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HÖSTENS VIKTIGASTE FORTBILDNINGSDAG
FÖR DIG MED FOKUS PÅ ASIEN.
Du får en aktuell bild av Kinas ökade roll som ekonomisk, politisk och
handelsmässig stormakt, demokratiutvecklingen i Sydostasien, Kinas
mediestrategi och relationerna till grannländerna. Vad innebär utvecklingen
för Sverige? Missa inte en heldag med diskussioner, frågestunder och
föreläsningar – anmäl dig idag!
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Läget i världsekonomin
Cecilia Skingsley, Riksbanken

Det pågår en budgetkris i USA och tillväxtdynamiken i världsekonomin är förändrad.
Vilka är möjligheterna och utmaningarna?
Är Japan på väg tillbaka och hur påverkar
tillväxtundret Kina världsekonomin?
Cecilia Skingsley är sedan maj 2013 vice riksbankschef. Hon var tidigare chefekonom på
Swedbank, har en filosofie kandidatexamen i
nationalekonomi och är diplomerad finansanalytiker.

Asien – en växande importoch exportmarknad
Birgitta Ed, Six Year Plan

Asien är en växande exportmarknad för
svenska företag och är idag större än Nordoch Sydamerika sammantaget. Vilka är de
främsta tillväxtsektorerna och affärsmöjligheterna?
Birgitta Ed är en svensk entreprenör och PRkonsult. Hon är senior adviser i och delägare av
Six Year Plan AB, delägare i Springtime AB samt
ledamot i Svenska Handelskammaren i Kina.

ANMÄL DIG HÄR

Omtvistade öar och regional
maktkamp?

Sydostasiens demokratisering
i skuggan av Kina

Linus Hagström, Utrikespolitiska institutet (UI)

Eva Hansson, Stockholms Universitet

De råder spända relationer mellan Japan
och Kina. Vad är den historiska bakgrunden
och vilka framtidsscenarier är tänkbara?

Kina bekostar infrastruktur söderut mot
Thailand, Laos, Burma och Vietnam och
gör biståndssatsningar i flera av länderna
samtidigt som biståndsgivare från väst allt
mer drar sig ur regionen. Hur påverkar Kinas
engagemang den politiska kampen om
demokrati som utspelas i Sydostasien?

Linus Hagström är Senior Research Fellow och
ansvarig för UI:s Östasienprogram. I sin forskning
fokuserar han på internationell politik i Nordöstasien, Japan-Kinarelationer och den nordkoreanska kärnvapenfrågan.

Rymden, Asien och svenska möjligheter
Stefan Gustafsson, Swedish Space Center (SSC)

Människans erövring av rymden är och har
varit en drivkraft för tekniska framsteg och
global utveckling. Satsningarna i Asien ökar
och Sverige har mycket att erbjuda, men
också att vinna på att vara med i utvecklingen. Svensk innovationskraft har, liksom
Sverige som varumärke, betydelse även i
rymden.
Stefan Gustafsson är före detta officer och tidigare
chef för Försvarsmaktens Strategiska analys och
långtidsplanering. Under senare år har han arbetat
som strategikonsult och i ledningsfunktioner i
Vattenfallkoncernen, innan han började sin
nuvarande tjänst vid SSC.
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Eva Hansson är lektor vid Statsvetenskapliga
institutionen och koordinator för Forum for Asian
Studies vid Stockholms universitet. Hon forskar
bland annat om ojämlikhet, konflikter och politisk
regimförändring i Sydostasien.

Kinas globala mediestrategi
Johan Lagerkvist, Utrikespolitiska institutet (UI)

Att delta i den globala mediadiskursen för
att ge en ”korrekt bild” har blivit allt viktigare
för Kinas regering. Kina anser att västerländskt dominerade informationsflöden ger
en felaktig bild av landets politiska system
och kinesiska företag som verkar utomlands.
Vilken är Kinas globala mediestrategi? Är
den framgångsrik eller kontraproduktiv?
Johan Lagerkvist är Senior Research Fellow på UI.
Han forskar bland annat om kinesisk inrikespolitik,
speciellt kraftfältet nya medier och internet samt
om Kinas relationer med utvecklingsländer i Afrika.
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Frukost och registrering från 09.30.
Lokal: Utrikespolitiska institutet, Drottning Kristinas väg 37, Stockholm.
Pris: Heldag 2200 kr (exkl. moms) inklusive frukost, lunch och kaffe.
UI-medlemmar, Jusek-, LR- och Akademiker SSR-medlemmar har
15% rabatt. Har du frågor? Kontakta oss på info@ui.se

