Informační centrum OSN v Praze ve spolupráci s Českou rozvojovou agenturou a koalicí nevládních organizací Česko proti chudobě

Srdečně Vás zveme na snídani s novináři k tématu

Rozvojové cíle tisíciletí:
MÁ SVĚT VŮLI VYPOŘÁDAT SE S CHUDOBOU?
spojenou s prezentací výroční zprávy OSN o rozvojových cílech (tištěná verze bude k dispozici všem zájemcům)

18. září 2008, 10 hod.
Informační centrum OSN, nám. Kinských 6, Praha 5
S novináři budou diskutovat:
Petr Jelínek, ředitel České rozvojové agentury
Česká republika a rozvojové cíle tisíciletí, priority v oblasti rozvojové spolupráce a činnost České rozvojové agentury

Dagmar Trkalová, Česko proti chudobě
Kampaň českých nevládních organizací ve prospěch rozvojových cílů

Tomáš Tožička, Česko proti chudobě
Nová čísla Světové banky: Chudoby je ve světě více, než se předpokládalo

Michal Broža, vedoucí Informačního centra OSN / moderátor
Prezentace výsledků výroční zprávy OSN o rozvojových cílech tisíciletí

Debaty se zúčastní také zástupci různých rozvojových platforem v ČR (klimatická koalice, gender, apod.) a představitelé businessu.
Potvrďte, prosím, do 17. září 2008 závazně svou účast
na telefonním čísle 257 199 831 (slečna Fantová), nebo e-mailem na info@osn.cz

K snídani se budou podávat výrobky
Chudoba zůstává jednou z hlavních výzev současnosti. Nejnovější statistiky ukazují, že velká předsevzetí států z roku 2000 v podobě osmi tzv. rozvojových cílů tisíciletí, zřejmě zůstanou v některých částech
světa nenaplněna, pokud nedojde k zásadnímu zvratu. Celkové zpomalení globální ekonomiky, potravinová krize, růst cen energií i postupující klimatická změna plnění stanovených cílů jen komplikují. Dne
25. září se v New Yorku sejdou představitelé členských států OSN, aby se dohodli na dalším společném postupu. OSN před tím zveřejnila výroční zprávu o plnění rozvojových cílů i zvláštní report o tom, kde
slova o rozvoji dosud převažují nad činy. S hlavními body těchto zpráv i s úsilím českého státu a nevládních organizací v ČR na poli rozvojové spolupráce vás seznámíme na tomto setkání s novináři.

