
HISTORISK AFTON 
Torsdag 21 APRIL 2022 kl. 19.00 i Hebeteatern, Folkets Hus Kulturhuset, Trollhättan 

Börje Ljunggren föreläser om 
Den kinesiska drömmen - utmaningar för Kina och världen 

Enligt Xi Jinping, Kinas mäktigaste ledare sedan patriarken Deng Xiaoping, är drömmen om den kinesiska 
nationens stora förnyelse definitivt på väg att förverkligas efter mer än 170 år av outtröttlig kamp alltsedan det 
förnedrande första opiumkriget. Vad handlar denna kinesiska dröm om och vad innebär Kinas dramatiska 
uppgång för landet och världen? 

Med utgångspunkt i den kinesiska drömmen fördjupar Börje vår bild av landet och behandlar de stora 
utmaningar som Kina står inför: partistaten och demokratifrågan, internet och civilsamhället, de mänskliga 
rättigheterna, ojämlikheten, klimatfrågan och den globala maktförskjutningen. 

Vid sidan av att beskriva nutid och historia sätter han på ett utmärkt sätt också in Kina i ett globalt 
sammanhang och resonerar kring de stora utmaningar som Kina och världen står inför. Börje Ljunggren ger inga 
tvärsäkra svar, men ger oss nya insikter om den värld vi faktiskt lever i och som är byggda på lång egen 
erfarenhet och dagens forskning. 

Börje Ljunggren har ägnat praktiskt taget hela sitt yrkesliv åt Asien och varit stationerad i fyra länder i regionen. 
Parallellt har han ägnat sig åt forskning om Asien och doktorerat i statskunskap på en avhandling om 
reformprocessen i Indokina. Under åren 2002-2006 var han Sveriges ambassadör i Kina, och i mitten på 1990-
talet var han ambassadör i Vietnam. Han har varit biträdande generaldirektör på Sida och chef för 
Utrikesdepartementets Asienavdelning. 

Börje Ljunggren har givit ut tre böcker om Kina; Den kinesiska drömmen: utmaningar för Kina och världen 
(2015), Den kinesiska drömmen: Xi makten och utmaningarna (2017) och Den kinesiska idén: från Konfucius till 
Xi JinPing (2019). 

 

FÖRELÄSNINGSTID 
Föreläsningen varar som längst till 20:30 varefter eftersittning följer för anmälda intresserade. 
 
ANMÄL ER TILL EFTERSITTNING 
Stanna kvar och avrunda med en smörgås, kaffe eller te, tillsammans med Börje Ljunggren och få möjlighet att 
ställa frågor till honom. Självkostnad 60 kr. Vi behöver Er anmälan senast måndag 18 april. Svara på detta mejl 
(cliosvanner@telia.com) och ange namn och hur många som kommer. Ni erhåller i retur ett bokningsnummer 
som ni sedan anger i kassan vid föreläsningen. Medlemmar med årskort betalar i entrén till lokalen för 
eftersittningen. 

RESERVATION AV BILJETTER 
Det är alltid möjligt att reservera biljetter fram till 15.00 på föreläsningsdagen till våra föreläsningar (även 
resor) genom att skicka ett mejl till cliosvanner@telia.com. Ange namn och hur många som kommer. Ni 
erhåller i retur ett bokningsnummer som ni sedan anger i kassan vid föreläsningen. Reserverade biljetter 
betalas i alla fem kassor! 
 
SKRIVTOLKNING 
Vi erbjuder även skrivtolkning på läsplatta. Har du behov av skrivtolkning ber vi dig att anmäla detta till 
cliosvanner@telia.com senast måndag 18 april. 
 
KOMMANDE PROGRAM 
11 maj   Magnus Bärtås och Fredrik Ekman, Gabriele D'Annunzio och fascismens födelse 
14 maj   Historisk Resa till Lödöse och Alingsås 
29 augusti       Katarina Harrison Lindbergh, Nordiska sjuårskriget 1563 - 1570 
13 september  Kristian Gerner, Sovjetunionens återuppståndelse och kriget i Ukraina 
30 november   Herman Lindqvist, Oscar II - konungsligast av kungar 

Dela gärna med dig av detta nyhetsbrev till intresserade vänner! Vi finns även på Facebook. 

BESÖK VÅR NYA HEMSIDA – https://www.cliosvanner.nu 

Välkomna till en mycket intressant föreläsning om den kinesiska drömmen! 

Clios vänner 

Styrelsen 

https://www.cliosvanner.nu/

