Temadagar & föredrag

ETT KINESISKT LIV
– från vaggan till graven Kinakännaren Ted Rylander erbjuder i samarbete med andra Kinakännare temadagar och föredrag
om hur det är att leva i dagens Kina. Fokus sätts på vissa för oss alla stora nyckelskeenden och
beslut i livet. För att undvika generaliseringar och uppnå en så sann bild som möjligt kontrasteras
stad och landsbygd, kustland och inland, samt olika samhällsklassser. Målet är att öka förståelsen
för var man finner de stora likheterna respektive olikheterna mellan att leva i Kina och i Sverige.
Utbildningen riktar sig i första hand till högstadie- och gymnasierskolor. Nedanstående åtta ämnen
kan kombineras efter behov. Vi erbjuder allt från kortare dags- och halvdagsutbildningar till längre
utbildningar. Välj själv de föredragsämnen som passar bäst för just dina behov.
1. Barndomen: pott-träning & småkejsare.
2. Skoltiden: från teckeninlärning till universitet.
3. Arbetslivet: från risskålar av järn till aktivt arbetssökande.
4. Fritid, vardag och fest: hur når man det goda livet?
5. Äktenskap: när två blir en.
6. Hus och hem: när, hur, var och för hur mycket?
7. Sexualitet, graviditet och ettbarnspolitik.
8. Ålderdomen: auktoritet eller grå fara.
Ansvarig för föredragen, utbildningarna och temadagarna är Ted Rylander. För genomförandet står
han själv och eventuellt, beroende av utbildningens omfattning, i samarbete med andra Kinakännare.
Sinologen och föredragshållaren Ted Rylander har en fil mag i kinesiska och har studerat kinesisk
historia på Kinas främsta universitet Beijing University (Beida). Han var med och färdigställde den
första Kinesisk-Svenska ordboken, grundade bokförlaget Quest och driver nu företaget Kejsaren där
han ägnar sig åt förmedling av kunskap om Kina. Research och reseledande i Kina balanseras idag
med bokskrivande och föredragshållande i Sverige.
Vår önskan är att dessa föredrag ska leda till interaktiva och konstruktiva diskussioner. Våra
föredrag och utbildningsdagar kan köpas såväl färdigpaketerade av oss som skräddarsydda efter era
specifika behov.
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Föredragspresentation
1. Barndomen: pott-träning & småkejsare.
o
o
o
o
o
o
o
o

Uppfostringsmetoder för pojkar och flickor.
Pott-träning och blöjor.
Har man barnvagnar i Kina?
När börjar kinesiska barn äta med pinnar?
Leken & leksakerna.
Synen på barn. När blir man en människa med ansvar?
Småkejsarna tar över.
Barnpassning: daghemmet eller mor- och farföräldrarna?

2. Skoltiden: hur lär man sig egentligen på kinesiska?
o
o
o
o
o
o
o
o

När börjar man och hur ser en skoldag ut?
Vilka ämnen är viktigast?
Påverkar de kinesiska tecknen inlärningstakten?
Vad ingår i skolans ansvar? Föräldrarnas roll?
Nyckelskolor och barnpalats.
Ettbarnspolitikens inverkan.
Hur många läser vidare och hur tar man sig in på universitet?
Utbildning en statusfråga?

3. Arbetslivet: från risskålar av järn till aktivt arbetssökande.
o
o
o
o
o
o
o
o
o

En arbetsmarknad i förändring. Privat kontra statligt.
Avvecklingen av arbetsenheternas ”risskål av järn”.
Medellöner och skattesystem.
Hur söker man arbete? Arbetsförmedlingar?
Hur tolkar man arbetslöshetsstatistiken?
Arbetsvillkor och rättigheter för arbetare. Fackföreningar?
Hur är det att vara egen företagare i Kina?
Den flytande befolkningens roll i ett större perspektiv.
Hierarkier, banketter och guanxi-system.

4. Fritid , vardag och fest: hur når man det goda livet?
o
o
o
o
o
o
o

o
o

Festivaler och högtider. Vilken ledighet är lagstadgad?
Firar man fortfarande traditionella högtider som förr?
God mat och dryck i gott umgänge, livets mening?
Internetkaféer och karaokebarer.
Är kineserna ett läsande folk? Fin- eller kiosklitteratur?
Är man ute eller eller inne? TV-tittande och datorspel eller drakflygning och taiji?
Ett land för spelgalna: från schack och majiang till pyramidspel och aktiehandel.
God hälsa, både till kropp och själ: religionens och mystikens återkomst.
Konsumerandet som ett nöje.

5. Äktenskap: när två blir en.
o
o
o
o
o
o
o
o

Kurtisen och valmöjligheterna.
Registrering, kostnader och annat ovidkommande...
Bröllopsceremonin: gammalt möter nytt.
Arbetsfördelning i hemmet. Könsroller i förändring?
Släkt - och familjestrukturer. Vad säger svärmor?
Skilsmässor och situationen för ensamstående.
Synen på homosexualitet.
Följderna av det kvinnliga underskottet.

6. Hus och hem: när, hur, var och för hur mycket?
o
o
o
o
o
o
o

När flyttar man hemifrån? Vilka valmöjligheter finns?
Är storfamiljens överlevnad hotad?
Hur bor man? Hyres- eller bostadsrätt? Ingår el, vatten och sophämtning?
Trångboddheten i det moderna Kina.
Hur ser man på hemmet? Var umgås man och med vem?
Hur möblerar man? Har IKEA en framtid i Kina?
Inreder man fortfarande efter fengshui-principer?

7. Sexualitet, graviditet och ettbarnspolitik.
o
o
o
o
o
o
o
o

Den historiska synen på kärleken: daoism och vårbilder.
Dagens syn på sexualitet, förbud mot porr och censurerade filmer.
Preventivmedel och sexualinformation.
Hur är det att vara gravid i Kina?
Den ofrivilliga barnlösheten, adoptionsmöjligheter etc.
Förlossningen och mammaledigheten.
Pappans roll.
Ettbarnspolitikens inverkan och följder.

8. Ålderdomen: auktoritet eller grå fara?
o
o
o
o
o
o
o
o
o

När blir man gammal? Synen på äldre förr och idag.
När går man i pension och hur fungerar ersättningssystemet?
Vem tar hand om de gamla?
Den grå faran och ålderspyramiden.
Funktio nen och sysselsättningen i familjen.
När och hur utnyttjar man sjukvård?
Synen på döden och livet efter detta?
Jordbegravning eller kremering?
Bränner man fortfarande papperspengar och pappershus?

