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POTATIS – SYLT - SOLROSFRÖ
King E, Snöboll,  Asterix, Gul mandel, 5 och 20 kg 

förp. Solrosfrö 20 kg 200:-. Morötter, fodermorötter. 

Sv äpplen. Nykokt hjortron- lingon- blåbärs- hallon- 

drottning- och tranbärssylt, 60-65% bärhalt. 

Säljes från lastbil LÖRDAG 9/10: 

Kungälv Vikingagrillen vid Shell 13, Nol intill Shell 

(Tudor) 13.30, Älvängen vid vägkrogen 14, Lödöse P 

museet 14.30, Lilla Edet Järn & Trä 15. 

Höstens turer: 6/11 och 4/12. 0708-26 61 34
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Ditt kompetenta barn
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LE KOMMUNA

www.vattenkungen.se

Efter att ha genomfört den interna-
tionella entreprenörsutbildning-
en Unga Entreprenörer i Nya 

Europa, YEE, tio gånger i Sverige ex-
porterade Ale kommun sitt koncept till 
Moldavien. Genom kontakterna med Bu-
desti kommun skapades ett SIDA-pro-
jekt, där Ale kommun sökte och fick fi-
nansieringen beviljad i programmet In-
ternationellt Centrum för Lokal Demo-
krati. Syftet är att främja demokrati och 
på så vis också bekämpa fattigdom. Ett 
bättre recept än att lansera utbildning-
en YEE i länder som Moldavien är nog 
svårt att finna. Behovet av kunskap och 
inspiration är stort. Det finns resurser i 
landet, men befokningen är kuvad och 
hårt tillbakaträngd av en brokig historia, 
där det ena styrelseskicket har avlöst det 
andra. Kommunismen har lämnat landet 
fast ingen vet om det verkligen blev 
bättre. Gemene mans uppfattning är tu-
delad och därför krävs stora insatser från 
omvärlden för att övertyga om möjlig-
heten till ett liv med inflytande. Var och 
en har sin egen överlevnad att tänka på, 
varför solidaritet och vilja att betala skatt 
till staten i princip är lika med noll. Inte 
så konstigt heller med tanke på vad staten 
gör för folket. Det krävs stora insatser för 
att förmå befolkningen att ändra inställ-
ning och gemensamt börja bygga landet. 
Förtroendet för politiker och presiden-
ter är med all rätt förbrukat. Det måste 
hända något radikalt för att ge nästa ge-
neration framtidstro. Utbildningen YEE 
är ett bra initiativ, men det är inte till-
räckligt.

Hur ställer sig då världen – och framför 
allt EU – till Moldavien? Efter att ha fär-
dats ett antal mil på gropiga grusvägar i en 
buss som troligtvis inte hade överlevt tjugo 
sekunder hos Svensk Bilprovning är frågan 
berättigad att ställa. Vad gör EU? Om vi 
fortfarande har som idé att försöka främja 
en europeisk marknad och ge oss likvärdiga 
villkor kan vi väl börja med att se över infra-
strukturen i och runt unionens potentiella 
medlemsländer. Det handlar inte bara om 
asfalt, utan lika mycket om vatten, avlopp 
och telekommunikation. Det kan tyckas 
vara det egna landets interna frågor, men 
jag är rädd för att dagens ledare tänker un-
gefär som ungdomarna i Moldavien ofta 
svarar: "Det är väl ganska bra, eller ja, jag 
har ju inget att jämföra med..."

Förstår landet inte själv vikten av det 
nödvändiga finns en uppenbar risk att 
utvecklingen kommer att fortsätta stå 
still. Det vore synd för det är ett under-
bart land med vänliga människor, där åt-
monstone befolkningen har drömmar om 
framtiden. Deltagarna i den första upp-
lagan av utbildningen Unga Entrepre-
nörer i Nya Europa hade inte svårt att 
finna gångbara affärsidéer, men frågan är 
om morgondagens entreprenörer får vara 
aktiva i Moldavien? Det är väl snarare en 
fråga för EU. Landet är så långt efter på 
många plan att det krävs initiativ utifrån. 
I Ale kan vi vara stolta över att vi har 
gjort precis det, inte bara genom att ex-
portera utbildningen YEE, utan också för 
de drygt 170 000 kronor som samlats in 
under två år till förmån för 200 behövan-
de barn. Av oss som var på plats under 
veckan i Moldavien tror jag ingen betviv-
lar att våra ansträngningar måste fortsät-
ta. Om inte EU har förstått så har i alla 
fall vi gjort det.

Per-Anders Klöversjö

Unga Entreprenörer i Nya Europa på plats för första gången utanför Sverige. Utbildningen skedde nu i Moldavien med två svenska ungdomar 
som deltagare samt en liten stab med personal. Finansieringen stod ICLD för – ett program under SIDA:s paraply.

