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Inbjudan Studieresa och konferens
Nairobi, Kenya
21 februari – 2 mars 2019
Välkommen till årets studieresa och konferens som Globträdet arrangerar tillsammans med UNEP
(United Nations Environment Program) och National Museums of Kenya (NMK).
Globträdet har arrangerat studieresor till Kenya, Tanzania och Uganda sen 2001. Årets studieresa är lite
speciell med Kick off konferensen 26 – 28 februari som blir starten för att fira UNEP 50 år på
Världsmiljödagen den 5 juni 2022.
Många vill vara med och fira! Skolor, högskolor och organisationer i 13 kommuner och stadsdelar i Sverige
och lika många i Victoriasjöregionen – Kenya, Tanzania och Uganda.
UNEP
UNEP bildades 1972 under Stockholmskonferensen – som var den första FN-konferensen om miljö och
hållbarhet. Huvudkontoret finns i Nairobi, Kenya.
UNEP - Globträdet
År 2000 fick Globträdet UNEP The Global Roll of Honor Award. Året efter fick vi uppdraget av UNEP att
etablera och driva en Children’s Meeting Place på FN-området – för samtal mellan barn och världens
beslutsfattare. Det är anledningen till att vi samarbetar med många skolor och organisationer i Nairobi och
andra kommuner i Kenya, Tanzania och Uganda.
Mötesplatsen är intill ett stort, vackert akacieträd. Många kommunledare/mayors har inspirerats att utse
ett träd som mötesplats intill sina stads- och kommunhus. Stockholms Stadshus invigde sitt Children’s
Meeting Place 2006 – som är den stora eken på Borggården.
.

Program

21/2 torsdag Kvällsflyg från Sverige

21 februari - 2 mars 2019

22/2 fredag

Ankomst Kenya
Eftermiddag: City Tour Nairobi med buss eller till fots – ungdomar berättar om sin stad.
Meet and Greet – Presentation och genomgång av programmet för veckan som kommer.

23/2 lördag

Hela dagen: ni som sett föreställningen My Life får uppleva vardagen på soptippen,
hembesök och verksamheten i föreningen Mtoto wa Dandora (Barnen i Dandora)
Dandora är en förort till Nairobi - där finns en av Afrikas största soptippar.

24/2 söndag

Fest tillsammans med barn från Dandora på Central Museum i Nairobi. Lek, dans, lära
känna varandra och förberedelser för bygget av Framtidsskeppet - som startar tisdag 26
februari.

25/2 måndag Beroende på önskemål förbereder vi olika alternativ;
Studiebesök till Primary och Secondary Schools alternativt intressanta
organisationer/verksamheter
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26-28/2 tis.–tor. Kick off Conference – se separat: Tentative program
1/3 fredag Öppet program. Deltagare på tidigare studieresor har sina favoriter – välj dina!
* Besök på skolor, högskolor och organisationer
* En-dags safari till Nairobi National Park (extra kostnad mellan 600-1000 kr/person beroende på antal)
* Elephant & Rhino Orpahanage
* Bomas of Kenya, som kan jämföras med Skansen
(Besöket på Elefantcentret, som tar hand om föräldralösa elefant- och noshörningsungar, ligger nära
Bomas of Kenya. De två programmen blir ett heldagsprogram)
* Karen Blixen Museum
2/3

lördag Hemresa

Kick-off konferensen UNEP 50 år
I årets Studieresa ingår Kick-off konferensen UNEP 50 år på Nationalmuseet och på FN i Nairobi. Inbjudna
till konferensen är skolor, organisationer, kommuner och enskilda som arbetar med De Globala Målen
och/eller FN’s konvention om Barnets Rättigheter. Flera svenska kommuner som har internationella
partnerskap med kommuner i Victoriasjöregionen deltar.
Kostnad
Studieresan 21 februari – 2 mars Vuxna 12 000 kronor; Barn/ungdomar 10 500 kronor
Logi (enkel standard), måltider, lokala transporter, entréavgifter och stöd till barn och ungdomar från
Nairobi att delta utan kostnad. (För enkelrum tillkommer 300 kr/natt)
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
Anmälan
Senast den 14 januari, 2019
Hör gärna av er om ni har speciella önskemål eller intressen
På begäran: Separat program 1 - 4 mars
Safari till Maasai Mara National Reserve: 5 500 kr
1/3 fredag Morgonen: Avfärd till Maasai Mara National Reserve
2/3 lördag Hela dagen: Maasai Maara
3/3 söndag Ankomst Nairobi vid lunchtiden. Kvällen: Hemresa
4/3 måndag Ankomst Stockholm

Kontaktpersoner
Peroy Kirchner 0708 160 987 peroy@globetree.org
Kajsa Dahlström 0739 971 788 kajsa@globetree.org
Sam Samuelsson 070 5538730 sam@globetree.org (Tips om flygresor och hjälp med bokningar)

Globetree is an accredited NGO to UNEP
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