Pressmeddelande den 19 december 2011

Svenskt deltagande under FN-konferensen UNAOC
Den 11-13 december 2011 deltog svenska representanter under FN:s årliga konferens (UNAOC) i
Doha, Qatar. UNAOC är en plattform som möjliggör idéutbyte, att deltagarna kan lära av
varandra samt möjligheter att presentera nya initiativ och åtaganden från olika organisationer.
Under tre dagar samlades mer än 2500 deltagare i Doha, Qatar. Unga ledare och ungdomsorganisationer,
företrädare för det civila samhället, statschefer, utrikesministrar, forskningscenter, näringslivsföreträdare
och journalister möttes för att diskutera en gemensam aktion för att förbättra interkulturella relationer,
bekämpa fördomar och bygga hållbar fred.
Det svenska civilsamhället representerades av företrädare från organisationerna Civis, KTH, Svenska
Muslimer för fred och rättvisa, Swedish Mekteb samt Jan Henningsson från UD, som är Sveriges
representant i UNAoC, vilka aktivt deltog i debatter, seminarier och diskussioner under konferensen.
Tillsammans med röster från världens alla hörn stod man upp under den gemensamma parollen
”intercultural dialogue boosts development”.
-

UNAOC är en unik plattform med syfte att expandera globala nätverk och att engagera och utbyta
erfarenheter som kan omvandlas till nya drivkrafter för att utveckla global fred, rättvisa och
mänskliga rättigheter, berättar Meisoun Saleh, vice ordförande för den muslimska fredsrörelsen
SMFR som utifrån islamiska principer arbetar för fred och rättvisa.

Kungliga tekniska högskolan är just nu inne i en stark internationaliseringsprocess där man arbetar för
att utöka och stärka samarbetet med universitet världen över. Intresset för att studera i ett annat land
som del av utbildningen har ökat på så väl grundnivå som avancerad nivå vilket visade sig även på
denna konferens.
-

För mig blev det extra tydligt att ungas situation och förutsättningar idag skiljer sig radikalt från
den som gällde för bara några år sedan. Vi måste arbeta med att stärka ungas förutsättningar att
växa upp i, arbeta och leva i en globaliserad värld. Debatten kring detta är i många fall helt
frånvarande i Sverige säger Anders Pettersson, verksamhetsansvarig på föreningen Civis som
arbetar med att stötta organisationer i världen utifrån ungas aktiva deltagande i samhällsprocesser.

Studieföreningen och scoutkåren Swedish Mekteb har väckt intresse med sina kurser i arabiska språket
till icke-arabisktalande ungdomar. Valet att organisera interkulturella ungdomsläger i Swedish Mektebs
scoutstuga i södra Stockholm har visat sig intressant för ungdomar från hela världen.
Organisationerna är alla medlemmar i Anna-Lindh stiftelsens svenska nätverk, vilket samlar en mångfald
av medlemmar och är öppet för organisationer som arbetar i samverkan med partners från
medelhavsregionen. Fokusfrågor för nätverket är interkulturell dialog, mångfald, demokrati, mänskliga
rättigheter, ungdomar och kultur.
UNAOC högste representant Jorge Sampaoi avslutade forumet med inspirerande slutsatser om dialog,
värdighet, demokrati och utvecklingsfrågor. (http://www.qatar4unaoc.org/)
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