Laitatko ääntä kovemmalle uutisten alkaessa
tai vaimennatko niitä? Haluatko oppia lisää
siitä, miten vääryyksiä maailmassa voitaisiin
yhdessä ehkäistä? Haluatko saada enemmän
tietoa globaaleista yhteiskuntakysymyksistä?
Tai haluaisitko tutustua muihin saman ikäisiin,
jotka ovat kiinnostuneita sinun kanssasi
samoista asioista?
Mikä?
Globsol on kestävyysohjelma 18-22 vuotiaille nuorille
Suomesta ja Ruotista. Globsol antaa mahdollisuuden
oppia kansainvälisestä solidaarisuudesta ja haluaa
edistää suomalaisia ja ruotsalaisia nuoria
kanssakäymiseen yli rajojen.
Globsol järjestetään, jotta nuoret saisivat
mahdollisuuden tavata, verkostoitua ja oppia enemmän
globaaleista kysymyksistä osallistumalla työpajoihin
luentoihin ja keskusteluihin. Tapaamisten aikana
osallistujat tekevät yhteistyötä kokeneiden
fasilitaattoreiden, luennoitsijoiden ja muiden
asiantuntijoiden kanssa. Ohjelma mahdollistaa uuden
oppimisen, verkostoitumisen ja myös hauskanpidon.

Tämän vuoden teema?
Vuoden 2021 teema on biodiversiteetti, eli
biologien monimuotoisuus ja sen yhteys
ilmastonmuutokseen
Kansainvälinen yhteistyö – biologisen
monimuotoisuutta koskeva yleissopimus ja
Agenda 2030. Onko mahdollista asettaa
luonnolle hinta? Mikä on Dasgupta-raportti?
Alkuperäiskansat – ilmastokriisi ja
biodiversiteetti saamelaisesta näkökulmasta.
Mitä me voimme tehdä meidän omassa
henkilökohtaisessa elämässämme tai
organisaatioissamme?
Puhujina ohjelmassa on muun muassa
Rebecka Le Moine, ruotsalainen
kansanedustaja, joka kuuluu Ruotsin vihreiden
puolueeseen.
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Missä ja miten?
Tänä vuonna järjestämme ohjelman fyysisesti Hanasaaressa
Espoossa. Siellä vietämme viikonlopun yhdessä.
Suurimmaksi osaksi puhumme tapaamisten aikana englantia.

Milloin?
19–21 marraskuuta 2021, Hanasaaressa
Espoo, Suomi
Kuka voi osallistua?
Emme vaadi mitään aiheeseen liittyvä ennakkoosaamista,
mutta sinun pitää olla 18–22 vuotias ja asua Suomessa tai
Ruotsissa. Voit osallistua yksityishenkilönä tai edustaa
yhdistystä. Ehkä käyt lukiota tai olet juuri aloittanut opiskelut?

Mitä odotamme sinulta: Osallistut aktiivisesti
molempiin tapaamisiin ja sitoudut tehtäviin.
Mitä me annamme sinulle? Työkaluja, inspiraatiota,
osaamista sekä kiinnostavia luentoja. Viikonloppu kauniissa
hotellissa Hanasaaressa, joka sisältää myös kaikki ateriat
viikonlopun aikana.

Mitä tämä maksaa? Osallistuminen on ilmaista, poislukien
mahdolliset matkakulut muualta Suomesta Hanasaareen. Jos
osallistut yksityishenkilönä ja tarvitset taloudellista tukea
matkakuluihin ole mielellään meihin yhteydessä.
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