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KROKHOLMEN. 24 del-
tagare från sju länder.

Ingen känner varan-
dra.

En knapp vecka 
senare är alla som en 
stor familj – kreativ till 
tusen.

Konceptet kring Utbild-
ningen unga entreprenörer 
i nya Europa har många as-
pekter. Deltagarna får lära 
sig att tänka kreativt och an-
norlunda. Försöka se saker ur 
ett nytt perspektiv. Det sker 
på Krokholmen, en idyll på 
Västkusten. Isolerade på en 
ö med människor de aldrig 
tidigare skådad och med ett 
enda hjälpmedel – det eng-
elska språket. Teamlead-
ers och professionella lärare 
från Warwick University 
och Oxford Brookes Univer-
sity i England svetsar snabbt 
samman gänget och teambil-
dande aktiviteter får alla att 
känna sig som hemma.

Huvuduppgiften blir sedan 
att kläcka affärsidéer, denna 
gång med utgångspunkt från 
EU:s kommande utmaning-
ar ur ett miljö- och hälsoper-
spektiv.

– Det var dags att ta nästa 
steg. Dagens ungdomar är så 
medvetna och breda i sitt kun-
nande att EU blir en lagom 
avgränsning. Det är dessut-
om nyttigt för dem att disku-
tera unionen i grupper med 
deltagare från olika länder. 

På så vis blir utbildning-
en ännu mer lärorik, säger 
Roger Mumby-Croft, som 
har varit med från det att pro-
jektet provkördes 2001.

Kreativa idéer
Efter fem övernattningar på 
Krokholmen, kreativt tän-
kande och räknande, segling, 
bad, lek samt otroligt god 
mat väntade redovisningen 
av idéerna på Göteborgsregi-
onens huvudkontor i Gårda. 
Att medborgarna kommer 
att vara måna om sin hälsa 
var flera grupper inne på. 
Här fanns idéer om hemma-
gym och träningsanläggning-
ar med ekologisk profil, men 
det fanns också tankar kring 
vården. Att gå till doktorn 
via nätet ansåg en grupp vara 
möjligt även om det skulle 
kosta en liten summa.

– Vi är rädda för att kön 
till läkarna kommer att bli 
allt längre. De enklare diag-
noserna och recepten borde 
kunna ställas och skrivas ut 
via ett samtal över nätet. Kan 
folk få hjälp snabbt tror vi de 
är beredda att betala, säger 
Hedvig Olsson, som var 
med i gruppen My Online 
doctor.com.

En grön snabbmatsres-
taurang presenterades också 
för publiken som kvällen till 
ära hade rollen som tänkba-
ra investerare. Varje redo-
visning kompletterades med 
en affärs- och finansierings-
plan.

Framtidens boende med 
inriktning på äldre som lever 
ensamma och yngre med en 
tunn plånbok låg till grund 
för en annan av affärsidéer-
na.

– Vår tanke är att starta 
en förmedlingsbyrå som har 
i uppdrag att ”para ihop” 
äldre med yngre i ett gemen-
samt boende som den äldre då 
troligtvis redan äger. Ungdo-
mar får möjlighet till ett bil-
ligt boende och äldre männis-
kor slipper bo ensamma i sitt 
stora hus. På så sätt hoppas 
vi skapa ett tryggare samhäl-
le, utvecklade en av deltagar-
na, David Preiser.

Påse av bananskal
Den stora underhållningen 
stod gruppen Baganana Bag 
för. De förespråkade en ny 
påse gjord på bananskal och 
som skulle kunna säljas till 
butiker inom mode och kon-

fention. Gruppen hade till 
och med låtit göra en proto-
typ med hjälp av gula post-
it-lappar.

– Dagens plastpåse är en 
miljöbov. Det tillverkas över 
6 biljoner påsar idag. Det kan 
inte få fortsätta så, menade 
Filip Jansson, 19, från Ale 
gymnasium.

Sex kreativa presentatio-
ner senare stod en häpen 
och fascinerad lärare i Roger 
Mumby Croft inför deltagar-
na.

– Ge er själva en varm 
applåd. Ni har varit fantas-
tiskt ambitiösa och vi kan 
bara konstatera att Europa 
är i trygga händer!

Deltagarna kom i år från 

England, Ryssland, Molda-
vien, Italien, Tyskland, Fin-
land och Sverige. Nästa år, 
lagom till 10-årsjubileet, 
kommer utbildningen att gå 
på export till Moldavien.

– Först ska vi göra något 
extra av den tionde årgången 
i Ale och i september är sedan 
tanken att vi för första gången 
ska genomföra utbildningen 
i Moldavien. Det innebär att 
vi nästa år får två tillfällen att 
erbjuda svenska ungdomar 
möjlighet till kreativt läran-
de, säger projektledare Kjell 
Lundgren nöjt.

