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Världshemmet 
 

Studieresa till  
FN och Children’s Garden i Nairobi, Kenya 

19 - 29 november 2009 
 
 
Välkommen att delta i Globträdets studieresa till Kenya med samtal och presentationer på FN, en 
heldag på Children’s Garden, möten på Nationalmuseet (National Museums of Kenya), 
Friluftsmuseet (Bomas) och besök på skolor och institutioner för barn med olika livserfarenheter.  
Vi erbjuder en spännande start på studieresan med en 2-dagars safari med övernattning i 
Masai Mara National Reserve. Där man kan uppleva Afrikas vilda djur fritt strövande på 
savannen och även få en inblick i masajernas vardag. 
 
Globträdet har sedan 2001 arrangerat 12 studieresor till Kenya och 3 till Uganda. 
Kommunalråd, kommunfullmäktiges ordförande och andra politiker och tjänstemän har deltagit 
vid de tidigare studieresorna tillsammans med barn, ungdomar, skolpersonal, kulturarbetare, 
forskare och studerande från universitet och högskolor.  
 
Till mötet på FN kommer borgmästare/mayors från flera städer runt Victoriasjön. De kommer 
tillsammans med barn, ungdomar, lärare och tjänstemän. Globträdet har sedan 2004 ett 
samarbetsavtal med LVRLAC (Lake Victoria Region Local Authorities Cooperation) - en 
intresseorganisation för kommuner runt Victoriasjön som får stöd från Sida. Samarbetet med 
LVRLAC har gett många ringar på vattnet. 10 städer har invigt Children’s Meeting Place där 
mayors lyssnar och samtalar med barn. Fem städer i Kenya/Uganda etablerade förra året 
Partnerskapsutbyte med fem svenska kommuner, där fokus ligger på Barnrättsfrågor och Miljö. 
SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) International ansvarar för organisationen.  
 
 
Världshemmet  
Temat för årets studieresa är Världshemmet. Det är tänkt att utvecklas till ett globalt bygge 
när det manifesteras i VM i Samarbete - The 4th World Championship in Cooperation - på EU i 
Bryssel 2012. Temat är också en påminnelse till EU att Europa ska vara öppet mot världen.  
 
Världshemmet har sin bas i de båda FN-dokumenten Agenda 21/Hållbar utveckling och Barnets 
Rättigheter och vilar på tankegångarna i UNESCO-rapporten ”Vår skapande mångfald”. 
 
Världshemmet är en process som startar på Globdagarna i september. Då deltar en grupp från 
Children’s Garden som kommer på turné till Sverige med sin föreställning ”Our Life”. Children’s 
Garden fortsätter sedan bygget av Världshemmet när de kommer tillbaka till Kenya och 
medverkar när Världshemmet introduceras på FN i Nairobi. Du kan delta i studieresan och 
programmet på FN även om du inte varit med på Globdagarna!  
 
Children’s Meeting Place 
På FN ansvarar Globträdet för ett Children’s Meeting Place som är ett område kring ett akacieträd, 
där vi, alltsedan invigningen 2001, haft återkommande möten mellan barn och beslutsfattare på 
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olika nivåer. Hittills har över 300 barn, ungdomar och vuxna från Sverige besökt Children’s Meeting 
Place och deltagit i ceremonier, föreställningar och dialoger under trädet.  
Children’s Garden 
Den här studieresan blir i samarbete med lärare och elever från Children’s Garden, som blir 
våra ciceroner. 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 finns i Kawangare, Kibera i Nairobi som är ett av de största slumområdena i 
världen. Children’s Garden ger undervisning upp till och med Primary School.  
Man har fokus på kultur; dans, musik, sång och drama. Alla barn deltar i odling och ger förslag 
på hur man ska plantera träd och växter. Alla hjälper alla. Äldre kommer på besök och finns 
bland barnen. Volontärer från hela världen kommer dit och ger barnen kontakt med andra 
länder. Children's Garden är som en lysande och vacker pärla mitt i slummen. 
 
Varför Children's Garden har så begåvade barn/ungdomar både som artister och i skolan beror 
på att man har en helhetssyn på barnen/människorna. Till förra årets nationella Kenyan Art 
Festival hade Children’s Garden kvalificerat sig i hård konkurrens med skolor från hela Kenya – 
både privata och statliga. Children's Garden kom på andra plats med sin dans-sång-musik 
föreställning och fick första pris i individuella klassen i gitarrspel. En enastående prestation i så 
stor konkurrens! 
 
