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Deseta Mednarodna konferenca Dan Afrike poteka pod pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije
gospoda Boruta Pahorja in v okviru Blejskega strateškega foruma. Namen vsakoletnega dogodka na visoki
ravni, posvečenega Afriki, je doseči boljše razumevanje ter okrepiti sodelovanje med Evropo in Afriko, s tem pa
izboljšati učinke politik za prebivalce obeh regij. Konferenco organizira Ministrstvo za zunanje zadeve Republike
Slovenije skupaj z Afriškim programom londonskega inštituta Chatham House in Evropsko komisijo.
Na konferenci bodo udeleženci strokovnih razprav govorili o sodelovanju med Afriko in Evropo za pospeševanje
napredka pri celovitem upravljanju voda, kar pomembno vpliva na tesno prepletenost med mirom, razvojem
in humanitarnimi dejavnostmi. Vodni viri so ključnega pomena za družbeni in gospodarski razvoj, stabilnost in
varstvo ekosistemov povsod po svetu. A tekmovanje za vodo se krepi, saj število prebivalcev narašča, hkrati pa
so vedno bolj vidne posledice podnebnih sprememb. Šesti cilj trajnostnega razvoja je vsem ljudem zagotoviti
čisto vodo in sanitarno ureditev. V tretjem letu desetletja vode in trajnostnega razvoja bodo strokovnjaki na
konferenci razpravljali, kako bi sodelovanje med Afriko in Evropo lahko pospešilo uresničevanje in izboljšalo
učinkovitost 6. cilja trajnostnega razvoja.

09.00–10.00

Dobrodošlica in pozdravni nagovori
Nj. eksc. g. Borut Pahor, predsednik Republike Slovenije
Nj. eksc. dr. Anže Logar, minister za zunanje zadeve Republike Slovenije
Nj. eksc. veleposlanica ga. Josefa Leonel Correia Sacko, komisarka za gospodarstvo na podeželju in
kmetijstvo, Komisija Afriške unije
Nj. eksc. ga. Barbara Creecy, ministrica za okolje, gozdarstvo in ribištvo Republike Južne Afrike
V I D E O S P O R O Č I L A :

Nj. eksc. ga. Jutta Urpilainen, komisarka za mednarodna partnerstva, Evropska komisija
Nj. eksc. dr. Augusto Santos Silva, državni minister za zunanje zadeve Portugalske
Nj. eksc. ga. Aïssata Tall Sall, ministrica za zunanje zadeve in Senegalce po svetu Republike Senegal
Nj. eksc. g. Pekka Haavisto, minister za zunanje zadeve Finske
Predsedujoča: ga. Natalia Al Mansour, vodja, Sektor za Afriko in Bližnji vzhod, Ministrstvo za zunanje
zadeve, Slovenija

10.00–11.15

1. okrogla miza – Zaveza, sodelovanje in upravljanje za hitrejše doseganje rezultatov
v zvezi z vodo in njihov večji doseg
S O D E L U J O Č I G O V O R C I

ga. Xanthia Limberg, višja svetnica, Cape Town, Južna Afrika; predsedujoča svetovalnemu odboru Cape
Towna za odpornost na področju voda
ga. Sareen Malik, izvršna sekretarka Afriške mreže civilne družbe z vodo in sanitarno ureditev, Kenija
ga. Carla Montesi, direktorica za zeleni dogovor in digitalno agendo, Generalni direktorat za
mednarodna partnerstva, Evropska komisija
veleposlanica ga. Anita Pipan, generalna direktorica za multilateralo in razvojno sodelovanje, Ministrstvo
za zunanje zadeve, Slovenija
Predsedujoči: g. Bob Dewar CMG, strokovni sodelavec, Afriški program Chatham Housa, Združeno
kraljestvo

11.15–11.30

Nastop umetnikov iz afriške diaspore
VIDEO POSNETEK

11.30–12.45

2. okrogla miza – Sodelovanje za vodno infrastrukturo: financiranje, upravljanje,
inovacije
OSREDNJI NAGOVOR

g. Osward M. Chanda, vršilec dolžnosti direktorja, Oddelek za razvoj voda in sanitarne storitve, Afriška
razvojna banka
S O D E L U J O Č I G O V O R C I

g. Matjaž Ivačič, direktor, GeoCodis, Slovenija
g. Matej Mirić, inženir integracije, Litostroj Power, Slovenija
g. David Sodnik, direktor in lastnik podjetja, Valter skupina, Slovenija
ga. Malani Padayachee-Saman, generalna izvršna direktorica, MPAMOT, Južna Afrika
Predsedujoči: g. Ante Milevoj, višji svetovalec, Gospodarska zbornica Slovenije

12.45–13.00

3. okrogla miza – Kreativnost kot gonilo trajnostnega razvoja
ga. Angela Martins, vodja, Sektor za kulturo, Oddelek za socialne zadeve, Afriška unija
ga. Aleksandra Maria Tor, nižja politična svetovalka, Oddelek za politiko, medije in informiranje,
Delegacija Evropske unije v Etiopiji
Predsedujoča: ga. Petra Kežman, vodja, Sektor za javno diplomacijo in mednarodno sodelovanje v
kulturi, Ministrstvo za zunanje zadeve, Slovenija

13.00–13.30

Zaključni nagovori
veleposlanik mag. Matjaž Šinkovec, nacionalni koordinator za odnose z afriškimi državami in
institucijami, Ministrstvo za zunanje zadeve, Slovenija
g. Ibrahim Nouhoum, soustanovitelj Mednarodnega afriškega foruma, Slovenija in Mali
dr. Mimi Ajibadé, članica Sveta, Chatham House
g. Koen Doens, generalni direktor, Generalni direktorat za mednarodna partnerstva, Evropska komisija
veleposlanik dr. Stanislav Raščan, državni sekretar, Ministrstvo za zunanje zadeve, Slovenija
Predsedujoča: ga. Natalia Al Mansour, vodja, Sektor za Afriko in Bližnji vzhod, Ministrstvo za zunanje
zadeve, Slovenija

13.30–14.00

Nastop umetnikov iz afriške diaspore
VIDEO POSNETEK

