder af maden. På nogen spisekort kan der være
en beskrivelse af maden på engelsk, men mange
steder er det kun på kinesisk, og du må gætte dig
til hvad du spiser. Kinesisk køkken bruger masser
af kød. Svinekød er populært, det er kylling, and
og fisk også. De viser dig muligvis endda fisken i
en plastikpose, inden de tager den med ud i køkkenet og tilbereder den. Selv om du er vegetar vil
du imidlertid ikke behøve at sulte. Du kan vælge
fra en bred vifte af velsmagende vegetarretter.
Rejsende som ikke ønsker at prøve det lokale
køkken, eller som gerne vil slappe lidt af fra kommunikationsudfordringerne med kinesisk sprog
på restauranterne kan ty til en voksende mængde internationale kæder, så som Pizza Hut eller
McDonalds. De er selvfølgelig også tilpasset lokal
smag, så forvent ikke at det er nøjagtigt det samme som du får derhjemme.

15

Spise ude
Det kinesiske køkken er sofistikeret og særdeles varieret. Maden er forskellig fra region til region - og køkkenet fra nogen regioner er mere kendt end andre
(fx Sichuan eller Guangdong). Ris og nudler udgør fyldet til de fleste kinesiske retter. Nogle af retterne er
internationalt kendt, som fx. Peking and eller kinesiske dumplings farseret med kød. Bliv ikke overrasket
hvis folk spiser noget som vesterlændinge aldrig ville
overveje - som fx. hønsefødder eller grisetryne. Ikke
desto mindre er myten om at alle kinesere spiser alt
bare ... en myte.
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Kapitel 4

Rejse og turisme
TOURISTS MODULE |

Forskellige sædvaner
Når man rejser til et andet land kan det ikke undgås at
man ser ting som folk finder helt normalt, men som du
vil finde usædvanlige eller overraskende. På samme
måde kan din handlemåde virke stødende på andre.
Kina er ikke nogen undtagelse på dette felt.
Selv om det betragtes som uopdragent, så spytter folk oftere på gaden end i Europa, og de er ofte mere støjende
når de spiser. De pudser også nu og da næsen åbenlyst,
uden at bruge et lommetørklæde. På offentlige toiletter
finder man ikke altid toiletpapir. Du må medbringe dit
eget. I øvrigt er mange offentlige toiletter indrettet til at
man sidder på hug og foretter sin nødtørft.
Kinesere synes også at nogen vestlige vaner er lidt underlige: Nogen af dem er at putte brugte papirlommetørklæder tilbage i lommen, bide negle, rense tænder
offentligt samt at berøre munden med fingrene - hvilket
alt sammen betragtes som uhygiejnisk. Prøv at undgå at
lave grimasser samt at gestikulere, specielt at pege.

Forhandlinger er ofte langstrakte. Det er
nødvendigt at være tålmodig, optimistisk og
rolig, samt at huske at kinesere ikke er vant
til at fremlægge deres utilslørede mening.
Traditionelt foretrækker man at prøve at undgå
konfrontation, man vil tage en sag op en gang til
og prøve at finde en anden løsning.
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BUSINESS MODULE |
Det vigtigste for en kinesisk forretningsmand når han skal lave en aftale
er kontrahentens kompetence. Under det første møde vil de checke
hans viden om et specielt område. Afhængigt af hans viden vil de enten
respektere ham eller prøve at drage fordel af hans mangel på viden.

Når man hører udtryk som „måske”, „vi vender tilbage
til emnet senere” eller „vi ser på det” kommer frem i
samtalen, så skal det opfattes som „nej”. Det skal huskes at på kinesisk eksisterer der ikke en direkte oversættelse af „ja” og „nej”.
Kinesere behandler hierarki med den største respekt
- både i forretningslivet, men også når det drejer sig
om privatlivet. Det er således delegationernes ledere
som går først ind i konferancelokalet, og det er dem
der forhandler. Parterne bør sikre sig at de repræsenterer en ligeværdig rang. Delegationens medlemmer
bør ikke udtrykke meninger som adskiller sig fra lederens standpunkt.
Brud på etiketten kan af kinesere opfattes som plet på
deres ære, og kan ødelægge mulighederne for samarbejde. Hvis du ønsker forretningsforbindelser med
en kineser, så kan du ikke kritisere ham åbenlyst, gøre
grin med ham eller behandle ham på en måde der
ikke er passende for hans position i firmaet.
Der lægges stor vægt på præcision, og det anses som
en personlig fornærmelse at komme for sent til et
møde. Mødet starter ved at værten (teamlederen)
holder en velkomsttale. Denne bør gengældes. Lidt
småsnak om almindeligheder skal løsne atmosfæren
og skabe en behagelig stemning. Man kan ønske nogen velkommen ved at klappe. Husk at gengælde.
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Hvis du ønsker at gennemføre forretningsaktiviteter
i Kina, så sørg for at lave masser af smarte visitkort;
i Kina gør man meget for at lave en smuk præsentation på kortet. Visitkort gives og modtages altid med
begge hænder. Det er upassende at putte visitkortet i lommen lige foran den man har fået det af. Det
kan være praktisk at placere visitkortet/ visitkortene
foran dig under mødet (hvis der er et bord), da dette
kan hjælpe dig med at huske navnene.
I Kina gestikulerer man ikke. Endvidere undlader man
at skære grimasser, røre ved andre eller slå på skulderen, samt fnise eller bryde ud i et latteranfald uden
en rigtig god grund! Kineserne værdsætter tilbageholdenhed og ro. De hader når nogen peger med
fingrene; hvis du har behov for at pege på noget, så
gør det med en åben håndflade.

