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P1 bevakar det pågående maktskiftet i Kina direkt från Peking
Varför försöker så många rika kineser smuggla ut sina ekonomiska tillgångar till Schweiz och Kanada? Litar de inte på det
ekonomiska system som de senaste decennierna lyft så många kineser fattigdom? Under vecka 10 bevakar P1 det pågående
maktskiftet direkt från Peking.

Under vecka 10 bevakar Studio Ett och P1 Morgon maktskiftet i världens näst största ekonomi och frågar vad det kan få för konsekvenser för
världen, för Sverige och för den vanlige kinesen på gatan.

Hur ska ekonomin kunna fortsätta växa när ekosystemen inte längre fungerar? Och vad vill dom egentligen, Kinas nya ledare?

Tillsammans med Sveriges Radios korrespondent David Carlqvist kommer Studio Etts programledare Jörgen Huitfeldt, reporter Hanna
Sahlberg och producent Magnus Thorén att sända direkt ifrån Peking.

– Jätteroligt att mina kollegor kommer hit och spännande att tillsammans med dem göra denna storsatsning på kinesisk politik, säger David
Carlqvist.

– Ambitionen är att verkligen reda ut för lyssnarna lite mer om hur förutsättningarna för fortsatt tillväxt, utveckling och politiska förändringar
faktiskt ser ut, säger Hanna Sahlberg, Sveriges Rados tidigare korrespondent i Peking.

– Vi talar mycket om Kinas enorma valutareserver, snabba tillväxt och roll som världens verkstad, men mindre om orosmolnen i form av
växande regionala skuldberg och penningflykt. Avgörande frågor för hur landet lyckas tackla sina framtida utmaningar, säger Magnus Thoré
n, producent.

Satsningen Det skuldsatta Kina är en del i det så kallade Ekonomiprojektet som pågår inom Sveriges Radio.

Sändningarna direkt från Peking hörs i P1:

Studio Ett kl. 16.00-16.45 och kl. 17.00-17.45 måndag 4 mars, onsdag 6 mars och fredag 8 mars samt i P1 morgon kl. 05.30-09.30 tisdag 5
mars.
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