Inbjudan till seminarium om ”det nya Afrikas möjligheter”:
”Burundi utmanar Jönköping och Småland:”
- Seminarium med Burundis Energi- och gruvminister H.E. Côme Manirakiza
Tid: Fredagen den 24 jan, 2014, kl 10.00-12.15.
Registrering från kl. 09.30

Plats: Science Park, Gjuterigatan 9, Jönköping

Inbjudan till seminarium om nya affärs-, samarbets- och energimöjligheter i Burundi:
Burundis Energi- och Gruvminister H.E. Côme Manirakiza besöker Jönköping på fredag, 24 januari. Vi inbjuder dig om att
informera dig om Burundi, centralt beläget i Afrika vid den vackra Tanganyikasjön och de affärs- och andra
samarbetsmöjligheter som Burundi erbjuder utifrån sin målsättning att snabbt utveckla landet. Investeringsbehovet är
mycket stort.
Sverige och Burundi är två länder med har likartad storlek vad gäller folkmängd. Burundi och Småland är till yta lika stora
– och båda ligger vid änden av en långsmal sjö. Sedan 1930-talet har omfattande kontakter utvecklats bl.a. via kyrkor i
Sverige med början utifrån regionen runt Jönköping. Omfattande insatser har gjorts vad gäller utbildning, skolbyggnader
och klinker och kyrkan i Burundi har nu över 1 miljon medlemmar.
Burundi är i stort behov av utökad energikapacitet. Ambitionen är att till 2020 mer än femdubbla kapaciteten till 270 MW
från en nu mycket låg nivå.. (Burundi har en installerad effekt på jämförelsevis ca 50 MW och Sverige ca 35000
MW.) Energikapacitets-uppbyggnaden är avgörande för landets utveckling.
Företaget African Power and Water (APW) i Huskvarna har sedan sex år tillbaka etablerat kontakt med Burundi. APW
har projekterat ett vattenkraftverk och är värd för Sverigebesöket.
Investeringsbehovet är stort. Seminariet presenterar och utmanar företag och aktörer att ta del av möjligheter inom energioch miljöområdet. Afrikas snabba tillväxt skapar affärs- och samarbetsmöjligheter. Genom att arbeta koordinerat med
svenska resurser från näringslivet, universitet, civila samhället och myndigheter skapar vi fördelar och kan hjälpa Burundi
att nå målet om +220 MW år 2020.
Alla intresserade är välkomna att delta i detta seminarium. African Power and Water inbjuder. Anmäl dig till
ancki.ekelund@rehu.se senast 23/1.

Agenda
1.

Welcome
- Introduction to the Jönköping/Småland area.

(Camilla Littorin, Head of Trade &
Industry Dep, Jönköping Municipality)

2.

Presentation of Jönköping Science Park

(Repr. of Jönköping Science Park)

3.

“ ‘Ordinary’ people from Småland county
can make a difference in Burundi.”

(Marion Peterson, Int cooperation,
Jönköping Pentecostal Church)

4.

Successful mutual international cooperation

(Jönköping University/TBD)

5.

Presentation of Burundi & Energy
- Vision 2020, Energy opportunities
- Trade & Investment opportunities

(H.E. Côme Manirakiza)

6.

Case: Develop Energy capacity in Burundi

(African Power & Water, APW)

7.

Swedish resources; Energy & Environment,
Business for Development in relation to Burundi

(Invited companies & representatives)

8.

Discussion & Conclusions

9.

Closing of Seminar

Vid frågor kontakta:

Anders Riedenfalk, (APW), 0709-644 882.

