Till organisationer, kommuner, skolor, företag och andra som har eller planerar att ha verksamhet i eller
utbyte med Kina.

Vad kan du och din organisation om Kina?
Kina under de senaste åren klivit fram till en dominerande plats på världsscenen. Kina har arrangerat OS, Kina
ska arrangera världsutställningen 2010, Kina har världens största valutareserv, Kina satsar i Afrika, Kina köper
upp utländska storföretag, trots finanskris har Kina en tillväxt på över åtta procent, Kina startar Konfuciusinstitut
som ska sprida kinesisk kultur och kinesiskt språk över världen, Kina handlar upp världens råvaror, Kina vill vara
en supermakt bland andra.
Kina är inte längre exotiskt. Mängder av svenskar har varit på rundresor i Kina . Kineserna reser över hela världen
för affärer, utbildning eller nöje. Svenska företag är sedan länge etablerade i Kina. Många kommuner, skolor och
andra institutioner har idag direkta kontakter med Kina. I framtiden kommer många svenskar att ha
direktkontakter med Kina och kineserna i sitt yrkes- och privatliv.
Men Kina är inte bara stort och viktigt. Kina är också stort och komplext. Kina är öppet mot omvärlden, men
fortfarande en totalitär enpartidiktatur. Kina vill vara supermodernt, men är ännu präglat av en lång, svårgripbar
och omtumlande historia. Kina vill framstå som materialistiskt, men är format av för oss mystiska och ofta
svårförståeliga religioner, filosofier och tankesätt. Kina är ett superkapitalistiskt samhälle, men med hård statlig
ekonomisk styrning. Kina säger sig vara harmoniskt och stabilt, men genomgår för närvarande den snabbaste
ekonomiska och sociala transformationen under världshistorien. Kina har världens största valutareserv, men
ingen fri sjukvård, inget pensionssystem och inget socialt skyddsnät. Kina har massvis av miljonärer, men många
människor lever på medeltidsnivå. Kina har hypermoderna stadscentra, men större delen av befolkningen är
fortfarande bönder.
För att få ut det mesta av sina kontakter och utbyten med Kina måste man ha goda kunskaper om Kina och
kineserna. För alla som vill utöka och fördjupa sina kunskaper om Kina och kineserna erbjuder vi vår
kunskapsspäckade:

KURS OM KINA OCH KINESERNA
Vår Kinakurs fokuserar på det viktigaste man behöver ha med sig i sitt möte med dagens Kina. Vi utgår från våra
egna erfarenheter och upplevelser av att leva, bo och verka i Kina, kopplat till de kunskaper vi inhämtat från de
tyngsta Kinakännarna. Vi värjer inte för det kontroversiella och politiskt känsliga. Vi redovisar våra åsikter, men
försöker ge en så mångfacetterad och sammansatt bild av de föreställningar som kommer upp som vi kan. Vi vill
tro att vår framställning är seriös och koncis, men att vi själva kan vara lättsamma och humoristiska. Våra ämnen
illustreras med ett stort, eget bildmaterial.
Kursen skräddarsys utifrån deltagarnas önskemål, men kan innehålla följande rubriker och frågeställningar:
Jättelandet Kina. Om Kinas geografi och hur de fysiska förutsättningarna format landet och folket.
Nedslag i Kinas historia. Den som inte har kunskap om Kinas historia har mycket svårt att orientera sig i det
moderna Kina. Kinas långa historia är mycket närvarande i dagens samhälle och har präglat det på gott och ont.
Kineserna är medvetna om sin historia, och i dagens återuppstigande Kina återskapas väl valda delar av det
storslagna förflutna. Vi hinner med det viktigaste i Kinas historia från Pekingmänniskan till Hu Jintao.
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Politik och samhällsförhållanden i Kina. Hur kommunistiskt är Kina idag? Visst blir väl Kina demokratiskt snart?
Hur funkar partiet? Vad är egentligen bakgrunden till heta politiska problem som Tibet och Taiwan? Hur kan de
lösas?
Ekonomi och affärsliv. Hur fungerar Kinas ekonomiska system? Hur har Kinas ekonomiska utveckling sett ut?
Vad ska de göra med alla dollarna? Vilka problem finns i ekonomin? Hur gör man affärer i Kina?
Språken i Kina. Rena kinesiskan? Kan alla lära sig kinesiska?
Utbildning i Kina. Det sägs ibland att Kina håller på att översvämma världen med välutbildade ingenjörer och att
kineserna satsar hårt på utbildning. Men Kina lägger ner mindre pengar än andra u-länder på utbildning. Vad är
sant och vad är myt om utbildning i Kina? Hur ser det ut på kinesiska skolor? Vardagen för lärare och elever?
Direktrapport från det kinesiska klassrumsgolvet utlovas.
Tänkande, tro och ideologi i Kina. Hur mycket konfucian är dagens kines? Och vad innebär det egentligen?
Och var kom Buddha in i bilden? Får Jesus vara med? Och hur är det med Marx och Mao? Och vad står FG för?
Sociala förhållanden i Kina. Vad är ett hukou och är det viktigt? Vem tar hand om Kinas barn och pensionärer?
Vad händer om man blir arbetslös? Varför är Kinas läkare hatade?
Kina och miljön. Hur hållbart är dagens Kina? Världens smutsigaste städer, förorenade floder, en växande
biltrafik, mindre vatten i norra Kina än i Mellanöstern, smältande glaciärer i Himalaya. Hur snabbt tickar Kinas
miljöbomb?
Traditioner och högtider i Kina. Firar kineserna jul? Hur går det till när kineserna gifter sig? Och begravs?

Kursen ges av Mats Sandberg och Stefan Wennerholm. Stefan Wennerholm är filmag med examen från
Östasienlinjen vid Stockholms universitet med kinesiska som huvudämne. Sin kinesiska har han sedan förfinat
genom tre års studier vid Pekings universitet. Han har bott i Peking i åtta är. Mats Sandberg har varit lektor i
svenska vid Pekings universitet för främmande språk i tre och ett halvt år. Han också bott i Peking i åtta år. Mats
Sandberg och Stefan Wennerholm har tillsammans i företaget Incense under sex år arbetat med att förmedla
kunskapar om och upplevelser av Kina till svenskar. De har guidat svenska grupper från Tibet till Hainan och
ordnat möten mellan svenska och kinesiska elever förlagda till klassrum från Inre Mongoliet till Yunnan. De har
arrangerat symposium där skandinaviska akademiker presenterat Skandinavien på kinesiska universitet. De har
ordnat utbildningsresor för svenska lärare, politiker och skolledare till Kina åt Sida/Myndigheten för
skolutveckling/Programkontoret. De har försökt lära den kinesiska personalen på Svenska ambassaden i Peking
lite svenska. Tillsammans har de hållit uppskattade kurser om Kina för svenska Kinaresenärer, Kinaintresserade
och företagare. Till våra tidigare kunder hör kommuner och skolor från Kalix till Hässleholm, Svenska
institutet/Nordiska ministerrådet, Sida/Programkontoret, Draken Kinaresor, Sweden China-Trade Council m fl.
Stefan talar utmärkt kinesiska och Mats hankar sig fram.
Kursens innehåll kan ges som enstaka föreläsningar, som halvdags, heldags- eller tvådagarskurs. Utförligt
dokumentationsmaterial med litteratur- och filmförslag ingår. Kontakta Mats och Stefan på
incenseinchina@yahoo.se för offert.
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