
Nyhetsbrev januari 2011 – Senaste nytt från Globträdet 
 
 
Det nya året 2011 blir ett år då vi firar två träd i Globträdet.  
 
Det är 25 år sedan asken på Hötorget planterades nedanför hötorgstrappan och blev Framtidsträdet.  
 
Det är 10 år sedan det vackra acaciaträdet på FN i Nairobi blev Children’s Meeting Place. Idag kallas 
det trädet The Mother Tree eftersom det blivit så många barn – många kommuner i världen har ett träd 
nära sina stadshus där man samtalar med barn om det som är viktigt för framtiden.  
 
Vi firar Framtidsträdet i oktober och The Mother Tree i Nairobi den 20 november.  
 
Just nu förbereder vi turnén i april med föreställningen Maisha Yangu som betyder Mitt Liv - My Life. 
Sex barn och ungdomar kommer till Sverige och förmedlar sina egna livsupplevelser i slummen och 
på gatan. Ni som vill ha besök på er skola, högskola eller förening – hör av er! 
 
I övrigt fortsätter vi vårt match-making mellan kommuner i Sverige och kommuner kring 
Victoriasjön. Det gläder oss att Globträdets arbete uppmärksammas i boken Ickevåld 
som är en rapportring från Icke-våldfondens utmärkelser under decenniets första tio år 
och Julafton i Kawangare är ett minne för livet för alla 150 barn som kom – och för oss 
som var med och hjälpte till! Tack alla ni som hjälpte till med julfirandet och tack alla ni 
som ger stöd till vårt arbete i Nairobi! 
 
Vi ser fram emot allt som ligger framför oss under detta år och hoppas vi ses! 
 
Kajsa Dahlström 
Ordförande Globträdet 
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1. Ny turné i april med barn och ungdomar från Nairobi, Kenya - Maisha Yangu  - 
My Life 
På begäran kommer barn och ungdomar från Nairobi i Kenya tillbaka till Sverige med 
föreställningen My Life som handlar om deras egna liv i slummen och på gatan. Över 5000 
elever i Sverige har tidigare sett föreställningar som handlar om livet i Nairobis förorter. 
Gensvaret har varit starkt.   
Namnet på föreställningen är Maisha Yangu – som är swahili och betyder Mitt liv (My Life). 
Varje föreställning är unik eftersom de byggs upp kring barnens och ungdomarnas 
erfarenheter och berättelser. Ledare för gruppen som arbetat fram My Life är Boyd Oyier 
som är konstnär och har universitetsexamen i ekonomi. Globträdet har samarbetat med 
Boyd i olika program i Kenya och Uganda i sex år.  
Föreställningen baseras på Barnets rättigheter, framför allt med inriktning på Artikel 12 - 
15 om att barnet har rätt att uttrycka sin mening. Vuxna ska lyssna på barn. 
 
2. Globdagen – Avtäckning av skylt på Borgargården, Stockholms Stadshus; 
Eken är Barnens Mötesplats för samtal/dialog mellan barn och stadens 
beslutsfattare. 
Eken på Borgargården i Stockholms stadshus har nu fått en skylt som högtidligen 
avtäcktes på Globdagen som i år sammanföll med Internationella Barndagen den 4 
oktober. 100 elever från 8 skolor deltog i ett seminarium och ställde frågor till stadens 
politiker om hur Eken kan bli mötesplatsen för samtal/dialog mellan elever och stadens 
beslutsfattare. Skolborgarråd Lotta Edholm och oppositionsborgarrådet Roger Mogert 
lyssnade och tog emot vatten och jord som barnen förenade vid Eken.  
 
Texten på skylten är: 
Denna ek (Quercus robur) överlämnades och blev Barnens Mötesplats då Stockholms Stad stod som värd för det första 
Världsmästerskapet i Samarbete 2006. Flera kommuner i världen har invigt träd där barn och beslutsfattare möts och 
samtalar, på barns villkor. Idén kommer från Globträdet som 2001 fick uppdraget av FN’s miljöprogram, UNEP, att 
ansvara för The Children’s Meeting Place på FN i Nairobi, Kenya. EU-kommissionen invigde sitt träd i Bryssel 2008.   

