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Milyen egy globalizált világ? Ahol bármikor bárhová el tudunk jutni, bármikor bármit,
amit otthon megszoktunk, meg tudunk venni, bármikor telefonálhatunk, bárhol használhatjuk a hitelkártyánkat, legalább egy internetkávézóban bármikor rápillanthatunk a
mailjeinkre, nézhetjük a televíziót, értesülünk a bennünket érdeklő hírekről, mégpedig
egyetlen globálisan beszélt nyelven. Vagy mindez mégsincs így?
Mi a valóság? Hogyan élnek, dolgoznak, üzletelnek a világ egy-egy országában?
Milyenek az egyes kultúrák? Hogyan beszélnek egymással? Mik a szokások?
Milyen nehézségekkel küzdenek és mi az, amit ők tudnak a legjobban az egész
földkerekségen? Hogyan befolyásolta őket a történelmük? Mit esznek, sőt, mit
isznak? Hogyan jutnak el egyik helyről a másikra? Mire büszkék, és mit szeretnének elérni?
A kötetlen klubdélutánok célja, hogy az egyes országokról olyanokkal beszélgetve,
akik ott dolgoznak, tanulnak, ott éltek vagy élnek, másképp lássunk számunkra
ismeretlen, vagy akár ismertnek hitt országokat, a képi és hangélményeken keresztül
közelebb kerüljünk az ottani valósághoz, feltérképezzük a mai gazdasági környezetet,
a fejlesztéseket, a tapasztalatcsere lehetőségét, és eközben egymást is megismerjük.

Ötödik beszélgető klubunk témája:
Ahol a 27 év polgárháború után már 5 éve béke van, és ez utat nyitott a fejlődésnek,

ahol a M'banza Kongo királyságnak a portugálok hódítása vetett véget,
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ahol a GDP 85%-át az olajkitermelés adja, mégis a világ egyik legszegényebb országa,
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a halálozási rátáját tekintve a világ első helyén álló ország,
ahol a nemek aránya szinte pontosan 50-50%,
a „véres gyémántok” hazája,
ahol akár 15 év adómentességet kínálnak a befektetőknek,
amelynek Kongóban elhelyezkedő tartományát
„afrikai Kuvait”-ként emlegetik,
egy ország, ami felfedezésre és befektetésekre vár.
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