8. mednarodna konferenca Dan Afrike
(osnutek programa – 11. april 2019)

15.–16. maj 2019
Ljubljana, Slovenija

Prvi dan
Lokacija: Grand Hotel Union, Miklošičeva cesta 1, 1000 Ljubljana
sreda, 15. maj 2019
08.00–17.45

I. del: Gospodarska preobrazba, vključenost in delovna mesta:
vloga evropsko-afriškega partnerstva
v partnerstvu z Evropsko komisijo in
Afriškim programom Chatham Housa

V razpravah se bodo strokovnjaki med drugim posvetili prihodnosti afriško-evropskih
odnosov in sodelovanja v luči demografskih sprememb, zaposlitvenih možnosti in
migracijskih vzorcev. Med obravnavanimi temami bodo razvoj človeškega kapitala, vključno s
kakovostnim izobraževanjem, tehničnim in poklicnim izobraževanjem ter usposabljanjem in
razvijanjem veščin; potencial za sodelovanje v zavezništvu med Afriko in Evropo za
trajnostne naložbe in delovna mesta kot tudi pri partnerstvu med EU in Afriko po izteku
sporazuma iz Cotonouja; kmetijstvo in podnebne spremembe; dinamika gospodarskih
migracij in beg možganov; urbanizacija, neenakost in razvoj podeželja; vključenost, kulturna
in kreativna industrija ter morebitni učinki Celinskega območja proste trgovine v Afriki.

