
Globsol för samman unga människor 18-
22  från Sverige och Finland och ger dig
som deltagare en möjlighet att lära dig om
aktuella frågor, delta i engagerande
föreläsningar och diskussioner. Vi har ett
nytt tema varje år. Du får också med dig
konkreta verktyg för att fortsätta jobba
med frågorna i framtiden. Programmet ger
möjlighet att lära sig nytt, utveckla sig
och nätverka. 

Vad är biologisk mångfald och hur hänger
biologisk mångfald och klimatförändringar
ihop?  
Internationellt samarbete – Konvention för
biologisk mångfald och Agenda 2030 
Går det att sätta ett ekonomiskt pris på
naturen och vad är Dasgupta-rapporten? 
Ursprungsbefolkningar - klimatkrisen och
biologiska mångfald ur samiskt perspektiv 
Vad kan vi alla göra själva i våra egna liv
och organisationer? 

Bland talare finns tex riksdagsledamoten
Rebecka Le Moine  

Globsol 2021
Brukar du höja volymen på nyheterna istället

för att trycka på mute? 
Vill du lära dig mer om globala

samhällsfrågor?  
Är du mellan18-22 år? Välkommen till Globsol! 

 

Vad?

Årets tema?

TILL ANMÄLANTILL ANMÄLAN

Hur och var? 
I år arrangeras Globsol fysiskt på Hanaholmen i Esbo, Finland. 

Språket är för det mesta engelska  
 

När? 
Den 19–21 november på Hanaholmen utanför Esbo i Finland 

Svenska deltagare åker redan torsdagen den 18.11 och kommer
hem på morgonen den 22.11.

 
Vem kan delta?  

Vi kräver ingen förkunskap i ämnet men du ska vara mellan 18-
22 år och bo i Sverige eller Finland. Du kan antingen delta som

privatperson eller representera en förening. Eller du kanske
kommer från en gymnasieskola eller har precis börjat studera? 

 
Vad förväntar vi oss av dig: att du deltar aktivt på båda

träffarna och engagerar dig i uppgifterna.  
 

Vad ger vi dig?  Verktyg, inspiration, kunskap, föreläsningar.
Övernattning på fina hotell Hanaholmen  ingår likaså alla

måltider. För svenska deltagare ingår även resa från Stockholm
till Helsingfors. 

 
Vad kostar allt det här? Ingenting, förutom eventuell resa från

övriga Finland till Hanaholmen samt eventuell resa till
Stockholm för deltagare från andra delar av landet. Om du deltar

som privatperson och behöver stöd till de resorna får du gärna
kontakta oss.  

 
OBS! Om man inte dyker upp, eller om man avbokar försent

debiteras deltagaren eller dess organisation en no show-avgift.
Man kan också komma bli skyldig att återbetala resorna om en

sen avbokning leder till kostnader för arrangören
 

@Globsol_ Globsol

Kontakt: 
Projektledare: Anni Heikka

anni@kulturfonden.net
+46 (0) 73 544 79 19

https://www.lyyti.in/Globsol_2021_5528/se
https://www.hanaholmen.fi/sv/konferenshotell/
https://www.hanaholmen.fi/sv/konferenshotell/
https://www.hanaholmen.fi/sv/konferenshotell/
https://www.instagram.com/globsol_/
https://www.facebook.com/globsol

