Spoštovani,
vabimo vas k udeležbi na hibridni konferenci nemške platforme razvojnih organizacij VENRO na temo

»Civilna družba kot gonilo sprememb:
k novi kakovosti afriško-evropskega partnerstva«
Konferenca bo 16. oktobra 2020 med 9.30 in 18.00 po srednjeevropskem času v berlinskem hotelu
Ameron (Alt-Moabit 99, 10559 Berlin). Navodila za prihod na konferenco najdete tukaj.
Med glavnimi govorci in panelisti so:
•
•
•
•
•
•

Jutta Urpilainen (Komisarka Evropske unije za mednarodna partnerstva)
Georges Chikoti (Generalni sekretar Organizacije afriških, karibskih in pacifiških držav)
Martin Jäger (Državni sekretar nemškega Zveznega ministrstva za gospodarsko sodelovanje
in razvoj)
Teresa Ribeiro (Državna sekretarka za zunanje zadeve in sodelovanje, portugalsko
Ministrstvo za zunanje zadeve)
Tone Kajzer (Državni sekretar, Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije)
Jane Nalunga (Direktorica, Inštitut za južno- in vzhodnoafriške trgovinske informacije in
pogajanja, Uganda)

Afriški in evropski voditelji držav in vlad bodo na vrhu med Afriško in Evropsko unijo, predvidenim za
prihodnje leto, sprejeli novo strategijo za vodenje partnerstva med kontinentoma v prihodnjih letih.
Civilna družba, en od redkih akterjev, ki deluje na vseh nivojih, od osnovnega do mednarodnega, lahko
pomembno prispeva k vključujočemu, poštenemu in trajnostnemu razmerju med kontinentoma.
Vabimo vas, da se nam z uporabo digitalnih orodij, ki nam celo v času pandemije omogočajo
medkontinentalno sodelovanje in vključevanje, pridružite v razpravi o civilnodružbenih pristopih za
oživljeno partnerstvo med Afriko in Evropo.
Dogodek bo potekal v angleškem jeziku s prevajanjem plenarne seje v francoščino za spletne
udeležence. Lahko se nam pridružite virtualno ali fizično v Berlinu. Udeležba na konferenci je
brezplačna. Potnih stroškov za udeležbo organizatorji ne krijejo.
Prijazno vas obveščamo, da je konferenčni prostor z omejeno udeležbo v živo in s strogimi ukrepi
socialne distance in zagotavljanja higiene prilagojen minimizaciji tveganj okužbe s COVID-19 na
dogodku.
Program konference najdete tukaj in logistične informacije tukaj.
Udeleženci, ki se želite konference udeležiti v živo, naprošamo vas, da se registrirate tukaj do
najkasneje 9. oktobra 2020. Naprošamo vas za razumevanje, ker bo zaradi ukrepov socialne distance
zaradi COVID-19 udeležba omejena na 100 udeležencev.
Za spletno udeležbo se lahko prijavite tukaj do najkasneje 9. oktobra 2020.
Kontaktna oseba za dodatna vprašanja: Daniel Wegner, afrika@venro.org
Kontakt slovenskega partnerja: Albin Keuc, albin.keuc@sloga-platform.org, SLOGA, platforma NVO za
razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč
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