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INBJUDAN 

 
Dialog med politiker under Eken, Stockholms Stadshus 8 maj 2007 

 
Till skolor som deltog i invigningen av VM i Samarbete 2006 eller Children’s Meeting Place 8 maj 2006  

 
 
Förra året den 8 maj är en viktig dag. Då blev Eken på Borgargården i Stockholms Stadshus en Children’s 
Meeting Place – en mötesplats för samtal och dialog mellan barn och politiker i Stockholm. Vid invigningen 
förra året lovade politikerna att den 8 maj alltid ska vara det datum man möts för samtal. 
 
Det är snart den 8 maj och vi inbjuder nu alla skolor som deltog vid invigningen förra året och alla skolor som 
medverkade i VM i Samarbete till samtal med Stockholms politiker under Eken. 
 
Inbjudan 
Globträdet inbjuder 8 elever och 2 vuxna (personal eller förälder) från 20 skolor i Stockholm att delta i 
dialogen mellan elever och politiker under Eken på Stockholms Stadshus den 8 maj 2007. 
Inbjudna skolor är de som deltog vid invigningen av Children’s Meeting Place – Barnens Mötesplats den 8 
maj 2006 då Eken på Borgargården i Stadshuset blev en plats för dialog mellan barn och beslutsfattare i 
Stockholm. 
Till dialogen den 8 maj kommer gäster från andra länder. De kommer från Kampala, huvudstaden i Uganda, 
Nairobi, huvudstaden i Kenya och Kuala Lumpur, huvudstaden i Malaysia. Det är politiker och andra 
personer som nu förbereder VM i Samarbete i sina städer 2008, 2012 och 2014. 
 
Bakgrund 
På FN i Nairobi invigdes det första Children’s Meeting Place i september 2001. Globträdet fick uppdraget 
från FN’s miljöprogram United Nations Environment Program (UNEP) att ansvara för Children’s Meeting 
Place som är ett vackert akacieträd. Det trädet kallas också The Mother Tree – Mammaträdet, eftersom det 
nu finns många Children’s Meeting Place i världen där barn ställer frågor till politiker. Children’s Meeting 
Place är ett träd nära stadshus eller riksdagshus/parlament.  
På FN möter barnen politiker som är ministrar eller har andra stora uppdrag i världen. Vid stadshusen möter 
barnen de politiker som finns i den egna staden, kommunen eller stadsdelen. Idag finns det 30 Children’s 
Meeting Place i världen. I Stockholm invigdes ett Children’s Meeting Place innan VM i Samarbete i Enskede 
och Vantör.  
 
Förberedelser - Varje skola 

• förbereder 3 frågor som man vill ställa till Stockholms politiker 
• anmäler till Globträdet om man önskar framföra en dikt, sång eller musik 
• hämtar en skål med vatten och handfull jord från en plats som man värnar om 

 
Förberedande samtal i Globträdet 
Plats: Globträdet, Bergsgatan 2, 3tr portkod 1915 
Datum: Torsdagen den 3 maj  
Tid: klockan 13.00 
 
Två elever från varje skola kommer till oss i Globträdet för att: 
1. Diskutera och enas om de 10 viktigaste frågorna som ska ställas till politikerna 
2. Ge synpunkter på vilket eller vilka program som ska framföras under Eken 
3. Enas om vem eller vilka som ska vara konferencier (2 personer) 
4. Enas om vilka (5 personer) som ska läsa Vatten och Jord Deklarationen 
5. Enas om vilka (5 personer) som ska läsa upp de 10 viktigaste frågorna  
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Program under Eken på Borggården Stockholms Stadshus 
Plats: Eken, Stockholms Stadshus, Borggården  
Datum: Tisdagen den 8 maj kl.13.00 
 

• Samtal med delegater från Uganda, Kenya och Malaysia 
• Barnen hälsar alla välkomna och speciellt Stockholms politiker och gäster från andra länder. 
• Vårt förenande vatten och jord ceremoni 
• Barnen överlämnar en skål med det förenade vattnet och jorden till politiker i Stockholms Stadshus 
• Politikerna häller vattnet och lägger jorden på Ekens rötter 
• Politikerna tar plats under Eken 
• Globträdet berättar om Children’s Meeting Place i världen och the Mother Tree på FN  
• Barnen läser upp de 10 viktigaste frågorna 
• Politikerna svarar 
• Barnen tackar politikerna  
• Politikerna tackar barnen 
• Sången: Let us join! 
• Saft och bullar 

 
OBS! Medverkande på plats två timmar innan 
De elever som ska medverka som konferencier, med program, läsa deklaration och frågor ska vara på plats 
på Borggården 2 timmar innan programmet börjar. 
Vi inväntar tiden för samtal från Stadshuset. 
 
Anmälan 
Skicka så snart ni kan en intresseanmälan så vi ser vilka skolor som vill delta i dialogen med politiker! 
Ring, maila eller skicka sms till: 
 
Peroy Kirchner 
peroy@globetree.org 
0708-160987 
08-6926051 
 
Välkomna! 
Varmt välkomna till denna första dialog under Eken! 
Vi är övertygade om att Stockholms politiker får en tuff utmaning när de möter elevernas frågor! 
Vi i Globträdet ser fram emot att träffas igen – nästan ett år efter VM i Samarbete! 
Vi tycker det är helt fantastiskt att tre huvudstäder i världen vill vara arrangör för VM i Samarbete. 
Minns ni att vi fantiserade om att VM i Samarbete en dag kan bli lika stort som de Olympiska Spelen – det 
känns faktiskt helt möjligt idag! 
 
 
Med vårhälsningar från oss alla i Globträdet! 
 
Stockholm den 17 april 2007 
 
 
 
 
 
 
Kajsa Dahlström 
Ordförande Globträdet 

 


