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Inbjudan och program till Globdagen 2011 

  
Framtidsträdets  25 årsjubileum  
Stockholms Konserthus – Grünewaldsalen - Hötorget 

Lördagen 1 oktober 15.00 
 
 
Vi hoppas du vill vara med oss och fira Framtidsträdets 25-årsjubileum på Årets Globdag som är lördagen 
den 1 oktober i Grünewaldsalen på Stockholms Konserthus och vid Framtidsträdet på Hötorget. 
 
För 25 år sedan skickade Globträdet en inbjudan till barn i Sverige och andra länder. – Kom till Konserthuset 
och berätta vad som är livsviktigt inför framtiden! Du får berätta hur du vill – med dans, musik, dikter, 
sånger, teater eller bilder… Det kom 600 barn från 12 länder. Konserthuset var fullsatt. Vi hade gjort en 
speciell inbjudan till ledarna för alla politiska partier, alla departement i regeringen, statliga institutioner som 
har ansvar för barn, föreningar och personer som hade ett engagemang för barn. Alla vuxna uppmanades att 
komma tillsammans med minst ett barn. Barnens livsviktigheter blev en föreställning som grep oss starkt.  
 
Efter föreställningen samlades vi nedanför konserthustrappan och planterade ett träd – en ask – som vi 
kallade Framtidsträdet. Alla medverkande barn och många i publiken deltog i planteringen med en handfull 
jord. Ordförande i regeringens Barn- och ungdomsdelegation Lena Hjelm-Wallén var hedersgäst och i sitt tal 
till barnen sa hon: Låt mig också få säga att detta träd är en uppmaning och utmaning till oss politiker att 
kanske våga klättra upp i det rufsiga trädet som du hade i din dikt, Linda.  Låt oss hoppas det! 
En kör med ungdomar från Bergviksskolan i Luleå sjöng sången Kanske kärlek är allt och kvinnor från 
många olika länder dukade upp sina traditionella hembakade bröd längs bord på Hötorget.  
 
I år firar vi att Framtidsträdet har blivit 25år. Stockholms Stad sätter upp en emaljskylt som berättar att asken  
är ett speciellt träd och att barnens livsviktiga budskap har spritt sig över världen.  
På FN i Nairobi finns ett stort, vackert akacieträd som kallas Children’s Meeting Place. Där möts barn och 
världens beslutsfattare och samtalar om det som är viktigt för barn – på barns villkor. I år är det 10 år sedan 
Children’s Meeting Place invigdes och det ska vi också fira den 18 – 20 november. Akacieträdet kallas 
numera också The Mother Tree eftersom det är många stads- och kommunhus i världen som utsett ett träd 
för samtal med barn.  
 
VÄLKOMMEN TILL ÅRETS GLOBDAG! 
Säger vi i Globträdet – vi som var med från början, när Globträdet bildades, och är till åren komna… 
 

                               
Kajsa Dahlström                   Peroy Kirchner                 Sam Samuelsson 
 
PS: Vi har en känsla av att även Ben van Bronckhorst skickar en hälsning – han var med när vi bildade 
Globträdet och1 lämnade jordelivet 1998.  
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Program Framtidsträdet 25 år 
 
15.00 Grünewaldsalen – Stockholms konserthus 

• Globträdets vagga. Frågan från den lilla flickan – Tror ni att vi har en framtid? 
• Dockorna Hon och Han reser till den tropiska regnskogen. En historisk odyssé – Det var en gång… 
• Vad är livsviktigt inför framtiden – Så här svarade barnen 1986… 
• Min önskan de kommande 25 åren – Vi delar med oss av våra tankar i en ordlös bild, en dikt, en 

sång, i musik, i en rörelse… 
• Tumpangceremoni – inspirerad av en indonesisk tradition 

 
17.00 Framtidsträdet vid Konserthustrappan 

• Avtäckning av skylten som berättar Framtidsträdets betydelse 
• Our Uniting Water Ceremony – Vatten och jord - ceremoni  

 
18.30 
För de som vill, fortsätter kvällen på någon lokal i närheten där vi medan kvällen blir natt samtalar om 
Framtidsträdets nästa kvartssekel – vad ser vi – vad vill vi – vad drömmer vi och hoppas… 
 
Anmälan till Globdagen 
Sam Samuelsson: sam@globetree.org / mobil:070-5538730  
 
Deltagaravgift: 150:- 
Sätts in på Globträdets PlusGiro 2 98 25-7 eller BankGiro 5719-7188.  
Märk betalning med Globdag 2011. 
 
Vi vill att du tar med dig: 
En symbol - som inte är större än en liten barnhand – som förmedlar det du upplever som livsviktigt inför 
framtiden.  Något som är viktigt för dig i ditt liv och din framtid!  
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