Indien – ett framtidsland?
Seminarium fredagen den 18 april 9.30 – 13.00 i CG‐salen på
Handelshögskolan i Göteborg, Vasagatan 1

Program
9.30

Lars Nordström, ordförande i Reväst, hälsar välkommen

9.35

Revästs studieresa till Bangalore i Indien hösten 2007
Erfarenheter och reflektioner
Mimmi von Troil, vice ordförande i Regionutvecklingsnämnden, Västra
Götaland

9.45

Indien nästa?
En presentation av Indien idag och de affärsmöjligheter som finns där för
svenska företag
Jens Wernborg, ansvarig för Svenska Exportrådets nyöppnade kontor i Mumbai
(Bombay)

10.30

Vilken källa för den kunskapstörstige att dricka sig otörstig ur!
SASNET – Nätverket för Sydasienstudier i Sverige – vid Lunds universitet
Lars Eklund, deputy director SASNET, presenterar nätverket och de möjligheter
det erbjuder ex i form av anslag samt informerar om webbsajten
www.sasnet.lu.se där all Sydasien/Indienrelaterad forskning i Sverige finns
representerad samt de aktiviteter som pågår inom utbildning, kultur och
affärslivet. För information och nyheter läs Newsletter på webbsajten

11.15

Bensträckare

11.25

Rätt medicin?
Roger Schweizer, fil dr, forskare på Företagsekonomiska institutionen på
Handelshögskolan i Göteborg berättar om fusionen mellan Ciba Geigys och
Sandoz’ indiska dotterbolag

11.45

Indien, dess folk och traditioner
Marc J. Katz, professor i historia och religion vid Karlstads universitet
berättar om sin mångåriga erfarenhet från Indien och presenterar Karlstads
universitets program för C‐ och D‐studenter som funnits på Ganga Mahal
Student Center i Banaras, Varanasi i norra Indien, sedan 1995

12.30

Välkomna att shoppa loss med gott samvete!
Sedan 2004 har Dem Collective levererat snygga och schyssta kläder åt folket.
Den certifierade bomullen kommer från indiska Agrocel. Dem Collective
startades av Annika Axelsson och Karin Stenmar, vars blygsamma mål är att få
till ett paradigmskifte inom en företagsvärld som ofta har vinst som enda fokus.
De vill vara förebilder genom att visa att det går att ha en lönsam produktion
med respekt för människa och miljö genom hela tillverkningskedjan från
bomullsfält till det färdiga plagget.
Annika Axelsson, Dem Collective AB

12.50

Avrundning

13.00

Avslutning

Seminariet är kostnadsfritt.
Anmälan om deltagande görs till Reväst/Gun Nordström på följande e‐postadress
revast@handels.gu.se

VÄLKOMNA!