Beklædning
I forretningssammenhænge er man konservative
med hensyn til beklædning - mørke habitter og
sko, afdæmpede slips. I jobsammenhænge forventes kvinder at komme i kjole eller dragt og
ikke-for-høje hæle. Meget korte kjoler, overdrevent brug af smykker samt nedringede bluser gør
ikke noget godt indtryk. Om sommeren er det
ikke nødvendigt for mænd at have jakke og slips
på. Mørke bukser og en skjorte med en enkelt
åbentstående knap er acceptabelt.

Når du laver forretninger med kinesere, så erkend fra starten af forhandlingerne tager tid.
Kinesernes tidsbegreb er abstrakt, og planerne
er altid langtrækkende, i modsætning til den
travle europæer gerne vil have det hele ordnet
på en gang. Når man har fastsat deadlines, så er
det klogt at tage et par uger i reserve.
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Hilsner
„Goddag” og „farvel” bør startes af den kinesiske side. Et vestligt håndtryk accepteres normalt.
Man kan dog risikere at gå galt i byen, da kinesisk
tradition foreskriver at et buk et tilstrækkeligt.
Et kindkys anses for at være alt for intimt, specielt
på første møde. Vær også opmærksom på tiltaleformen når du henvender dig til dine kontrahenter. Efternavnet nævnes altid før fornavnet. Hvis
nogen har en videnskabelig grad nævnes denne
efter efternavnet. Som et tegn på respekt tiltales
selskabets leder som „Formand”. Vær opmærksom på at kinesere er skeptiske overfor at være
på fornavn med forretningspartnere.

Gaver
En vigtig del af at gøre forretninger, men også almindelige sociale kontakter, er traditionelle
gaver. Kineserne giver gaver, og forventer at andre gør det samme. Gavens indpakning er meget
vigtig, den skal være smuk. De bedste farver et guld og rød eller sølv og pink. Vær forsigtig med
ting i sort og hvid, da disse farver symboliserer sorg i Kina. Kineserne er pragmatiske, hvilket
ses i deres tilgangsvinkel til gaver. Gode gaver når det drejer sig om business er elegante ting
med firmalogo, kunsthåndværk fra dit eget land og lækkert tilbehør til komputeren. En gave
må hverken være for billig (det ville vise mangel på respekt), eller for dyr (kontrahenten vil føle
sig flov, hvis hans gave er billigere). En række tal har en speciel betydning. Tallet „4” er forbudt
- det ligger tæt op ad ordet „døden”. Tallet „8” er velset, eftersom det er identisk med ordet for
„fremgang og udvikling”.
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De Olympiske Lege i Beijing begyndte på den 8. dag
i den 8. måned i 2008 klokken 8:00. Tallet „9” symboliserer et langvarig forhold.
Hvis du besøger nogen privat vil det blive værdsat
hvis du giver en gave til værtens kone. Chokolade og
cognac er passende. Gaver pakkes ikke ud foran den
som giver gaven. Traditionelt skal man lade som om
man ikke ønsker at modtage gaven, og giver skal insistere på at den anden part modtager den. Til sidst
er det nødvendigt at modtage gaven, hvorefter man
smelter helt væk i taknemmelighed. Gaver gives og
modtages med begge hænder!
Nogle gaver er tabu. Det er uacceptabelt at give ure
(de lyder som om du afsiger en dødsdom) og paraplyer (symboliserer „farvel”). En grøn hat symboliserer en bedraget ægtemand. Knive er heller ikke nogen god gave.

Forretningsmiddage
Etableringen af personlige relationer er vigtigere end officielle møder på kontoret. Evnen til at opnå den kinesiske partners tillid under uformelle sammenkomster er
nøglen til succes. Middage - både formelle og uformelle
- er en god måde at opbygge personlige relationer på, og
du kan opleve at blive inviteret til mange af dem. Dette
er stedet for brede samtaler, ikke blot om forretninger.
Det vil blive højt værdsat og anset som en venskabelig
attitude hvis du er positivt interesseret i Kina, uden at
virke kritisk.
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En vigtig del af de personlige relationer er invitationer til aftenselskaber. En kineser forventer at værten
modtager ham ved døren, og fører ham til et sted
ved bordet, som tilsvarer hans position i firmaet.
Ærespladsen, reserveret for værten eller den gæst
der har den højeste status, er i bordets midte med
ansigtet mod døren eller mod øst. Bordplanen er
herefter arrangeret i henhold til status, således at
de der har den højeste status sidder nærmest ærespladsen. Når familien holder selskab er ærespladsen
beregnet for den gæst der har den højeste status, og
husets overhoved tager den mest ydmyge plads.
Hvis man sidder ved et rundt bord er ærespladsen
den som har front mod døren. Pladserne på venstre
side af ærespladsen indtager nr. 2., 4., 6. osv i rangfølgen, mens de til højre indtager nr. 3., 5., 7. osv.

