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FN:s Global Compact Leaders Summit:
Företagssamarbeten kan förändra barns
framtid

I samband med FN:s Global Compact Leaders Summit in Genève den 5-6 juli,
bjuder Rädda Barnen Sverige och International Save the Children Alliance in
till en informell tillställning för att diskutera effektiva och strategiska globala
företagssamarbeten mellan näringslivet och internationella ideella
organisationer. Detta är en möjlighet att få ta del av Rädda Barnens
erfarenheter inom detta område och att träffa andra representater som deltar
på toppmötet, innan Schweiz president håller i välkomstceremonin. På
tillställningen kommer Barry Clarke, ordförande i International Save the
Children Alliance att hålla en kort presentation tillsammans med Starbucks
vice vd och marknadsdirektör Cathy Heseltine samt Dave Williams, vd för
Impact DTG, ett konsultföretag specialiserat på samarbeten mellan
internationella ideella organisationer och företag. När: 4 juli kl. 17.30–19.00
Var: St. Gervais på Mandarin Oriental Hotel de Rhone, Quai Turrettini 1,
Genève 5 minuters promenad från platsen där den officiella invigningen av
Global Compact Leaders Summit hålls senare på kvällen samma dag. OSA:
senast den 2 juli till: petra.hallebrant@rb.se För mer information om Global
Compact Leaders Summit, se: http://www.globalcompactsummit.org/ En
möjlighet att investera och bidra till bättre framtidsutsikter för barn –
Rewrite the Future: I september 2000 enades världens ledare på FN:s
millennietoppmöte om en rad mätbara mål för att minska fattigdomen i
världen. Dessa ska vara uppnådda senast 2015. Ett av dessa mål var att alla
barn ska garanteras grundutbildning. Enligt FN:s konvention om barnets
rättigheter har varje barn rätt till det. Av de 77 miljoner barn som fortfarande
inte går i skolan bor över hälften i krigs- eller konfliktdrabbade länder.
Förutom att utbildnig ger kunskap så bidrar det till att ge barn hopp om en
bättre framtid. Utbildning i krigs- och konfliktdrabbade länder skapar också
mer stabila samhällen, fred och ekonomisk utveckling. Inget land har nått
hållbar ekonomisk utveckling utan att först ha uppnått bra grundutbildning
för barnen. Med den globala satsningen Rewrite the Future förbinder sig



Rädda Barnen att bidra till att 3 miljoner barn ska få gå i skolan in krigs- och
konfliktdrabbade länder och att förbättra kvaliteten på utbildningen för
ytterligare 5 miljoner barn som redan går i skolan. Att investera i utbildning
förbättrar barns framtidsutsikter och är därför en bra investering för
näringslivet. Barry Clarke kommer att berätta mer om Rewrite the future på
tillställningen den 4 juli. Press Om du vill göra en intervju med Barry Clarke
eller Charlotte Petri Gornitzka, Rädda Barnens generalsekreterare, som också
deltar på arrangemanget och på Global Compact Leaders Summit, kontakta
Petra Hallebrant, PR- och pressansvarig på Rädda Barnen Sverige,
petra.hallebrant@rb.se eller + 46 70 19 00 777.

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet
både i Sverige och internationellt. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi
för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras.
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