Det krävs radikala 
förändringar

Här i den lilla byn Butuceni utbildades 20 
ungdomar i entreprenörskap. Professor Roger Mumby Croft.

En tysk och en svensk. Delta-
garna kom från sju länder. Här 
Michael Polzhuber och Ida Löf-
gren.

Finfrämmat. Svenska ambas-
sadören Ingrid Tersman var en 
av åhörarna när deltagarna re-
dovisade.

YEE – ett nätverk i Europa
– Lyckad export av entreprenörsutbildning till Moldvaien
MOLDAVIEN. Den har fung-
erat och gjort succé i Ale 
och på Västkusten i tio år.

Utbildningen Unga 
Entreprenörer i Nya 
Europa, YEE, fungerade 
utmärkt även på landsbyg-
den i Moldavien.

– Vi är otroligt glada 
över genomförandet, Ita-
lien nästa, säger projektle-
dare Kjell Lundgren.

Att flera av Ale kommuns part-
ners i Europa nu vill genomföra 
utbildningen skapar större möjlig-
heter för fler elever i Ale gymnasi-
um att få medverka i det interna-
tionella programmet YEE.

– Vi vet idag vad konceptets 
nycklar är och Moldavien var 
egentligen bara en bekräftelse på 
det. En inspirerande miljö, god 
mat, ett varierat program med tid 
även för rekreation och fritidsak-
tiviteter. Sedan är kursledning-
ens inspiration viktig, men den 
borgar Roger Mumby Croft från 
Warwick University och vår egen 

Dennis Larsen för, säger Kjell 
Lundgren.

Under fem dagar vistades 20 
ungdomar tillsammans med en 
mindre besättning i den lilla byn 
Butuceni, två timmar utanför hu-
vudstaden Chishinau. Här fick de 
inte bara lära känna helt nya män-
niskor, de fick också upptäcka nya 
sidor hos sig själva. I olika grup-
peringar gällde det sedan att sam-
arbeta och lösa problem. Som 
examen väntade en gruppredovis-
ning av en affärsidé, möjlig att re-
alisera i Moldavien. Denna pre-
sentation skedde i Chishinau med 
många etablerade namn i publiken, 
däribland den svenska ambassadö-
ren, Ingrid Tersman.

– Jag är oerhört imponerad av 
vad ni har berättat här idag. En del 
av era idéer vet jag är på gång, så 
ni är helt rätt ute. Ni har gjort ett 
mycket professionellt intryck och 
jag både ser och förstår att ni har 
haft en bra vecka tillsammans, sa 
hon bland annat.

Det kan nog alla skriva under på. 
Att leva på den moldaviska lands-

bygden är en upplevelse, att göra 
det i just Butuceni är ytterligare 
något för sinnena. Varje morgon 
klockan åtta mötte vi byborna på 
väg med sin ko till hagen. Någon 
kom också körandes i sin Lada, 
sådana som vi hade i Sverige på 
70-talet, på väg till jobbet i Chis-
hinau. Vägen dit går mestadels på 
en gropig grusväg.

Deltagarna bodde i Anatolie 
Botnarus nya resort. Anatolie är 
en entreprenör av bästa sort. Hade 
Moldavien haft fler av hans märke 
skulle landets problem tillhöra his-
torien.

– Jag vill göra något med Bu-
tuceni. Här är fantastiskt, utbris-
ter han och vi konstaterar att han 
redan gjort otroligt mycket.

Han har mer än ett järn i elden. 
Anatolie är bland annat byggmäs-
tare, jurist, mäklare – minst sagt 
allt i allo.

– Inga problem, jag fixar.
Inte ens när Thomas Her-

mansson, Ale Fritid, begär en vol-
leybollplan uppstår några problem.

En timma senare är ett nät 

uppspänt och stolparna går inte 
att rubba. Inget är halvdant. Allt 
görs perfekt. Maten som serveras 
kommer från den egna gården och 
allt är ekologiskt.

Deltagarna får inte bara ett nät-
verk till nya vänner i övriga Europa, 
de får också en värdefull erfarenhet 
av villkoren i ett land som få känner 
från insidan.

Över 250 ungdomar har nu gått 
utbildningen YEE som definitivt 
kan bli grunden för morgondagens 
entreprenörer i Europa.

Utvärderingen av veckan i 
Moldavien är talande.

"Jag kommer att minnas det här 
äventyret resten av mitt liv".

"Det här projektet är en stor möj-
lighet att lära för livet".

Eller som Alina Fondos, 18, från 
Moldavien säger;

– Jag har lärt mig att ingenting 
är omöjligt om du bara vill. Det 
gäller att se möjligheterna för de 
finns där. Någonstans.

PÅ PLATS

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se


