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Inbjudan
Kick-off i Nairobi, Kenya
Fira UNEP 50 år

Välkommen till en tredagarskonferens 26 – 28 februari 2019
I samarbete med UNEP (United Nations Environment Program) och National Museums of Kenya
(NMK) inbjuder Globträdet till en tredagarskonferens 26 – 28 februari som blir Kick-off att fira
UNEP 50 år på Världsmiljödagen den 5 juni 2022.
Inbjudan riktar sig till er som arbetar för de Globala Målen och/eller FN’s Konvention om Barnets
Rättigheter tillsammans med barn och ungdomar.
Barnens del i konferensen är att skapa ett gemensamt Framtidsskepp som redovisas i UNEA 4
(United Nations Environment Assembly) den 11 - 15 mars. I avslutningsceremonin, den 15 mars,
berättar barn om sina visioner inför framtiden och guidar världens miljöministrar in i
Framtidsskeppet.
Stockholmskonferensen och UNEP 1972 - 2022
1972 var den första FN-konferensen om miljön. Sveriges regering tog initiativ till konferensen och
Stockholm var värd. Konferensen kallas kort och gott; Stockholmskonferensen och hade temat
Only One Earth. Då tog man beslut om United Nations Environment Program (UNEP) som fick sitt
huvudkontor i Nairobi, Kenya och att fira Världsmiljödagen den 5 juni.
Under Kick-off konferensen förbereder vi firandet av UNEP’s 50-årsjubileum som blir 5 jun 2022.
De Globala Målen
Världens ledare har förbundit sig att arbeta med 17 Globala Mål för att avskaffa extrem fattigdom,
minska ojämlikheter och orättvisor, främja fred och rättvisa och lösa klimatkrisen till år 2030.
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/globala-malen-och-agenda-2030/17-globala-malfor-hallbar-utveckling/
FN:s Konvention om Barnets Rättigheter
Artikel 2, 3, 6, och 12 kallas för barnkonventionens fyra huvudprinciper som ska användas som
glasögon när man läser alla 54 artiklar; Alla barn har samma grundläggande rättigheter och lika
värde. Barnets bästa ska komma i främsta rummet. Barn har rätt att överleva, leva och utvecklas.
Barn har rätt att uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i alla frågor som berör dem.
https://unicef.se/barnkonventionen/las-texten#short

För att nå De Globala Målen och förverkliga Barnets Rättigheter behövs
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Globträdet skapar mötesplatser mellan barn och beslutsfattare
Globteatern/Globträdet bildades 1972. År 2000 fick Globträdet utmärkelsen the Global Roll of
Honor Award av UNEP. Året efter fick vi uppdraget av UNEP, att etablera och driva en mötesplats
för samtal mellan barn och världens beslutsfattare på FN-området i Nairobi. Mötesplatsen är ett
stort, vackert akacieträd som fått namnet Children’s Meeting Place.
Invigningen var den 19 september 2001 och uppmärksammades av FN’s Generalsekreterare Kofi
Annan som gratulerade världens barn. http://globetree.info/globtradet-och-fn/
Hälsningar skickades från många i världen - även Drottning Silvia och Sveriges Statsminister. Sen
invigningen har Globträdet inbjudit till många möten vid Children’s Meeting Place som numera
också kallas the Mother Tree eftersom många kommuner och stadsdelar inspirerats att utse ett
träd nära sitt stads- och kommunhus för samtal mellan barn och beslutsfattare.
Förberedelser till Kick-off
Konferensen är uppdelar i tre delar som också samverkar;
Vuxna; presenterar samarbeten och partnerskap – i seminarieform
Ungdomar; arbetar i workshop med att förena De Globala målen och Barnkonventionen
Barn; bygger ett Framtidsskepp utifrån sina idéer, drömmar och visioner inför framtiden
Ni får info hur man förbereder Framtidsskeppet och elevernas deltagande i invigning och
redovisning.
Deltagaravgift
Vuxna: 5 000 kr / Barn: 3 500 kr (för enkelrum tillkommer 300 kr/natt)
I avgiften ingår enkelt boende, mat, inträden/guidningar, lokala transporter i Nairobi och
konferenskostnader
Extra dygn
Som konferensdeltagare kan ni delta i program före och efter konferensen (21 februari till 2 mars)
Programförslag - före och efter konferensen
(För hela studiereseprogrammet Se: Inbjudan Studieresan 2019)
24 febr.
Fest! Dans, lek – ha kul! Tillsammans med cirka 70 barn från Dandora (Museet Nairobi)
25 febr. alt. 28 febr.
Dandora – ni som sett föreställningen My Life och Child’s Life får uppleva vardagen på soptippen,
hembesök och verksamheten i föreningen Mtoto wa Dandora (Barnen i Dandora)
Skolbesök
Primary och Secondary Schools alternativt besöka organisationer/verksamheter som ni har
speciellt intresse att ta del av.
Nairobi
ungdomar guidar sin stad. Antingen i buss eller till fots – eller både ock.
En-dags safari till Nairobi National Park
(en extra kostnad tillkommer - 600 - 1000 kr/person beroende på antal)
Kostnad extra dygn: 1.400 kr/dygn för barn/ungdomar/vuxna
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Anmälan: senast 14 januari
Detta ingår inte i kostnaden
• Flygresan T/R Sverige – Nairobi; beräkna 6 000 - 8 000 kr (räknat från Stockholm)
• Visum 50 USD
• Vaccinationer (är individuellt – rådfråga läkare/vaccinationscentral)
• Försäkring – kolla din hemförsäkring om det ingår reseskydd eller om du är försäkrad via
din arbetsgivare Kanske du behöver göra något tillägg
Samarbetspartners
National Museums of Kenya, UNEP, UN Habitat, UNON, LVRLACC (Lake Victoria Region Local
Authorities and Counties Cooperation), kommuner och stadsdelar i Sverige och
Victoriasjöregionen, organisationer och företag.

Det vi gör idag blir barnen framtid!

Kajsa Dahlström, ordförande Globträdet
kajsa@globetree.org mobil: 073- 9971788
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