
 
 

 
 
 
 
 
 Globetree is an NGO in special                               Children’s Meeting Place 
    consultative status with the Economic         in cooperation with the United 
  and Social Council of the United Nations     Nations Environment Programme 

  

 
Gl o b t r ä d e t  –  G l o b e t r ee   O f f i ce  K a j sa  D a h ls t r öm  –  P r e s i de n t  
B o x  2 04 8     P h o ne :   + 4 6  ( 0 ) 8  6 52  3 5  2 7  Mo b i l :  + 4 6  ( 0 ) 7 3  9 9  7 1  7 8 8  
S - 1 03  11  S t ock h o l m   T e l e f a x  + 4 6  ( 0 ) 8  4 20  2 1  2 30  E-mail: kajsa@globetree.org 
www.globetree.org  Visit:  B e r gs g a t a n  3  Or g . n r :  8 0 2 40 3 - 22 5 5  

  

Nyhetsbrev januari 2012 – Senaste nytt från Globträdet 
 
 
Jag är tillbaka från Kenya där jag fick uppleva en oförglömlig julfest för 150 barn från slummen 
och gatan vid det nyinvigda Children’s Meeting Place intill Stadshuset i Nairobi. TACK för alla 
bidrag som gjorde den festen möjlig! 
 
Det var med stor bestörtning som vi tog emot budskapet att Börje Berglund hastigt hade 
avlidit. Han var en nära vän och stort stöd för Globträdet och personlig rådgivare till mig. Vi 
saknar Börje – mycket! 
 
Slutet på förra året blev intensivt med två jubileer!  
* Framtidsträdets 25-årsjubileum på Stockholms Konserthus och  
* 10-årsjubileet för The Mother Tree på FN i Nairobi 
 
Den 1 oktober 2011 firade vi Framtidsträdet 25-årsjubileum i Stockholms Konserthus – som 
blev årets Globdag. Framtidsträdet planterades 1986 efter det första Framtidsmötet på 
Stockholms konserthus. 600 barn och ungdomar från 12 länder intog nobelpristagarnas scen 
och dansade, sjöng, spelade och diktade sina tankar och idéer på temat Vad är livsviktigt inför 
framtiden? Efter föreställningen planterades Framtidsträdet på Hötorget.  
Programmet för 25-årsjubileet avslutades med en ceremoni kring Framtidsträdet – asken på 
Hötorget. Stockholms stad har satt upp en emaljskylt som berättar Framtidsträdets historia.  
 
Sista veckan i november 2011 firade vi 10-årsjubileet av Barnens Mötesplats på FN i Nariobi, 
Kenya. Det var 2001 som Globträdet fick uppdraget av FN’s Miljöprogram (UNEP) att ansvara 
för en mötesplats mellan barn och beslutsfattare på FN-området.  Children’s Meeting Place 
kallas numera - The Mother Tree - eftersom idén att ha ett träd som mötesplats mellan barn 
och beslutsfattare, har spridit sig till många städer i världen. Jubileet pågick i tre dagar med 
seminarier, teater och workshops på FN, Nationalmuseet och Stadshuset i Nairobi.  
 
Årets Studieresa till Kenya sammanföll med jubileet och barnen och ungdomarna som spelade 
föreställningen My Life blev guider för den svenska gruppen som fick möta deras vardag. Det 
blev starka möten och upplevelser.  
 
På begäran har vi en ny turné i Sverige och Norge med föreställningen My Life. Gruppen har 
också en ny föreställning för de yngre barnen i åldern 6 – 10 år som heter Child’s Life. 
Föreställningarna handlar om barnens egna erfarenheter från vardagen i slummen och på 
gatan i Nairobi, Kenya. Du som vill boka föreställningarna – hör av dig till Peroy Kirchner 
Mobil: 0708 160 987 eller E-post: peroy@globetree.org 
  
Läs mer (nedan) om turnén med My Life och Child’s Life i april-maj och det som hände i 
Globträdet under hösten! 
 
