Jubileumsårets tema:

MILLENNIEMÅLEN OCH POST-2015
17-19 oktober, Esbo, Finland
Är du mellan 18 och 22 år och intresserad av att diskutera millenniemålen
och agendan för post-2015 tillsammans med andra engagerade unga från
Finland och Sverige? Då är Globsol 2014 något för dig!
Välkommen till Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland (www.hanaholmen.fi/sv) i Esbo,
Finland den 17–19 oktober 2014. Under ledning av kunniga workshopsledare diskuteras följande
teman i relation till millenniemålen och post-2015:
1. Fattigdom
2. Utbildning och sysselsättning
3. Planetära gränser – klimatförändringar
4. Fred och säkerhet – samhällsbyggande
Under Globsol-helgen utarbetas även fyra teser kring huvudtemat. Teserna överräcks sedan till
Sveriges och Finlands FN-ungdomsdelegater 2014 som lovat använda sig av dokumentet i sitt
representationsarbete.

Kom med och utarbeta Globsol-deltagarnas syn på millenniemålen och post-2015!
Programmet
Programmet består av ett jubileumsseminarium med sakkunniga föreläsare, handledda workshops
och rollspel. Vid behov erbjuds tolkning i plenum. Ytterligare information: www.globsol.se.
Deltagaravgift
Deltagaravgiften är 50 € och inkluderar ett tredagar långt kvalitativt program med föreläsningar och
workshops, logi på Hotell Hanaholmen samt alla måltider på Hanaholmens egen restaurang Johannes
som satsar på bl.a. närproducerad mat.
Anmälningar
Anmäl dig på hemsidan www.globsol.se. Sista anmälningsdagen är 1 oktober 2014. Antalet platser är
begränsat, och de olika workshopsen fylls vartefter anmälningarna kommer in.
Förfrågningar och ytterligare information
I Sverige: Anni Heikka, e-mail: anni@norden.se, telefon: +46 72 243 49 00
I Finland: Linda Vänskä, e-mail: linda.vanska@hanaholmen.fi, telefon: +358 9 4350 2139
Globsol är en inspirationskälla som skapar samarbetsnätverk mellan framtida beslutsfattare och
samhällspåverkare från Sverige och Finland. I år arrangeras Globsol för tionde gången och firas bl.a.
med ett inledande jubileumsseminarium och en nätverksträff. Globsol arrangeras i samarbete mellan
Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland, Kulturfonden för Sverige och Finland och
projektkontoret Tandem, Finlands Ungdomssamarbete Allians, Föreningen Nordens Ungdomsförbund,
Sverigefinska ungdomsförbundet och Pohjola-Nordens Ungdomsförbund. Som substansarrangör
fungerar Finlands och Sveriges FN-förbund.

