
Berit och Sten Rylanders besök - tisdagen den 21 mars på SLIPERIET kl. 19:00

Som Ni ser i vårl programblad hrir får vi stort besök av paret Rylander denna tisdag kväll, detta
också med anledning av våra 40 år inom kommunen med våra olika aktiviteter.
Se även medlemsinfon som bif. !

Vi har fått projektbidrag också från SFN fttr detta besök, det tackar vi verkligen för. Vi har tydligen
"god tumme" med dom nere i Stockholm. Inte första gången!

Sten startade sin gedigna utlandskarriiir som Sidachefi Botswana (Gaborone) redan 1979,

blev kvar diir fram till 1982, vi missade paret med ett ar då vi börjadejobba på Svenska skolan diir
1983.
Fortsatte som svensk ambassadör i Angola 1985-88 (Luanda) och sedan till Namibia stra,x efter
sjävstiindigheten 1990. Fram till 1995. Fick ju själv vara med som valövervakare genom FN-
organet UNTAG i november månad, stationerad i Opuwu intill gråinsen till Angola. UNTAGS chef
på den tiden var Martti Ahtisaari fran Finland. Senare som bekant president i Finland €ren 1994-
2000.
Åren 1998-2003 var ambassadörsparet Rylander bosatta i Tarlzania och så kom aren i Zimbabwe
2006- 10.

Parat med alla dessa åLr stationerad i Afrika var Sten Afrikachefpå biståndsorganet Sida ochjobbade
även ett tag på Utrikesdepartementet, medlade även i DarfuriSudan 2004-05.

Paret Rylander har alltså skaffat sig oerhört rika erfarenheter fiån tiden i Afrika och sin bok
-AFRIKANSKA MÖTEN- får vi ta del av en djupt personlig skildring av alla upplevelsema.
Sten riiknas är utan tvekan en av vara allra största Afrikakåinnare. Berit har även från sina arbeten

samlat på sig unika erfarenheter från sina arbeten dåir.

Diirftr iir det med stor glädje vi ser fram emot besöket nu i mars månad och hoppas på bred

uppslutning av Er som på ett personligt och fint sätt kan fa ta del av alla intressanta möten nere i
Afrika med kontinentens stora ledare inkl. Nelson Mandela.

-We stand at the dawn of an African century,

a century where Africa will take the righful place
among the nations of the world

(Nelson Mandela, 2003)

Under senare år har Sten även varit ordfijrande i paraplyorganisationen Forum Syd som även stött

vår verksamhet nere i Zimbabwe genom blanad annat Marikopo - och Bangira-projekten.

Berit har samtidigt.iobbat inom Afrikagruppema!
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Paret Rylander vid Hiv/AlDS-seminariet vid Murenje 2007 i Zimbabwe
tillsammans med vår facilitator/kursledare Mrs Margaret Dongo.
(Bangira-projektet med stöd genom Forum Syd)


