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Välkommen till årets Globdagar! 
21-22 september 2009 

 

Tema: Världshemmet 
  

Årets Globdagar förverkligar en dröm som vi haft i Globträdet – att få göra en turné med Children’s 
Garden i Sverige och kombinera föreställningar med seminarier och workshops.  
Den 19 – 29 september kommer 13 barn och ungdomar och 3 ledare/lärare från Children’s Garden på 
turné till Sverige! Årets Globdagar blir inledning på den turnén.  
  
Children’s Garden är ett barnhem och skola för 300 barn och ungdomar som levt och bott på gatan, blivit 
övergivna av sina föräldrar eller tvingats lämna sina hem. Children’s Garden ligger i ett av de största 
slumområdena i världen och har en stor verksamhet för alla åldrar - ett år och uppåt. Alla hjälper alla. Äldre 
kommer på besök och finns bland barnen. Volontärer från hela välden ger barnen kontakt med andra länder. 
Children's Garden är som en lysande och vacker pärla mitt i slummen. 
Varmt tack till Svenska Institutet som har gett bidrag till gruppens resekostnader! 
  
Temat för Globdagarna är Världshemmet, som är det tema vi har valt inför VM i Samarbete i EU-Bryssel 
2012. Under våren 2010 skall vi presentera VM i Samarbete för EU-kommissionärer och då vill vi ha med 
oss tankar, förslag, idéer och inspiration från barn, ungdomar och vuxna i Sverige och andra länder. 
Temat är också en uppmaning till EU att vara öppet mot hela världen. 
  
 
Uppläggning av Globdagarna 
Under Globdagarna kommer vi att bygga Världshemmet i ”miniformat” och delar av resultatet reser 
sedan vidare till FN i Nairobi, Kenya i samband med en studieresa i november. 
Globdagarna börjar på eftermiddagen den 21 september och blir en sammanhängande arbetsprocess som 
fortsätter under tisdagen – dag 2. Alla tidsangivelser är flexibla förutom när vi börjar och slutar. Det är 
bra om du kan vara med båda dagarna! 
  
Dag 1  
Vi samarbetar med Children’s Garden, OMEP (Organisation Mondiale pour l´Éducation Préscolaire), 
Pedagogiska institutionen och Centrum för barnkulturforskning vid Stockholms universitet och de inleder 
Globdagarna. Därefter blir det presentationer av deltagarna och bygget av Världshemmet kan börja. 
Dagen avslutas med att Children’s Garden spelar föreställningen Our Life. 
  
Dag 2  
Bygget fortsätter. Det man skapat i grupper byggs ihop till en helhet – Världshemmet!  
Vi reflekterar över bygget inför mötet med politiker och beslutsfattare. Idag står världen inför stora 
ödesfrågor om världens framtid. Alla politiker talar om hur viktigt det är att samarbeta och man säger 
också att det är det som är svårast.  
Världshemmet är ett samarbete där alla deltar och våra frågor innan mötet med beslutsfattare blir: 
– Är det bra som det är? Något som fattas? Hur var samarbetet? Hur guidar vi in politiker och 
beslutsfattare i Världshemmet? Är det något speciellt som är viktigt att berätta och visa? Vilka frågor ska 
vi ställa till dom? 
Vi inbjuder politiker och beslutsfattare på lokal och nationell nivå till Världshemmet. Vi kommer också att 
inbjuda politiker och kommissionärer från EU. Eftersom Sverige är ordförande i EU i höst så är det många 
som reser till Sverige och vi tror det finns stor chans att någon kan komma.  
Att guida beslutsfattare in i Världshemmet och samtal med dem avslutar Globdagarna.  
Anders Wijkman, EU-parlamentariker och Tord Tjernström, kommunråd Strängnäs kommun medverkar. 
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Världshemmet reser vidare till FN – studieresa i november 
Delar av Världshemmet reser vidare till FN i Nairobi, Kenya, som är huvudkontor för FN’s miljöprogram 
(UNEP) och FN’s bosättningsprogram (UN Habitat). På FN-området ansvarar Globträdet för ett Children’s 
Meeting Place, som är ett område kring ett stort akacieträd, där barn och världens beslutsfattare möts 
och samtalar om det som är viktigt för barn.  
Världshemmet ingår i studie- och fortbildningsresan till FN 20 – 30 november i år. Till FN kommer barn 
och borgmästare/mayors från städer runt Victoriasjön som tar med sig sina delar av Världshemmet - The 
World Home. Under trädet samtalar barn med ledare på FN och borgmästare/mayors. Vi besöker också 
Children’s Garden som berättar minnen från sin resa i Sverige och vi ser hur alla barnen byggt vidare på 
Världshemmet.  
  

Välkommen till Globdagarna och Världshemmet! 