 
3. Teaterföreställning - Hallunda daglig verksamhet 
Sen hösten förra året har Peroy Kirchner och Märta Velander arbetat med en 
teaterföreställning som handlar om drömmar. De som drömmer är en grupp 
utvecklingsstörda på Hallunda dagliga verksamhet i Botkyrka kommun. Föreställningen 
blev ”Det är bra att ha ETT resmål” – en resa till USA med slutdestination Las Vegas. 
Hela gruppen gjorde en verklig flygresa till Gotland, som dokumenterades i video, ljud 
och musik som blev tre film-sekvenser i föreställningen. 
Projektledaren Inger Ericsson hade föreställningen som upptakt i en rikskonferens som 
arrangerades i början av september i Hallunda och inbjöd personal som arbetar med 
utvecklingsstörda personer i Sverige. Projektet följs och utvärderas av två forskare från 
Umeå universitet.  

 
4. Globträdet – en av de 13 i Icke-våldsfondens rapport  
I november delades Icke-våldspriset ut i Storkyrkan för sista gången. Icke-vålds fonden 
startades vid millennieskiftet av Sveriges Kristna Råd som ett bidrag till FN: s önskan att 
det första decenniet av det tjugoförsta århundradet (2000-2010) skulle bli ett  "årtionde 
för kultur,  fred och ickevåld för världens barn”. Globträdet fick priset 2008.  
I boken "Ickevåld" har man valt ut 13 projekt som enligt fondens uppfattning gör den här 
jorden till en bättre plats att leva i. Globträdet är en av dessa 13.  
 
5. Världens mötesplats i Tensta. Om att skapa hembygdskänsla i en multikulturell 
stadsdel och stolthet över att bo i Tensta. 
Blå Huset, Tensta var på väg att läggas ned. Barn och ungdomar tog inte del av det 
utbud som Kulturskolan erbjöd och det var anledningen till omstrukturering och 
nedläggning. En räddningsaktion påbörjades. Globträdet utarbetade en projektplan där 
man utgår från barn och ungas idéer om vad man vill med en central mötesplats i 
Tensta. Många organisationer och personer har återkommande mötts på Blå Huset för att 



hitta en väg framåt. Globträdet söker finansiering för att möta barn/elever i alla skolor 
som finns i stadsdelen och skapa en Världens Mötesplats i Tensta. Fortsättning följer!  
 
6. Boyd Oyier – studier och nätverkande, i Sverige 
Under hösten 2010 (augusti-november) var Boyd Oyier i Sverige på en studieresa och 
ledarskapsutbildning för att utveckla samarbetet med organisationer som arbetar med 
barn från slummen och gatan i Nairobi. I sin rapport skriver han: "Tack för tiden i 
Sverige! Jag har sett och lärt mycket och fått perspektiv på mitt eget skapande och hur 
vi kan samarbeta mellan Sverige och Kenya med barnen i centrum! Tack! " 
 
7. Jurist-studerande, Umeå Universitet, om gatubarnens rättigheter i Kenya 
Under november-december har Ida Nyberg och Karin Bäckström, projektanställd hos 
Globträdet under VM i Samarbete 2006 och numera juriststuderande vid Umeå 
Universitet, varit i Kenya för att med hjälp av Globträdets kontakter studera hur Kenyas 
rättssystem hanterar unga kriminella med speciellt fokus på gatubarn. Efter flertalet 
studiebesök och närmare ett 30-tal intervjuer med berörda personer, allt från FN-
anställda till gatubarn, pågår nu arbetet med att färdigställa uppsatsen ”The Juvenile 
Justice system and young offenders in Kenya” 
 
8. Jul med 150 barn och ungdomar i Kawangare, Kenya 
Globträdet samarbetade med organisationen Youth for Hope och fick några intensiva 
dagar för att fira jul med barn som bor i slummen och på gatan i Kawangare - en förort 
till Nairobi. Vi planerade för 80 personer. Handlade getter, grill och grillkol, extra kött till 
en gryta, ris, grönsaker, chapatis, kenyanska bullar, läsk, saft, te med mjölk och massor 
med socker….så alla garanterat skulle kunna äta tills dom blev proppmätta. Vi fixade 
också godispåsar och fiskdamm. Men deltagarantalet växte - kön blev oroväckande lång. 
Det blev inte 80 - det blev närmare 150 barn som till sist delade på mat och godis. 
När festen var över skulle kläder och skor fördelas. Vi hade bara för 80 barn och 
ungdomar. Nästa år ska vi köpa skor till alla! Nästa år – nästa gång… 
TACK ni alla som hjälpte oss att skapa denna fantastiska jul! 
 
 
 