Kajsa Dahlström 
Ordförande Globträdet 
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1.) En ny turné i april - maj med teaterföreställningen My Life och Child's Life  
Vi kommer att vara på turné med två föreställningar i Sverige och Norge under april - maj. Sex 
barn och ungdomar förmedlar erfarenheter om livet i slummen och på gatan i Dandora, en 
förort till Nairobi. Child's Life spelas för 6 - 10 år och My Life för övriga åldersgrupper och 
vuxna. Vill du ha besök av en föreställning till din skola, högskola eller förening? Hör av dig till 
Peroy:   Mobil 0708 160 987    peroy@globetree.org    
  
2.) Julfest på Children’s Meeting Place, Nairobi    
För femte året i rad hade vi en julfest för barn som bor i slummen och på gatan i Nairobi . Det 

var 150 barn och ledare som möttes vid Children's Meeting Place intill Nairobi City Hall. Det 
blev en fantastisk jul med grillat getkött, massor med annan mat, fiskdamm, lekar, trummor, 
dans och godispåsar! Även matkassar till familjer delades ut. Nairobis Borgmästare deltog och 
hans tal blev en dans med barnen! Barnen ropade ett jättetack till alla som gav stöd till kalaset 
och för alla presenter som fiskades i Fiskdammen som delegationen från Eslöv tagit med till 
Nairobi. 
 

3.) Studieresa till Kenya 

Årets studieresa till Kenya sammanföll med 10 årsjubileet av Children’s Meeting Place - the 
Mother Tree, som Globträdet ansvarar för på FN-området i Nairobi. Från Sverige deltog en 
delegation på 16 personer från Eslövs kommun, Alingsås och Växjö universitet. De deltog i 
seminarier och program på Nationalmuseet, FN, Stadshuset och Uhuru Park i Nairobi. De 
besökte familjer i Dandora - ett slumområde nära Nairobi - och följde undervisningen vid St 
Johns skola. Studieresan avslutades med safari till Masai Mara National Reserve. Deltagarna 
från Eslöv knöt kontakter med barn och kommunledning från Lugazi i Uganda och planerade 
för ett partnerskap mellan kommunerna. 
  
4.) Tioårsjubileum för the Mother Tree på FN i Nairobi 
Under tre dagar 18 - 20 november firade vi 10-årsdagen av Barnens mötesplats – The Mother 
Tree på FN-området i Nairobi. 
Första dagen: På Nationalmuseet (National Museums of Kenya) möttes barn och ungdomar i 
arbetsgrupper och samtalade om vilka frågor de skulle ställa till beslutsfattarna.  
Borgmästaren i Nairobi inbjöd ledare från fem länder; Kenya, Malaysia, Sverige, Tanzania och 
Uganda till ett möte i stadshuset (Nairobi City Hall) för att enas om ett ”Löfte till Barnen”. 
Barnens speciella hedersgäst Astronaut Loren Acton, USA deltog också.  
 
Andra dagen: Den Stora Dagen vid Children’s Meeting Place – The Mother Tree på FN-
området; Talare vid den officiella invigningen var representanter från UNICEF, UNEP, UN-
HABITAT, Svenska ambassaden, Nairobis borgmästare och Astronaut Loren Acton. Hälsningar 
lästes upp från Barneombudet i Norge och Barnombudsmannen i Sverige, som båda 
förmedlade hur viktigt det är att värna om Barnets Rättigheter. Invigningen avslutades med en 
hälsning från Kenyas Premiärminister. Teaterföreställningen My Life inspirerade arbetet i de 7 
seminarierna. I en särskild ceremoni kring Mother Tree förenade barn vatten och jord och en 
hälsning lästes upp från Inga Björk-Klevby som gav sitt starka stöd till jubileet innan hon 
under våren gick i pension som Dep. Ex. Director för UN-HABITAT. Inga har varit ett starkt 
stöd alltsedan invigningen och är Gudmor till The Mother Tree. Vi uppmärksammade att det nu 
finns över 20 träd i världen som blivit Children’s Meeting Places under dessa tio år. Som 
avslutning på dagen fick alla en guldmedalj; När vi arbetar tillsammans är vi alla vinnare! 
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Tredje dagen: Det blev högtidligt när Nairobis borgmästare överlämnade The Cypress Tree till 
barnen i Nairobi – för att bli en Children’s Meeting Place. Det är ett träd intill Stadshuset och 
känt som Nairobis Christmas Tree. Avslutningen på 10-årsjubileet blev en trädplantering i 
Uhuru Park till minne av nära vänner; Nobelpristagaren professor Wangari Mathai och 
Globträdets rådgivare Börje Berglund, som båda gick bort strax innan jubileet. 
 
