SEMINARIESERIE : SYD-NORD-DIALOG
- Afrikas utmaningar och Europas ansvar

• För lärare som vill fortbilda sig och alla som är intresserade av att lära
sig mer om internationella utvecklingsfrågor med fokus på Afrika.
• Nord-Syd-dialog. Studiegrupper i Sverige och Sydafrika.

• 5 seminarietillfällen: 2/10, 20/11, 22/1, 19/3, 7/5.

Start 2 oktober
2016

Syd-Nord-Dialog
Seminarieserien genomförs i samverkan mellan
Trialog Tankesmedja, Föreningen SOFIA, Waldorffederationen i Sverige, samt Novalis Ubuntu
Institute i Sydafrika. Den har utformats för att
passa som fortbildning eller utbildning av lärare,
men är öppen för alla som är intresserade av
utvecklingsfrågor med fokus på Afrika.
Under seminarierna sker samtal (via Skype)
mellan en studiegrupp organiserad av Trialog,
Föreningen SOFIA och Waldorffederationen
i Sverige och en studiegrupp organiserad av
Novalis Ubuntu Institute och Centre for Creative
Education (waldorfärarhögskola) i Kapstaden,
Sydafrika.
Vi utgår från studiematerial och praktiska
erfarenheter från SOFIA:s samarbetsprojekt i
Kapstaden (Chance for Every Child och iThemba
– Account to the Children).

Föreningen SOFIA och Novalis Ubuntu Institute har samarbetat
i många år. Bilden ovan är från en studieresa som SOFIA gjorde
under 2014 till Kapstaden.

Studiematerial
E-boken “African Challenges and Europe’s Responsibility” av Pär Granstedt mfl, kommer att användas som
studiematerial. Inför varje seminarietillfälle finns två kapitel som deltagarna kan läsa. Vill man hellre läsa på
svenska finns en tidigare upplaga i vanlig bokform, som har titeln ”Den trebenta pallen”.
5 seminarier
Två seminarier äger rum under hösten 2016 och tre under våren 2017. För svenskt vidkommande blir vartannat seminarium i Stockholm (Wlh) och vartannat i Ytterjärna. Höstens seminarier äger rum söndagen den 2
oktober och söndagen den 20 november. Därefter görs en utvärdering med deltagarna om söndageftermiddagar
är den bästa tiden. Preliminärt sker vårens seminarier söndagarna 22/1, 19/3 och 7/5.
Varje seminarium pågår mellan kl 14 och 17. Den första halvtimmen sker en förberedande diskussion och
sedan fortsätter diskussionen via Skype med den sydafrikanska gruppen, men en paus någonstans i mitten.
Under den sista halvtimmen rundar vi av med frågor och reflektioner i den svenska gruppen. Det kan även vara
möjligt att delta via Skype för den som inte har möjlighet att närvara på plats.
Diskussionsforum
Mellan seminarierna finns det möjlighet att fortsätta diskussionen och ställa frågor som dyker upp via ett diskussionsforum på internet.

Beställ e-boken på CD-skiva till en kostnad
av 100 kr. Även ”Den trebenta pallen” går att
beställa. Skicka ett mejl till par@granstedtt.com
och ange namn och adress.

Ur inledningen till “African Challenges and Europe’s Responsibility”:
The world is facing a number of major challenges one
of which is the fact that our consumption is coming
close to surpassing the supply limit of the planet on
which we live. At the same time, half the world population lives in poverty and more than a third in abject
poverty. Growth and development in our production
of necessary commodities is necessary, but it must be
sustainable; ecologically, socially, economically and
morally. Africa has the largest share of the population living in poverty and is probably the continent
with the greatest potential to substantially increase
necessary production. How are we going to address
this challenge?
Africa, like any other continent, is a product of its
history. The slave trade and colonialism interrupted
the normal social, political and economic development of Africa and led to what the historian René
Dumont calls “Africa’s poor start”. In this book, we
begin with that history and then move forward to
consider the challenges Africa faces, how to meet
them, and how Africa and Europe could form a real
partnership for sustainable development.

