11 Oktober 2017
SWEA International har världsmöte i Australien
Cirka 200 svenska kvinnor, bosatta runtom i världen reser till Perth i oktober. De kommer att delta i
SWEA Internationals VärldsMöte 19-22 oktober, som arrangeras vartannat år. SWEA (Swedish
Women’s Educational Association) är ett globalt nätverk med 7 000 svensktalande kvinnor i ett 70-tal
avdelningar och ett 30-tal länder. SWEAs syfte är att främja svensk kultur, det svenska språket och
svenska traditioner.
Under världsmötet kommer följande framstående kvinnor hålla föredrag:
•
•
•
•

Lisa Lindström, VD på designagenturen Doberman.
Barbro Osher, Ordförande Pro Suecia Foundation, Honorärkonsul i Kalifornien och grundare av SWEA
San Francisco.
Ursula Hultqvist, marknadsförare baserad i Silicon Valley, och en aktiv medlem i SWEA Professional, ett
nätverk för svenska yrkeskvinnor
Teresia Fors, Vice President Marketing and Communications, Group Australia Pty Ltd

Det kommer att hållas ett seminarium om SWEA-projektet BUS, Barn Utomlands och svenska språket,
med syftet att stödja utlandsbosatta svenska barn att utveckla sina kunskaper i svenska.
Det blir en fototävling på temat Kreativitet och Gemenskap under hela mötet. Dessutom kommer
deltagarna att besöka Fremantle, Caversham Wildlife Park, Sandalford wineries, Penguin Island och
South of Perth Yacht Club.
Föredragshållare och SWEA Internationals ordförande kommer att finnas tillgängliga för intervjuer.
Kontakta president@swea.org.
Mer information finns på http://vm2017.swea.org. Följ oss på #VMPerth, #Kreativgemenskap,
#SWEAInternational, #sweavm2017 och https://www.facebook.com/VMPerth/.
Med vänlig hälsning,
Christina Hallmert, Ordförande SWEA International
Om SWEA
SWEA är ett GLOBALT NÄTVERK med 7 000 svensktalande kvinnor i ett 70-tal avdelningar i ett 30-tal länder.
SWEA är den största Sverigefrämjande organisationen utanför Sverige med syftet att främja det svenska språket
samt sprida svensk kultur och tradition. SWEA ger donationer och delar ut stipendier för 2 miljoner kronor per år.
SWEA är en ideell organisation som erbjuder ett starkt personligt nätverk och ett värdefullt stöd till svensk
exportindustri. SWEA finns på flera olika platser utomlands och utgör en viktig del av Utrikesdepartementets
katastrofberedskap

