
 
 LØRDAG D. 7. NOVEMBER

 KL. 11-11.30  ANKOMST OG KAFFE

 KL. 11.30   VELKOMST

    VED FORPERSON KATRINE SKAMRIS

GHANA HØJSKOLEDAG 2020

GRØN UDVIKLING OG FATTIGDOMSBEKÆMPELSE

Anne Mette Kjær, Formand for Udviklingspolitisk Råd og professor ved 

Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet. 

Grøn vækst og klimaprojekter nedbringer ikke nødvendigvis fattigdommen. 

De økonomiske konsekvenser af Covid-19 pandemien betyder en øgning i 

antallet af mennesker i verden, der lever i ekstrem fattigdom. Så hvordan yder 

vi bistand, der løfter flest muligt ud af fattigdommen, men som samtidig ikke 

går ud over miljø og klima?

KL. 11.35

KL. 12.30   FROKOST

HVORDAN SKABER VI VARIGE, BÆREDYGTIGE FORANDRINGER? 

Maria Haahr, rådgiver i Civilsamfund i Udvikling (CISU)

Med FN’s Verdensmål forpligter verdenssamfundet sig på en bæredygtig 

udvikling for både mennesker og kloden. Men hvad betyder det? Og hvordan 

arbejder CISU’s medlemsorganisationer med social-, klima- og miljømæssig 

ansvarlighed? Hvilke aftryk ønsker organisationerne at sætte på omverdenen, 

og hvordan kan organisationerne lære af hinanden?

KL. 13.30

KL. 14.30   KAFFE

KLIMATILPASNING I NORDGHANA

Abdallah Mohammed, rådgiver i fødevaresikkerhed og forretningsudvikling, 

Changing Lives in Innovative Partnerships (CLIP)  
 
Vi har online forbindelse til Ghana, hvor Abdallah Mohammed fortæller om 

klimaforandringer og hvordan E4L programmet og vores partnere arbejder med 

klimatilpasning. Sekretariatet orienterer herefter om godkendt tillægsbevilling 

fra CISU, der giver mulighed for at udvide og udvikle E4L programmets arbejde 

med klimatilpasningsaktiviteter.

KL. 15.00



BÆREDYGTIGHED OG KLIMA

 
 

KL.19   MIDDAG OG SOCIALT SAMVÆR   

KL.21   AFTENKAFFE  

På www.ghanavenskab.dk eller 
via mail til gv@ghanavenskab.
dk. Oplys venligst navn, 
telefon, om du er medlem af 
GV og særlige ønsker til kost. 
Oplys også, om du ønsker at 
overnatte på Vandrehjemmet. 

Betaling sker ved tilmelding. 
Konto nr. 8401 1065434
Mobilepay 661970

TILMELD DIG

Seminaret foregår på: 
Silkeborg Vandrehjem
Åhavevej 55
8600 Silkeborg. 

Vandrehjemmet ligger 
7 minutters gang fra 
Silkeborg Station.
Vi tilbyder afhentning fra 
Skanderborg Station med 
ankomst østfra kl. 10.29.

STED &
TRANSPORT

Pris for deltagelse i Ghana 
Højskoledag 300 kr. 

Overnatning i dobbeltværelse 
med eget bad og toilet 250 kr.

Overnatning i enkeltværelse 
400 kr.

PRAKTISK
INFO

GV NETOP NU

Orientering om aktuelle emner, bl.a. status og tiltag for fundraising i 

Danmark, og hvordan skatteopkrævning i programmets distrikter indgår 

som element i den nye fase af E4L programmet. 

KL. 16-16.30

HELENS STEMME FOR NORDGHANAS UNGE

Oplæg og filmvisning ved dokumentaristerne Mathilde Brok Brandi, 

Julie Ilsby og Sofie Dalhoff Saabye. 

Dokumentarfilm om ildsjælen Helen Udanbila og hendes engagement 

i at forbedre pigers og kvinders rettigheder og levevilkår gennem 

radioprogrammer udsprunget af ”Youth Speak Up”-projektet.

KL. 17-18.00