Det bliver bestemt hvad du skal have at spise, og planen er muligvis lagt på forhånd. Forvent
ikke at kunne vælge hvad du vil have, eller at blive spurgt om du kan lide bestemte typer
mad.
Der vil være en masse retter på bordet - omkring 20. Retternes antal er et udtryk for værtens gæstfrihed og hans respekt for de inviterede gæster. Festen begynder ved at værten
anbringer de bedste stykker på en tallerken for æresgæsten. Det vil være passende at prøve
noget fra hver ret, men huske at efterlade lidt levninger på tallerkenen - det er et tegn på at
man er mæt. Bemærk! - Kineserne ser med mistænksomhed på afholdenhed med hensyn
til alkohol. Dette afprøves ofte ved måltidets afslutning. Efter at man har spist vil der ofte
blive skålet adskillige gange. De skal klart skåle med værten (dette er basal høflighed), men
du bliver formodentligt nød til at skåle med mange mennesker. Det forventes at du bunder
glasset i en mundfuld, og det vil ofte blive fyldt op når det er tomt.
21
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Principperne for spisepinde
Med væksten i antallet af orientalske restauranter bliver det stadig mere brugt at spise med pinde i Europa.
I Kina har etiketten omkring pindespisning udviklet sig
over hundreder af år, og det er værd at vide lidt om det,
så man ikke sender de forkerte signaler eller fornærmer
nogen.
Det er dårlig stil at banke med sine pinde på kanten
af skålen; i tidligere tider lavede tiggere støj på denne
måde for at tiltrække sig opmærksomhed. Det er ukultiveret at spyde noget med en af pindene. Alt hvad der
anses for at være for svært at spise med pinde spises
traditionelt med en ske. Det er ikke velanset hvis man
lægger pindene på bordet, således at de peger på andre personer som sidder med ved bordet. Spisepinde
bør ikke efterlades opretstående i en risskål; det minder
om ritualet med røgelsesbrænding, hvilket er et symbol
på at man giver føde til de afdøde. Hvis et barn holder
forkert på sine spisepinde vil forældrene få skylden, eftersom det er dem der er ansvarlige for at lære barnet
manerer. Traditionelt benytter hver enkelt sine egne spisepinde til at tage mad fra fadene til sin egen skål, eller
til at lægge mad i skålen til en ældre eller en gæst. I dag
benyttes dog ofte serveringspinde, som er fælles for alle.
De benyttes kun til at tage mad fra fadene, og lægges
tilbage når man har taget det man ønsker.

22

Når man har sat sig til måltidet er det almindeligt at man først lader de ældre tage
deres spisepinde, før mans elv tager sine
frem.
Spisepinde holdes ikke „oppefra og ned”;
det er acceptabelt at holde dem „nedefra og
op”, men kun når man overfører mad til en
anden tallerken (når man ikke vil spise det).
Metoden benyttes kun når der ikke er serveringspinde.
Man „graver” eller søger ikke i sin mad efter
specielle godbidder. Metoden er kendt som
„at grave sin egen grav”, og anses for meget
dårlig stil.
Når man lægger spisepindene øverst på
skålen betyder det „jeg er færdig”. Når spisepindene ligger ved skålens sider eller på
et spisepindestativ betyder det at man blot
holder en pause fra spisningen.
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Stempler
I vesten blev segl brugt på vigtige breve og dokumenter. Seglet viste hvem der var brevets afsender. Nogen
gange kunne det indikere afsenderens status, og nogen gange kunne det vise afsenderens profession.
I Kina har de bevaret deres egen version af seglet (en
Chop), og dette benyttes til at autorisere forretningsdokumenter juridisk. Firmaets Chop er registreret af
tilsynsmyndighederne for handel og industri og er
godkendt af det offentlige Sikkerhedsdepartament.
Et firma kan have flere Chops, afhængigt af dets
forretningsaktiviteter og organisationens størrelse.
Chopen benyttes fx. til kontrakter og til finansiel dokumentation. Kun personer som besidder en særlig
tillid og autoritet har ret til at benytte Chopen. Det
betyder at den fungerer som en slags kontrasignatur
og autorisation indenfor selve firmaorganisationen.

Mindre firmaer benytter muligvis ikke Chopen så
meget som større firmaer. Vestlige firmaer skal være
klar over at deres kinesiske kontrahenter kan bede
om segl eller Chop på dokumenter, da det ikke vil
være kendt at vestlige firmaet sjældent anvender
den slags bekræftelse.
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