Praktisk information om förberedelser, uppföljning, anmälan och kostnad; se separat 
information. 
 
 

Välkommen!  
 
 

 
Kajsa Dahlström 
Ordförande Globträdet  
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Praktisk information 
 
 
Förberedelse och uppföljning 
Cirka en månad innan studieresan startar inbjuder vi till ett möte där vi berättar om resan och 
besvarar frågor. Föräldrar och andra anhöriga är välkomna.  
Vi inbjuder också till ett uppföljningsmöte cirka 2 månader efter resan, då deltagarna delar 
sina erfarenheter med varandra och hur man går vidare. 
 
Inbjudna 
Barn, ungdomar, lärare, politiker, tjänstemän, konstnärliga utövare inom olika områden, 
föreningsfolk och andra som är engagerade i barn-, miljö-, och kulturfrågor.   
Studieresan är något som kan inspirera till samarbete mellan flera förvaltningar, t.ex. skol-, 
social-, kultur och miljöförvaltning. 
 
Kostnad  
Deltagaravgift: 10 500 kr  
I kostnaden ingår övernattning, mat, lokala transporter, föreläsningar, studiebesök, program 
på FN, möten innan och efter resan. 
 
Flyg 
Flygresan till Nairobi kan du antingen boka själv eller genom Globträdet. Kostnaden för 
flygresan varierar beroende på när du bokar och med vilket bolag. Räkna med en kostnad 
mellan 8 000 – 11 000 kr. Ibland kan man ha tur och t.o.m. hitta ett billigare flyg. 
När du bokar själv är det viktigt att du anländer senast på morgonen den 20 november. 
 
Safari till Maasai Mara  
Kostnaden tillkommer men är under förhandling. Räkna med 3 000 kr. 
 
Anmälan 
Skicka din intresseanmälan så snart du kan till peroy@globetree.org 
  
Frågor och information 
Peroy Kirchner, Globträdet. Mobil: 0708 160987 
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Study Tour to 
UN and Children’s Garden in Nairobi, Kenya 

Draft Programme 19th  - 29th November, 2009 
Theme: World Home 

 
19th Thursday Departure from city of origin 
 
20th Friday Arrival in Nairobi  
 Morning: Travel to the Maasai Mara National Park - Overnight stay in the park 
 
21st Saturday The Maasai Mara National Park 
 All day: Maasai Mara National Park - Overnight stay in the park 
 
22nd Sunday Maasai Mara – Travel – Meet and Greet  

Morning: Early safari and travel to Nairobi 
Late afternoon: Meet and Greet (Nairobi) 

 
23rd Monday  National Museums of Kenya: World Home 

Tour of National Museums of Kenya 
Getting to know one another: Games and playing together 
Lectures:  
This is our life on the streets – This is my Home 
Children from Nairobi 
World Championship in Cooperation (WorldCiC).  
Towards Kuala Lumpur 2010 and EU-Brussels 2012!  
The Tree Theatre Group of Malaysia/Kajsa Dahlström, Globetree 
 

24th Tuesday Children’s Garden, Nairobi – all day 
 We prepare a joint program for the United Nations.  

The theme: The World Home  
Children’s Garden leads workshops with songs, music, arts, theatre and handicraft 

 
25th Wednesday Visits to Schools, NGO’s and Institutions  
   Visit to the Kilimani Nairobi Unit for Deaf and Blind, Street children projects and Probation  
 
26th Thursday United Nations - Children’s Meeting Place 

 Morning: Tour and introduction of the United Nations, Nairobi 
Afternoon: Dialogue at the Children’s Meeting Place between children/youth, UN experts and 
Mayors from the Lake Victoria Region  
 

27th Friday United Nations and Bomas of Kenya  
  Morning: Preparations for the World Home as part of the WorldCiC. 

Afternoon: Visit to Bomas of Kenya where we will have a tour  of traditional houses and villages 
and experience traditional dance and music performances at the Amphitheatre 
Evening: Evaluation and reflections  

  
28th  Saturday  Open Program and Departure  
  Opportunities for individual programs  
 
29th  Sunday Arrival back in home city  
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