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BESKRIVNING

En resa genom diamanternas IndienIndien håller på att bli centrum för handeln och slipningen av
diamanter. Utgår man från vikten slipas 90 procent av världens diamanter i Indien. Det finns över 5 000
indiska företag som sysslar med försäljning och slipning av diamanter. Sammanlagt har de runt en miljon
anställda. Räknar man även med dem som sysslar med export, försäljning och tillverkning av smycken
sysselsätter industrin 1,3 miljoner indier. Med tanke på antalet invånare i Indien blir det ändå bara en
droppe i havet, eftersom landet har en arbetsstyrka på närmare 800 miljoner. Inte heller den omtalade IT-
industrin sysselsätter speciellt många, ungefär en miljon personer. Men IT-företag och diamantindustrin är
två exempel på hur Indien håller på att ta över handeln och utvecklingen på områden som tidigare helt
dominerades av företag i Europa och USA. Pär Jansson är journalist och har regelbundet besökte Indien
sedan 1985. Han har tidigare skrivit böckerna Bombay- Indiens framtid (2005) och Bollywood - Indiens
drömfabrik (2007) på bokförlaget CKM.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

FILMAFFISCH, offset, James Bond "Diamantfeber", United Artists, 1971 ...

Kalle Ankas Pocket 450 : Diamantfeber.pdf --- Carin Bartosch Edström --- 9789176211274 kalle ankas
pocket från Kr. 15. Vi har nu 62 kalle ankas pocket från Blocket.se,

Diamantfeber (Diamonds Are Forever) - Filmtipset

Efter att ha jagat ned och dödat Blofeld för vad han gjort mot hans fru i 'I Hennes Majestäts Hemliga
Tjänst' kan Bond börja tänka på sitt arbete igen.

Diamantfeber (1971) - Videosöndag

Diamonds are forever. Inte fullt så länge har journalisten och författaren Pär Jansson haft diamantfeber,
men de senaste åren måste han känt febern växa i all ...
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DIAMANTFEBER

https://www.bo-fi.club/?p=DIAMANTFEBER&ln=se
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