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Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle har fått i uppdrag av Unesco att bidra till en hållbar 
utveckling genom att hitta lokala lösningar på globala utmaningar. Utvecklingen av biosfärområdet sker i 
samverkan mellan Götene, Lidköping och Mariestads kommuner. För mer information: www.vanerkulle.se 

               
 
KAN MAN KOMMA NÅGONSTANS MED TOMMA HÄNDER?   
 
Den 5 april kl 18:30 på Röda Kvarn, Lidköping arrangerar Biosfärområde 
Vänerskärgården med Kinekulle en föreläsning med Daniel Mendoza om 
migrationsutmaningen och de möjligheter den innebär. Daniel är grundare av 
tidskriften Good News Magasin  -Nordens enda magasin som fokuserar på det 
positiva. Föreläsningens mål är att skapa insikter som ger medvetenhet om att 
vi som individer kan påverka och skapa optimism.  
 
Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle vill inspirera fler att bidra till lokala 
lösningar för globala utmaningar. I en serie föredrag av högklassiga förläsare behandlas några 
av vår tids stora hållbarhetsutmaningar.  Först ut är föredraget kring migrationsutmaningen 
av Daniel Mendoza.  
 

Daniel Mendoza föddes i Uruguay år 1972. Efter år på flykt hamnade han slutligen i Sverige 
år 1981. Trots en mörk bakgrund och tuff uppväxt präglad av våld och misär, har han valt 
tron på framtiden och kärleken och inte låtit själ och sinnen förmörkas av sitt negativa 
bagage. I en tid då så många flyr från våld och förtryck för att söka trygghet och framtid i 
Sverige, delar han med sig av sin resa, och vad som fått honom att välja framtidstro och 
optimism. I föredraget vill han inspirera och ge insikter, som kan bidra till att vi som samhälle 
blir bättre rustade att möta de utmaningar den stora flyktingströmmen till oss innebär. 

 ”Föreläsningens uppgift är att skapa insikter som ger medvetenhet. Medvetenhet om att vi som 
individer kan påverka. Det ger optimism. Medveten optimism. Att medvetet påverka genom sitt sätt 
att tänka och agera, är första steget mot engagemang. Att sätta mål för engagemanget är att göra 
det konstruktivt. Engagemang är idag en förutsättning för ökad livskvalitet för alla varelser på vår 
jord. Låt oss börja med dig och dina medarbetare!” 

Daniel är en uppskattad föredragshållare som trollbinder sina åhörare. Han pratar direkt från 
sitt eget hjärta utan tekniska hjälpmedel. Han är grundare av tidskriften Good News Magasin  
”Nordens enda magasin som fokuserar på det positiva” 

Arrangemanget genomförs av Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle i samarbete 
med Campus Lidköping, Studiefrämjandet, Lidköpings kommun och Lundsbrunns kurort. 
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