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Kina har rest sig. Världens folkrikaste land är på väg att bli världens största ekonomi. Redan är landet den
största exportnationen med världens största valutareserv. Kinesiska företag har börjat köpa västerländska.
Volvo är numera kinesiskt. Med ekonomisk makt följer politisk. Världen stöps om när den nya supermakten
utmanar väst. Men Kina är också en urgammal civilisation, med egen kultur och egna traditioner. Dess långa

historia färgar och styr dess agerande än i dag. Kina är en nygammal supermakt, som efter ett sekel av
förnedring och kaos återtar sin historiska position som Mittens rike. Vad ligger bakom den kinesiska
återkomsten? Hur hanterar Kina sina utmaningar: miljöproblemen, diktaturen, tillväxten, de sociala
klyftorna? Hur kommer dess utrikespolitik att formas blir utmaningen fredlig eller våldsam? Kan

enpartistaten anpassa sig till ökade krav på folkligt inflytande? Hur påverkas Sverige när Kina styr världen?

Klas Eklund is the author of Vår ekonomi 3.62 avg rating 65 ratings 2 reviews published 2007 Olof Palme
3.50 avg rating 12 ratings 1 review pub. klas eklund KINA den nygamla supermakten sns förlag Kina

inlaga.indd sns Förlag Box Stockholm Telefon Fax sns. Arbetsvarlden.se.

Kina Problem

Comments are closed. Lennart Flood Author Katarina Nordblom Author 2013 Kan investeringar i. Lindahl
utgivare Utländska politiska system 9e upplagan 1998 . 5 The onechild policy was introduced in the late
1970s under Deng Xiaoping. Kina är en nygammal supermakt som efter ett sekel av förnedring och kaos

återtar sin historiska position som Mittens rike. Kina har rest sig. En innehållsrik men ändå lättläst skildring
av vår tids största omvälvning. Av Redaktionen 4 november 2011. Experimentelle Kunst Lateinamerikas der
1940er bis 80erJahre im Dialog mit der Sammlung des MMK download PDF Victoria Eugenia Noorthoorn.
Jag själv håller också med om att Kina fortfarande har en stor potential inom många områden trots sina
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politiska problem.
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