Globetree is an NGO in special
consultative status with the Economic
and Social Council of the United Nations

Children’s Meeting Place
in cooperation with the United
Nations Environment Programme

Hej alla ni som gav stöd till FESTEN!
Årets fest för barn i Dandora blev annorlunda. Söndagen den 24 februari rullade bussar med 100 barn in på
Nationalmuseet i Nairobi. Dom fick kungligt mottagande av många från Sverige som anmält sig till Kick offkonferensen – starten för att fira UNEP 50 år – på Världsmiljödagen 2022.
Vi kunde aldrig drömma om att 86 personer från Sverige skulle vara med i Kick off och ytterligare 14 från
Svenska Skolan – alltså 100!
Datumen för Kick off flyttades fram och tillbaka eftersom UNEP (United Nations Environment Program)
ändrade sina datum. Dom som bokade biljetter tidigt kom tidigare och dom som bokade sent kom senare …
så istället för 3 dagar Kick off blev det 10 dagars program = mer en studieresa än konferens.
Det var fantastiskt när barnen vällde ut! Alla svenskar som kommit bildade häck och fick massor med
förväntansfulla kramar! Jag som stod vid bussdörren blev överhopad av kramar och pussar.
Ballongerna hade försvunnit bland allt material för det som skulle bygga ihop alla delar i Framtidsskeppet.
Plötsligt hittades ballong-kassen och alla började blåsa ballonger. Det hela blev som det brukar. En suverän
DJ fick även oss lite tveksamma svenskar att dansa och improvisera och det kom kul förslag på lekar. Flera
av barnen hade med sig önskningar som dom hållit hemliga – länge: Sjunga sånger i mikrofon. Fler och fler
sjöng – blev en fin kör! Maten blev försenad och bussen tillbaka till Dandora blev försenad. Ett top-Swedishteam stöttade och gav energi!
Ert stöd till festen blev också ett stöd till barnen i Dandora att vara med i Kick off-konferensen och delta i
Ministermötet på FN en hel vecka som avslutades med att 40 barn från Dandora deltog i ministermötets
Closing Ceremony den 15 mars. Det är ofattbart stort att barn som bor vid en av Afrikas största soptippar
står inför alla världens miljöministrar och framför sina budskap och drömmar om framtiden. Jag bifogar min
rapport om Closing Ceremony som jag skrivit till alla svenskar som deltog i Kick off – en liten inblick i dom
kulturkrockar som en liten förening (som Globträdet) ständigt ställs inför i FN-systemet.
Samtidigt är det unikt och stort att Globträdet fick uppdraget av FN 2001 att etablera och driva en
Children’s Meeting Place på FN-området. Så det är bara att kämpa på och hitta vägarna framåt!
STORT TACK för allt stöd!
Tack för alla bidrag!
Från barnen som deltog i festen och hela Kick off programmet och Closing Ceremony
och
oss alla i Globträdet!
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