Afrika Nap 2019
Africa Day 2019
1963. május 25-én Afrika történelmet írt, amikor megalapította az
Afrikai Egység Szervezetét (OAU), az Afrikai Unió (AU) előfutárát.
Ötvenhat évvel ezelőtt harminc afrikai ország képviselője vett rész az
etiópiai Addisz-Abebában megrendezett csúcstalálkozón, és hivatalosan
is Afrikának szentelték ezt a napot. Azóta az évente megtartott Afrika
Nap a földrész ötvennégy országában és a világ más részein az afrikai
egység ünnepe, a szolidaritás és a támogatás jegyében. A szakértők
egyhangúan egyetértenek abban, hogy a bámulatosan fejlődő és dinamikusan változó Afrika a jövő kontinense.
Az afrikai országok magyarországi nagykövetségei és a tiszteletbeli
konzulok idén május 3-án rendezik meg az Afrika Napot a Budapesti
Corvinus Egyetemen. Az eseményt egy konferencia is kiegészíti, amelyen két globális jelentőségű problémáról esik szó: a klímaváltozásról
és a migrációról. Az Afrika Nap a földrész változatos kultúráját, gazdag történelmét, hagyományait, különleges és káprázatos biológiai
sokszínűségét ünnepli, ezenkívül felhívja a figyelmet az afrikai
országokban rejlő kiaknázatlan lehetőségekre és hirdeti a társadalmi
és gazdasági fejlődésben elért eredményeiket. São Tomé és Príncipe
konzulátusa biztosítja a médiamegjelenést.

On the 25th May 1963 Africa made history with the foundation of the
Organisation of African Unity (OAU) the precursor to the African Union
(AU). 56 years ago, the representatives of 30 African countries participated
in a summit in Addis Abeba, Ethiopia, and decided to dedicate this day to
Africa. Since then every year the Africa Day has been celebrating the unity
in the 54 countries of the African continent and all over the world, as an
expression of solidarity and support. Experts unanimously agree that Africa
is the continent of the future, undergoing rapid growth and significant
changes.
This year the Africa Day has been organised on the 3rd May by the
embassies and honorary consuls of African countries accredited to Hungary.
Hosted by the Corvinus University of Budapest the event has been combined
with a conference on two crucial issues that the world has been globally
concerned: climate change and migration. Africa Day is intended to celebrate
the colourful culture, the rich history and traditions, the unique and beautiful
biodiversity of the African continent, to promote the unexploited potential
of its countries and acknowledge their social and economic progress. The
media coverage of the event has been provided by the Consulate of São Tomé
A. P.
and Príncipe.
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