Registracija
08.00–08.45
Pozdrav in otvoritev konference
08.45–09.30

Nj. eksc. dr. Miro Cerar, minister za zunanje zadeve Republike Slovenije
Nj. eksc. ga. Shirley Ayorkor Botchway, ministrica za zunanje zadeve in
regionalno povezovanje, Gana
Nj. eksc. Minata Samate Cessoma, komisarka za politične zadeve, Komisija
Afriške unije (tbc)
g. Neven Mimica, evropski komisar za mednarodno sodelovanje in razvoj (tbc)
Moderator: g. Peter Toš, predsednik, Klub nekdanjih slovenskih veleposlanikov,
Slovenija
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Panel 1 |Prebivalstvo, zaposlovanje in migracijski trendi v Evropi in Afriki
09.30–11.00
Uvodni nagovor
ga. Finda Koroma, podpredsednica, Komisija Gospodarske skupnosti
zahodnoafriških držav (ECOWAS) (tbc)
Ustvarjanje delovnih mest in razvoj človeškega kapitala
ga. Martina Vuk, državna sekretarka, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport,
Slovenija
Partnerstvo v praksi: Zavezništvo med Afriko in Evropo za trajnostne naložbe in
delovna mesta in izboljšanje poslovnih okolij
g. Antti Pekka Karhunen, vodja oddelka, Zasebni sektor, trgovina, Generalni
direktorat za mednarodno sodelovanje in razvoj, Evropska komisija
Ustvarjanje delovnih mest v kontekstu družbenih in okoljskih sprememb
ga. Madelein Mkunu, ustanoviteljica in predsednica neprofitne družbe Vodilne
ženske Afrike (LWA), Južna Afrika
Vključenost: sodelovanje z različnimi deležniki
ga. Martha Chilongoshi, predstavnica države, projekt Pogovori o skupni
prihodnosti, Chatham House; ustanoviteljica, Revolt Media Africa, Zambija
Vpliv rasti prebivalstva in migracijskih trendov
dr. Marius Mensah, raziskovalec, Pravna fakulteta, Maribor, Slovenija
Gospodarski potencial afriške kulturne in kreativne industrije
g. Audu Maikori, ustanovitelj glasbene založbe Chocolate City, Nigerija
Moderator: g. Bob Dewar CMG, pridruženi član, Afriški program Chatham Housa,
Združeno kraljestvo
Odmor za kavo | 11.00–11.30
Panel 2 |Doseganje vključujoče in trajnostne rasti
11.30–13.00
Vzpostavljanje mednarodnih vlaganj in partnerstev za večjo raznovrstnost v
gospodarstvu
g. Damir Kurtagic, član, Afriški program, Chatham House, Združeno kraljestvo
Spodbujanje vključujoče rasti in družbeno-ekonomskega razvoja
g. Raphael Obonyo, izvršni direktor, Kongres mladih, Kenija
Neenakost, urbanizacija in izseljevanje s podeželja
ga. Takyiwaa Manuh, nekdanja direktorica, Oddelek za politiko družbenega razvoja,
Gospodarska komisija za Afriko pri OZN
Industrializacija in gospodarsko povezovanje: obet afriškega celinskega
prostotrgovinskega območja
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ga. Treasure Thembisile Maphanga, direktorica, Trgovina in industrija, Komisija
Afriške unije (tbc)
g. Kapil Kapoor, podpredsednik sektorja za storitve, Afriška razvojna banka (tbc)
g. Tutu Agyare, vodilni družbenik in glavni naložbenik, Nubuke Investment LLP (tbc)
Moderator: (tbc)
Sklepna beseda | 13.00–13.15
g. Matej Marn, politični direktor /generalni direktor, Ministrstvo za zunanje zadeve,
Slovenija
dr. Alex Vines OBE, vodja Afriškega programa, Chatham House, Združeno
kraljestvo
Kosilo | 13.15–14.00
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II. del: Gospodarske in naložbene priložnosti
Pozdrav in uvodni nagovor
14.00–14.15
g. Dobran Božič, državni sekretar, Ministrstvo za zunanje zadeve, Slovenija
dr. Ibrahim Mohammed Awal, minister za gospodarski razvoj, Gana
Panel 1 |Gana
14.15–14.45
Predstavitev poslovnih priložnosti v Gani
visok predstavnik, Ministrstvo za gospodarski razvoj, Gana
Panel 2 |Etiopija
14.45–15.00
Predstavitev poslovnih priložnosti v Etiopiji
visok predstavnik, Ministrstvo za kmetijstvo, Etiopija (tbc)
Panel 3 | Trajnostno podjetništvo v Etiopiji in drugih podsaharskih državah
15.00–15.30
g. Henock Assefa, vodilni družbenik, Precise Consult International, Etiopija
ga. Tadeja Colnar Leskovšek, namestnica direktorja, Inoa – Inovativne
organizacije, Slovenija
g. York Zucchi, podjetnik, Gibanje malih in srednjih podjetij, Južna Afrika
15.30–16.00 Odmor za kavo
Panel 4 | Predstavitev gospodarskih praks v Afriki: praktične rešitve
16.00–17.40
g. Ahmed El Sewedy, glavni izvršni direktor, Elsewedy Electric Group, Egipt
g. Assam Mvondo Bonaventure, poslanec, Kamerunska skupščina, Kamerun
ga. Mihaela Colarič, prodajna direktorica, CETIS, Slovenija
g. Matjaž Ivačič, direktor, GEOCODIS, Slovenija
Moderator vseh panelov: g. Dejan Vladić, vodja Sektorja za bilateralno gospodarsko
sodelovanje II, Ministrstvo za zunanje zadeve, Slovenija
Sklepna beseda
17.40–17.45
ga. Alenka Suhadolnik, veleposlanica in generalna direktorica, Direktorat za javno
in gospodarsko diplomacijo, Ministrstvo za zunanje zadeve, Slovenija
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Prvi dan
Spremljevalni program
sreda, 15. maj 2019
20.00–21.00
Lokacija: Osrednji atrij Mestne hiše, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
Sprejem, ki ga prirejata Nj. eksc. dr. Miro Cerar, podpredsednik vlade in
minister za zunanje zadeve Republike Slovenije,
in
g. Zoran Janković, župan Ljubljane
Odprtje razstave o
dr. Ignaciju Knobleharju (1858–1858), slovenskem misijonarju in
raziskovalcu v Sudanu
in
Afrika 1931 – zbirka posnetkov na fotografskih steklenih ploščah, ki sta
jih leta 1931 naredila František Foit in Jiří Baum na potovanju s severa
proti jugu Afrike
***
13.00–22.00
Lokacija: Trg pred Mestno hišo, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
sreda, 15. maj 2019
Kulturni program afriške diaspore v Sloveniji
***
21.00–22.00
Koncert pevke WIYAALA (Gana)
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Drugi dan
četrtek, 16. maj 2019
08.00–19.00
Poslovni obiski izbranih podjetij in ustanov
(samo za tuje delegacije; za prevoz bo poskrbelo
Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije)

Odhod na skupni obisk – predstavitev Slovenske čebelarske akademije
8.00


Obisk Čebelarske zveze Slovenije, Brdo pri Lukovici

Odhod na obiske podjetij (v treh skupinah)
12.00
Obisk 1: Moderne tehnologije pri varnostnih in komercialnih tiskarskih rešitvah


Obisk podjetja Cetis, Celje

Obisk 1: Učinkovito upravljanje z energijo


Obisk podjetja Iskraemeco, Kranj

Obisk 1: Kulturna in kreativna industrija – primeri najboljših praks v Sloveniji





Obisk Kreativnega centra Poligon, Ljubljana
Obisk Centra za kreativnost, Ljubljana
Obisk Muzeja za arhitekturo in oblikovanje, Ljubljana
Obisk Mesta oblikovanja, Ljubljana

Kosilo | 16.00
(Za vse skupine; lokacija zunaj Ljubljane bo naknadno potrjena.)
Kratek izlet |
(Za vse skupine; lokacija zunaj Ljubljane bo naknadno potrjena.)
Vrnitev v Ljubljano | med 19.00 in 20.00
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ORGANIZATORJI

PARTNERJI

SPONZORJI

PARTNERJI SPREMLJEVALNEGA PROGRAMA
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