 
Kajsa Dahlström  
Ordförande Globträdet 
  

Praktiskt 
Inbjudna till Globdagarna 
Alla barn, ungdomar och vuxna som är intresserade och engagerade i att barn deltar i 
samhällsutvecklingen – på sina egna villkor! 
Studerande och lärare från universitet och högskolor 
Skolpersonal, kulturarbetare, föräldrar, politiker och tjänstemän 
  
Ta med till Globdagarna: 
Det här vill vi att du tar med till bygget av Världshemmet: 

1. Någonting fysiskt och konkret som symboliserar eller representerar det du tycker är viktigt. Det 
kan vara något litet som ryms i handen eller något stort. Det kan vara något som du hittat eller 
skapat själv eller tillsammans med andra. Det viktiga är: att det innehåller något som är 
väsentligt för dig.  

2. En reflektion. Vi vill att du funderar och associerar lite kring Världshemmet. Vad får du för tankar 
när du hör Världshemmet? Skriv dina tankar på en lapp som du har med dig. Det kan vara en 
enda mening med en fundering, en fråga, en dikt eller en berättelse.   

  
Deltagaravgift 
Vuxna: 400 kr för båda dagarna - 225 kr för en dag 
Barn/ungdom upp till och med 18 år: 250 kr för båda dagarna - 150 kr för en dag 
Tillkommer för föreställningen ”Our Life” med Children’s Garden 
Vuxna: 100 kr; Barn/ungdom: 75 kr 
I kostnader ingår måltider och kaffe/te/dryck i fikapaus, liksom frukt, smör, bröd och ost. Eventuellt 
överskott av deltagaravgift går som bidrag till Children’s Gardens verksamhet. 
 
Lokal 
Vår Teater, Farstagången 8, Farsta centrum 
http://www.kulturskolan.stockholm.se/default.aspx?id=1636&ptid=1261&kurs=1635 
 
Inbetalning till 
PlusGiro 2 98 25-7; Bankgiro 5719-7188 
Märk inbetalningen med Globdagarna och vilket/vilka datum  
  
Anmälan 
Skicka din intresseanmälan så snart du kan till peroy@globetree.org 
SENASTE anmälningsdag: 15 september  
  
Frågor och information: Peroy Kirchner. Mobil: 0708 160987 
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Årets Globdagar 
Världshemmet 
Preliminärt program 

21 – 22 September 2009 
 
 
Måndag 21 September  
13.00 – 17.00 
 
 
13:00  
Välkomna till Årets Globdagar!  
Barn och ungdomar från Children’s Garden, Nairobi, Kenya 
och Kajsa Dahlström, ordförande Globträdet 

 
Förväntningar inför Globdagarna 
Barn och ungdomar  
Prof. Birgitta Qvarsell, Pedagogiska institutionen, Stockholms Universitet 
Universitetsadjunkt Ingrid Engdahl, ordf. i Svenska OMEP 

  
Presentationer  
Min angelägenhet och min reflektion 

 
Arbetsgrupper  
Angelägenheter och reflektioner möts i Vi bygger Världshemmet  

 
Grupperna presenterar sina byggen  
Förberedelser i varje grupp inför morgondagen då alla grupper förenas i det gemensamma bygget av 
Världshemmet. 

   
Gemensamma reflektioner, frågor, önskemål… 
 
 
17.00  
Middag 

 
18.00 – 19.30 
Our Life  
Gruppen från Children’s Garden spelar sin föreställning som handlar om barnens livssituation i 
Kawangare/Kibera – ett av världens största slumområden.  
Föreställningen presenteras av Mr. Moses N’dungu, initiativtagare och chef för Children’s Garden.  

 
20.00  
Dagen avslutas 
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Tisdag 22 September 
08.30 -15.00 
 
 
08.30    
Samling morgonfika 

 
09.00    
Inför det gemensamma bygget av Världshemmet  
Jag möter dig. Våra individuella bidrag förenas med alla andra, 
 
Bygget  
Det nya och oväntade föds i mötet 

 
Reflektioner kring det gemensamma bygget  
Det finns stora problem i världen som måste lösas och alla politiker i hela världen säger att 
samarbete är viktigt. Vad ser vi i vårt Världshem? Kunde vi samarbeta? Vad var bra? Vad 
kunde vi gjort bättre? Vad vill vi säga till politiker som vi ska möta idag och när vi kommer 
hem? 
 
12.30  
Lunch  

 
13.30  
Det här är Världshemmet!  
Förberedelser inför möte med beslutsfattare från olika befattningar. Hur förklarar vi Världshemmet och 
hur kan vi guida våra gäster in i Världshemmet? 

  
14.00  
Välkomna till Världshemmet! 
Inbjudna representanter från stads/kommunledning, riksdag/regering/statliga myndigheter, EU och FN 
blir guidade in i Världshemmet.  
Anders Wijkman – Vice ordförande för Tällberg Foundation, tidigare Europaparlamentariker 
Tord Tjernström – Kommunalråd Strängnäs 
Lena Nyberg – tidigare Barnombudsmannen 
 
14.30  
Samtal mellan unga byggare av Världshemmet och de inbjudna beslutsfattarna 

 
15.30 
Avslutning  
Världshemmet reser vidare till FN i Nairobi i november i år och mot VM i Samarbete i Bryssel 2012  
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