Unga entreprenörer med EU i fokus
– Nästa år firar utbildningen 10 år och går på export
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KROKHOLMEN. Beröm-
met haglade från kurs-
deltagarna.

Maten, gemenskapen 
och inte minst lärarna 
fick höga betyg.

– Hade jag haft en 
sådan lärare hemma 
hade jag varit nöjd, 
säger Sara Salvigni, 
19 år från Bertinoro i 
Italien.

Med deltagare från så många 
olika länder och kulturer blir 
upplevelserna mycket blan-
dade. Alla var överens om 
att Unga entreprenörer i nya 
Europa är en kreativ utbild-
ning som tillför mycket. För 
en del var utbildningen också 
ett första steg ut i världen. 
För Adrian Crijanovschi, 
20 år från Moldavien, inne-
bar äventyret också att han 
för första gången fick flyga 
och åka båt.

– Jag har fått ut så mycket 
av det här. Min engelska är 
inte den bästa, men alla för-
söker verkligen hjälpa mig 
och nu tycker jag att det 
börjar flyta riktigt bra, berät-
tar Adrian som hade många 
upplevelser att delge den sista 
kvällen på ön.

– Jag visste inte riktigt vad 
brännmaneter var för något. 
Vi satt i bastun första kvällen 

och ingen ville hoppa i vatt-
net, så det gjorde jag…och nu 
vet även jag vad brännmane-
ter är…

På en del punkter var han 
kluven. Maten till exempel.

– Den är fantastisk, men jag 
saknar soppan. Första kvällen 
lagade vi gemensamt en in-
ternationell middag. Det var 
en höjdare, berättar Adrian.

Vad tar du med dig 
hem?

– Åh, det är så mycket. 
Skärgården, men den är svår 
att ta med sig… Alla vän-
liga människor. Ni ler hela 
tiden och är så positiva. Det 
är bra och ett leende kan jag 
ju faktiskt ta med mig, svarar 
Adrian och ler.

Spännande
För de engelska deltagarna 
var kursinnehållet inte sär-
skilt nytt, men pedagogiken 
påminner inte så mycket om 
universitetets.

– Nä, det är sällan vi får 
vara så kreativa och till exem-
pel måla. Att man kombinerar 
och bryter upp med en rolig 
aktivitet är också bra. Miljön 
här ute är väldigt spännande 
och inget som vi är vana vid. 
Jag visste inte ens vad krabb-
fiske var för något innan vi 
kom hit, säger Natalie Row 
med både spanska och engel-

ska rötter.
Artem Zheleznov från St 

Petersburg var en av de del-
tagare som kanske hade den 
mest spännande bakgrunden. 
Trots att han bara är 20 år har 
han redan hunnit avsluta en 
karriär som proffsseglare för 
det ryska landslaget. Som bäst 
blev han sjua i VM.

– Jag kände att jag var 
tvungen att tänka på livet 
efter seglingen, därför be-
stämde jag mig för att satsa 
på en ekonomiutbildning. 
Mycket runt entreprenör-
skapet känner jag igen, men 
de kreativa momenten är nya 
för mig. Hemma i Ryssland 
dödas all kreativitet med aka-

demiska formler, här stimu-
leras vi att våga tänka i nya 
banor. Det har varit oerhört 
lärorikt, säger Artem.

24 unga människor har 
breddat sitt kontaktnät. Flera 
av dem hoppas att dessa ska 
vara för evigt och förhopp-
ningsvis kunna mynna ut i 
något kreativt, om inte annat 
så i en bestående vänskap.

– Gemenskapen och alla 
nya goa vänner från Europas 
alla hörn har varit det bästa 
med utbildningen, säger 
Paula Dahlqvist, 19, från 
Ale gymnasium.
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Lärorik vecka med allt från kreativt tänkande till krabbfiske
– Och nu vet Adrian från Moldavien vad en brännmanet är

Adrian från Moldavien har upplevt mycket på en vecka. 
Första flygresan, första båtresan och första mötet med en 
brännmanet. Unga entreprenörer i nya Europa ger erfarenhe-
ter för livet.

Paula Dahlqvist, 19, från Nödinge, hyllar gemenskapen som 
föds under den kreativa veckan på Krokholmen.

Artem Zheleznov från St Petersburg i Ryssland läser ekono-
mi nu, men har sedan han var åtta år varit tävlingsseglare. 
VM-sjua i Holland 2004 är främsta meriten.

David Cartwright, entreprenör från England, visade stort hjärta och intresse för ungdomar-
nas affärsidéer.

Maten får högt betyg under utbildningen på Krokholmen. 
Christina Magnusson-Wallöe och Tomas Nilsson basar i köket 
där de i år hade fin hjälp av andra ungdomar från Ale.


