
Hållbar utveckling i Afrika – Efter Rio
Den globala konferensen  Rio + 20 har nyligen avslutats. Kommer den att leda till några framsteg i hållbarhetsarbetet? Vad
betyder det för  Afrika - den nya tillväxtkontinenten. Hur kan vi bidra till en utveckling som leder till ekonomiskt uthållighet, med
bl.a. minskat råvaruberoende, social uthållighet så alla blir delaktiga, och ekologiskt uthållig utan rovdrift på naturresurser och
miljö.  Vi inbjuder till ett samtal under Almedalsveckan med erfarna politiker, experter och företagare om detta viktiga ämne. 

Torsdag den 5/7 2012 15:00 - 15:45

Metodistkyrkan, Adelsgatan 43, Visby

Medverkande:
Joe Frans, VD, Next Generation Africa, fd Riksdagsledamot (s)
Pär Granstedt, samhällsanalytiker, fd riksdagsledamot (c) och generalsekreterare för AWEPA International – European Parliamentarians with
Africa
Gabi Winai, professor statsvetenskap i Dar es Salaam, fd EU tjänsteman i Kigali Rwanda, ordförande Socialdemokrater för Tro och Solidaritet i
Stockholm
Carina Hägg (s), Utrikesutskottet, Riksdagsledamot v. ordförande i AWEPA Sverige
Bodil Ceballos,(mp) Utrikesutskottet, ordförande i Forumsyd och styrelseledamot i AWEPA Sverige
Håkan Hedberg, VD, VVS företaget Comfort med erfarenhet av hållbarhetsinriktat arbete i Benin

Pär Granstedt och Joe Frans kom nyligen ut med en boken Den Trebenta Pallen – Afrikanska utmaningar och Europas Ansvar (Humanus) som
ger en bred överblick av dagens utmaningar för Afrika och dess historiska bakgrund. Författarna vill stimulera en debatt om hur Europas
afrikapolitik kan bli mer konstruktiv och inriktad på uthållig utveckling. Nu finns ett erbjudande att köpa boken för ett specialpris på 179:-
(bokhandelspriset är ca 350:-). Du kan köpa boken genom att sätta in beloppet på Humanus Utbildnings AB Bankgiro 852-6626 och ange vart
boken skall levereras. Boken kommer på posten, det kan ta ett par veckor.

För mer information

Lars G Linder, 
Förbundssekreterare/presskontakt
08-545 553 31
lars@trosolidaritet.se 

______________________

Socialdemokrater för tro och solidaritet glöder för fred, frihet och rättvisa. Vi vårdar solidariteten och slåss mot orättvisorna, gärna tillsammans med dig. Vi vill bygga en hållbar värld där
alla behövs, alla får plats och ingen diskrimineras.
Tro och solidaritet. Det är vi.


