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Kina behöver världen - behöver världen Kina?
En föreläsningsserie i tre delar
Introduktion
Många känner oro inför Kinas globala expansion. Kina tar alltmer plats i världen, och den utvecklingen
påverkar oss. Från en ekonomi i botten 1978, till att idag ha världens näst största BNP efter USA ligger i
linje med målbilden ”Den kinesiska drömmen”, där folkrepubliken Kina vid sitt 100-års jubileum 2049
skall vara en välmående nation och en stormakt jämförbar med USA. Den rådande världsordningen
håller på att förändras, med Kina som håller i taktpinnen.
Tre föreläsningar à 40 minuter
Föreläsningarna lämpar sig väl både var för sig eller vid samma
tillfälle under en eftermiddag eller förmiddag.
Presentation av föreläsningarna:
Föreläsning 1: Det nya Kina
”Det nya Kina” refererar till 1949 då folkrepubliken Kina
etablerades, och landet har efter detta ständigt förändrats och
förnyats med det kinesiska kommunistpartiet som en röd tråd.
Föreläsningen ger historiska tillbakablickar och beskriver med
enkla förklaringsmodeller sambanden mellan det gamla och nya
Kina. Föreläsningen ger också en överblick över den vision som
kommunistpartiet arbetar efter och var vi befinner oss just nu.
Det nya Kina är redo för världen, men är vi redo?
Föreläsning 2: Kina utmanar
Kinas globala utmaningar triggas igång av nationella utmaningar.
Vi ser ett Kina som växer fram på den globala arenan som
påverkar våra vardagsliv. Kina ökar greppet om teknikutveckling,
främjar tillväxten av multinationella företag, bygger nya
handelsvägar och dominerar världshandeln. Den andra
föreläsningen fokuserar på nuet, där vi ser ett Kina som utmanar
på många plan.
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Föreläsning 3: När Kina styr världen
Framtida vingslag är sällan förutsägbara, men låt oss lära av det
förgångna, och förutsätta att de kinesiska målen uppfylls. För
Kina är 2049 ett magiskt år, 100-års jubileet av folkrepubliken
Kina, och året då Kina enligt ”Den kinesiska drömmen” skall
vara en välmående nation och en ledande stormakt. Den tredje
föreläsningen blickar framåt och befäster den kinesiska
målbilden.
Föredragshållare och författare
Sven Calander har sin professionella karriär i Kina sedan mitten av
1980-talet, med ledande befattningar i stora och medelstora
svenska företag samt svenska ambassaden. Sven var teknisk
direktör för svenska paviljongen på världsutställningen EXPO 2010 i
Shanghai och driver sedan 2012 konsultverksamheten China
Competence med fokus på Kina från sin bas i Göteborg. Han har
även utvecklat och genomfört språkkurser i mandarin för
yrkesverksamma. Senaste decenniet har Sven fördjupat sig i
framväxandet av det moderna Kina, med kopplingar till historia och
kultur.
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Målgrupp
Företag, myndigheter och
organisationer med intresse för Kinas
roll i den kommande
världsordningen.
Kontakt
sven@chinacompetence.se
+46 (0)76-205 3024
www.chinacompetence.se
Bok
Föreläsningsserien är underlag till en
bok med samma titel, med planerad
publicering under 2020.

