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ALE. Kreativitet och 
fantasi har inga grän-
ser, förutom de vi 
själva sätter upp. 

Tanken bakom Ale-
projektet YEE, Unga 
entreprenörer i nya 
Europa, är att öppna 
upp för nytänkande och 
så de frön som blir till 
stora idéer. 

Ungdomar från åtta 
olika nationer fick 
under förra veckan en 
unik chans att utveck-
las tillsammans och få 
med sig livslånga erfa-
renheter.

Att de närmare 30 deltagar-
na bara känt varandra i några 
dagar var svårt att förestäl-
la sig. I konferenslokalen på 
Krokholmen norr om Mar-
strand var diskussionerna i 
full gång under onsdagen. I 
smågrupper arbetade de fram 
sina affärsidéer utifrån viktiga 
problem som råder i Europa. 

Ida Jonsson från Nol satt 
med sin grupp, som för övrigt 
bestod av deltagare från Ita-
lien, England och Tyskland. 
Deras idé ”Connect the 
earth” syftar till att minska 
konflikter genom förståelse.

– Vi har alla något att 
lära från varandra, det kan 
handla om kultur, språk och 
olika tankesätt. Tanken är att 
vårt nätverk ska sammanfo-
ga personer från olika natio-
naliteter så att man kan träf-
fas och utbyta erfarenheter. 
Vi måste verkligen tänka på 
allt från finansiering till hur 
man gör om företaget skulle 
expandera. 

Hon valde att söka till ut-
bildningen för att bli en star-
kare människa och vågar 
påstå att alla människor är 
entreprenörer i grunden.

Professor Roger Mumby 
–Croft från Cambridge 

Angel University har del-
tagit i undervisningen för 
Unga Entreprenörer sedan 
starten för elva år sedan, och 
denna gång var inget undan-
tag. Han förklarar att utbild-
ningen inte går ut på att alla 
ska bli egenföretagare, utan 
snarare lära sig tänka ”utan-
för boxen”, oavsett vilket yrke 
och position man har. Som ett 
redskap för att hjälpa delta-
garna att tänka för dem själva 
använder man sig av starta-
eget-konceptet.

– Det andra målet vi har 
med kursen är att ungdomar 
ska få en ändrad syn på ut-
bildning. Medan verklighe-
ten ständigt förändras för-
blir undervisningssättet det-
samma. Tyvärr handlar det 
alltför ofta om att memorera 
kunskap istället för att verkli-
gen förstå den. Därför strävar 
vi efter att ge eleverna verk-
tygen till förståelse och själv-
förtroendet att våga tro på 
sina idéer.

Han menar att den krea-

tiviteten och fantasin vi har 
som barn ofta hämmas när 
vi börjar skolan där alla ska 
stöpas i samma form. Därför 
tror han att det är viktigt att 
ta tillvara på och uppmunt-
ra elevers egna idéer redan i 
grundskolan. 

– Det är viktigt att lärare 
och elever möts på samma 
nivå och att deras åsikter tas 
på allvar. Reglerna som vi 
ledare sätter upp ska baseras 
på förtroende.

Makalös energi
Utbildningen Unga entre-
prenörer är helt unik och har 
blivit en succé varje gång. Ale 
kommun, som står som hu-
vudman för projektet, har 
lyckats få in en fullträff även 
i år. För att utbildningen ska 
vara möjlig att genomföra 
krävs, förutom kompetenta 
föreläsare, även personal som 
hjälper till med allt runt om-
kring. I köket pågick ständigt 
arbete när såväl luncher som 
eftermiddagsfika skulle dukas 

fram och i pauserna ordnade 
de uppfinningsrika ledarna 
med utomhusaktiviteter. 

Kjell Lundgren, projekt-
ledare, är mer än nöjd.

– Den energi som skapas 
här är helt makalös. En kväll 
höll eleverna på och jobbade 
till klockan två på natten och 
det är nog rekord.

Årets deltagare kom från 
Sverige, Tyskland, Polen, 
Moldavien, Finland, Eng-
land, Italien och Ryssland. 
Alla har de med sig ovärder-
liga erfarenheter som berikar 
och breddar diskussionen. 

Nicolette Michels, lärare 
på Oxford Brookes Universi-
ty, är även hon imponerad av 
ungdomarnas kreativitet och 
vilja att lära sig. Hon har varit 
med på kursen tidigare och 
kan se att vissa tankesätt har 
ändrats med tiden. 

– Synen på entreprenör-
skap har ändrats mycket. Till 
skillnad från förr ser inte de 
flesta att en entreprenörs 
arbete i första hand handlar 

om pengar, utan om välgö-
renhet. Bilden av den typis-
ka entreprenören som ensam 
drivande har också ändrats 
och nu ser man mer att flera 
personer i samma organisa-
tion är entreprenörer inom 
sina områden.

Praktik viktig
Deltagarnas affärsidéer 
utgick från frågor som miljö, 
energi, mångkultur och ar-
betslöshet. 

En grupp som hade ar-
betslöshet som tema bestäm-
de sig för att lägga fokus på att 
bygga broar mellan utbild-

ning och arbete i Helsingfors. 
Idén föddes när Kaarina Ko-
istinen, enda deltagaren från 
Finland, berättade att de inte 
har praktik som en naturlig 
del av skolgången.

– Vår målgrupp är unga 
personer som går i skolan 
eller blivit arbetslösa efter att 
de tagit studenten. Det är vik-
tigt att tidigt få erfarenhet av 
hur arbetsmarknaden funge-
rar, säger hon.

De har mycket att lära från 
David Cartwright. Han ar-
betar med att förbättra över-
gången mellan utbildning och 
arbete på Oxford buissnes de-

– Utbildningen Unga entreprenörer en fullträff för elfte gången

Stora idéer för en bättre världStora idéer för en

Skapargläjde. Alexandra Zarzycka och Lucja Szreder hade rest från Polen för att medverka i 
utbildningen. Lucja deltog förra året i en liknande entreprenörskurs i Berlin.

Monica Raffoni, Kevin Schwarz, Ida Jonsson och George Nicholas var i samma grupp. Sivan Poules, Jonathan Jensen, Kevin Schwarz, Isabel Andersson och Alexandra Zarzycka.

Projektledaren Kjell Lundgren och Roger Mumby-Croft från 
Cambridge Angel University har båda varit med från starten.

Journalistdrömmar. Tom Beresford från England (th) dröm-
mer om att i framtiden jobba som journalist. Här tillsam-
mans med Ekaterina Kuznetsova från Ryssland.