Ett varmt tack till alla frivilliga som jobbade dag och natt och med stort engagemang!  
Speciellt tack; Till Nairobis f.d. borgmästare, fullmäktigeledamot Joe Akech som engagerade 
många i sitt stora kontaktnät. Boyd Oyier som under det senaste året hundraprocentigt har 
engagerat sig i jubileet. Stort tack till en hårt arbetande vän för åren vi har haft tillsammans 
och lyckönskningar till hans konstnärliga framtidsplaner och i arbetet med och för barn. 
 
5.) Börje Berglund in memoriam 

Börje Berglund, som har varit Globträdets rådgivare sedan 1997, avled plötsligt den 9 oktober 
bara någon vecka efter han varit hedersgäst vid Framtidsträdets 25-års jubileum. Börje har 
deltagit i de flesta stora evenemang alltifrån Framtidsskeppet -98 i Globen, VM i Samarbete till 
studieresorna och mötet med barnen i Nairobis slumområden. Börje hade ett stort hjärta för 
barn. Vi saknar en kär vän och en stöttepelare i Globträdet. 
  
6.) Framtidsträdets 25-årsjubileum - Årets Globdag 

Stockholms Stad uppmärksammade 25-årsjubileet med att sätta upp en emaljskylt som 
berättar Framtidsträdets historia och en bänk som omsluter trädet. 
Det var 1986 som vi hade det första Framtidsmötet på Stockholms Konserthus. 600 barn och 
ungdomar från 12 länder kom och svarade på frågan - Vad är Livsviktigt inför framtiden. 
Svaren gestaltades i dans, musik, sång, drama och andra konstnärliga uttrycksformer. 
Programmet avslutades med att alla gav en handfull jord till Framtidsträdet som vi planterade 
på Hötorget nedanför konserthustrappan.  
 
Globdagen firades i Grünewaldsalen och hade fokus på minnen och upplevelser om vad som 
hänt under de här 25 åren. Programmet inleddes med Snäckblåsning av Tommy Adolfsson och 
Lena Hedman sjöng. Båda deltog vid det första Framtidsmötet. Power-points och filmer 
återkallade minnen från åren som gått.  
Alla deltagarna delade en gemensam måltid, en Tumpang, inspirerad av en indonesisk 
tradition. Efter måltiden samlades alla i en ring runt kristallskålen och barktyget där barn 
förenade vatten och jord från platser som de värnar om i Our Uniting Water and Soil 
Ceremony. Barn och vuxna hade med sig symboler som förmedlade minnen från de 25 år som 
gått och förhoppningar inför framtiden. Symbolerna ska överlämnas till Skattkistan i 
Stockholms Stadshus.   
Som avslutning på dagen överlämnade barnen Vårt Förenande Vatten och Jord till Birgitta 
Qvarsell, Börje Berglund, Christina Ryd och Harry Permanto som lämnade vidare till 
Framtidsträdet rötter. Asta Levinson-Persson, som deltagit i alla Globträdets program under 25 
år, hade förberett avtäckningen av emaljskylten som var dold under sidenslöjor. Barnen 
avtäckte skylten – slöja efter slöja. När sista slöjan föll var jubilaren FRAMTIDSTRÄDET 
högtidligen hedrad. 
  
7.) Premiär på M/S Hallunda.  
Premiären på M/S Hallunda hade premiär den 12 oktober. Det blev finalen på 
föreställningsarbetet som pågått under året. Föreställningen handlade en kryssning och 
förvecklingar ombord kring knark och pengar. Det blev succé! Samarbetet med Hallunda 
Dagcenter fortsätter ett år till och kommer att kombinera teater och film.  
 


