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Saharská Afrika – od environmentálních po bezpečnostní hrozby 

Ve středu 7. prosince 2016 od 18:00 hodin proběhne v interaktivním muzeu vědy 

Pevnost poznání Olomouc beseda na téma „Saharská Afrika – od environmentálních po 

bezpečnostní hrozby“ s hostem Lenkou Hrabalovou. Cyklus rozvojových večerů je 

pořádán neziskovou vzdělávací organizací ARPOK o.p.s.  

Saharská Afrika, rozsáhlý region táhnoucí se napříč celým kontinentem, stojí před řadou 

výzev, jejichž nezvládnutí může mít pro oblast vážné následky. Rozšiřování pouště, prudký 

nárůst obyvatelstva, vzestup fundamentalistických náboženských směrů a nárůst 

náboženského radikalismu jdou ruku v ruce s nezaměstnaností, pašeráctvím a migrací. Jaká 

jsou pojítka mezi jednotlivými prvky těchto regionálních problémů? Lze vůbec nalézt nějaká 

řešení? A proč by nás to ve Střední Evropě mělo vůbec zajímat? Odpovědi na tyto a další 

otázky budou moci návštěvníci hledat s hostem rozvojového večera Lenkou Hrabalovou. 

„V dnešním propojeném a globalizovaném světě je více než důležité porozumět problémům 

v zemích ne tak vzdálených od evropského kontinentu a přemýšlet tak o možných řešeních. Ať 

už chceme či ne, týká se nás to všech a to bez výjimky. Je důležité, aby lidé vnímali souvislosti 

a uměli se tak orientovat v dnešním světě plném informací,“ Uvádí Jakub Kriško, pracovník 

organizace ARPOK, o.p.s. 

Lenka Hrabalová je absolventkou Arabistiky a Íránistiky na FF UK a studentkou 

doktorského studia na Univerzitě Palackého v Olomouci. Posledních několik let strávila z 

velké části na cestách Blízkým východem a muslimskou Afrikou, kde poznávala místní život 

a kulturu, ať už z pohledu studenta, tak z pohledu cestovatele. 

Pořádající nezisková vzdělávací organizace ARPOK, o. p. s. přináší od roku 2004 do škol 

globální rozvojové vzdělávání. Pomáhá učitelům, jak učit aktuální témata (např. chudoba, 

migrace, odpovědná spotřeba), a otevřeně o nich mluví s žáky. O těchto tématech také 

informuje veřejnost, a podporuje tak otevřenou a tolerantní společnost a aktivní zapojení lidí 

do dění kolem sebe. 
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