Africa is emerging. After two difficult centuries the
continent is on its way towards taking the global lead
in economic development. According to the World
Bank the average economic growth in Sub-Saharan
Africa in 2012 was almost double the world’s average,
and this growth is expected to continue for a few
more years although 2015 has seen a slow down due
to lower demands, mainly from China. In any case,
there are enormous possibilities for what is still the
poorest continent in the world, but also big challenges. Will the development be sustainable, economically, socially and ecologically? Will the pattern of
mismanagement, corruption and the many conflicts
that have plagued the continent be ended or at least
brought under control? Are we seeing a new scramble for Africa, a scaled-up exploitation by domestic
elites and for international economic interests? What
role will the global worth, of which Europe is an
important part, play? Will the developed world willingly give up its traditional dominance to support
sustainable growth in Africa? How can Europe, a significant contributor to Africa’s problems, contribute
to the solution?

Boken innehåller följande 11 kapitel och varje
seminarietillfälle kommer ha två kapitel som
diskussionsunderlag.
Chaper I:
Chapter II:
Chapter III:
Chapter IV:
Chapter V:

African Challenges
Africa’s historical roots
The European Rule
Nation building in trouble
Roads towards good governance
and prosperity?
Chapter VI: Natural resources and ecological
challenges
Chapter VII: Economic and social challenge
Chpater VIII: African strategies and cooperation
Chapter IX: Africa and the world
Chapter X: A rising Africa
Chapter XI: Towards a new African – European
Partnership

African Challanges and Europe’s Responsibility
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Trialog Tankesmedja
Trialog Tankesmedjas ändamål är att erbjuda ett forum för idéutveckling och samtal om samhälle, vetenskap och
kultur utifrån en tregrenad samhällsanalys (demokratiskt samhälle, fritt kulturliv, solidarisk ekonomi) inspirerad av
antroposofisk filosofi. Syftet är att Trialog Tankesmedja skall stärka möjligheterna att nå ut med ett tregreningsperspektiv i en bredare samhälls- idé- och kulturdebatt; främja samverkan mellan aktörer och intressenter som arbetar
med inspiration från den antroposofiska impulsen, eller som arbetar utifrån likartade grundläggande värderingar;
samt erbjuda antroposofiskt inspirerade verksamheter en plattform för aktiviteter som kan stärka samverkan och
idéutveckling för att fördjupa förståelsen för deras arbete och uppgifter internt och externt.
Föreningen SOFIA
Föreningen SOFIA är den antroposofiska rörelsens biståndsorganisation. Verksamheten bedrivs genom en rad samarbeten med organisationer i civilsamhället i utvecklingsländer runt om i världen. Projekten stöder antroposofiska
initiativ inom områdena odling och miljö; pedagogik; samt vård och omsorg. SOFIA har också ett ungdomspraktikantprogram och bedriver informationsverksamhet i Sverige för att sprida kunskap och engagemang för utvecklingsfrågor och globala frågor.
Waldorfskolefederationen
Waldorfskolefederationen är ett samarbetsorgan för waldorfskolorna i Sverige, som skall främja skolorna i deras
utveckling som fria, självstyrande kulturinstitutioner med undervisning enligt Rudolf Steiners intentioner. Waldorfpedagogiken är ett konsekvent genomfört alternativ från förskola till gymnasiets avgångsklass. Målet är barnets
allsidiga utveckling med fokusering på vad som är viktigt för de olika åldersstadierna. För denna allsidiga utveckling
är det i waldorfpedagogiken centralt att kunskapsämnen, konstnärliga ämnen och hantverk står i god balans till
varandra.
The Novalis Ubuntu Institute
The Novalis Ubuntu Institute is based in Cape Town, South Africa and is a non-profit organization committed to
acknowledging, honouring and nurturing the unique gifts, talents and inner resources of each individual. Their Holistic Adult Education Programme for adult learners who practice in disadvantaged communities, combines Steiner
education principles with Ubuntu, the universal spiritual values embraced in African philosophy.

Anmälan
e-mail: office@foreningensofia.org
telefon: 08-551 716 48 (SOFIA:s kansli)
Frågor om kursinnehåll
par@granstedt.com

Välkommen att delta!

Seminerieserien kommer att följa projektet A Chance For Every
Child och Ithemba, som drivs av Novalis Ubuntu Institute i
samarbete med Föreningen SOFIA.

