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NÖDINGE. Ale har haft 
många utbyten med 
europeiska länder, nu är 
något nytt på gång.

I veckan som gick 
gästades kommunen av 
företrädare för Ghanzi 
district i Botswana.

– Utbildningen YEE är 
något som vi definitivt 
skulle kunna arrang-
era där, säger Joachim 
Wever, utvecklingsstra-
teg i Ale.

Ale kommun är just nu i för-

beredelsedelen i ett even-
tuellt kommande interna-
tionellt utbyte med Ghanzi 
i Botswana. Finansieringen 
sker med hjälp av Sida som 
under ICLD:s flagga (Inter-
nationellt centrum för lokal 
demokrati) arbetar för att 
främja en demokratisk 
utveckling i olika u-länder. 
Sida har tidigare stöttat 
exporten av entreprenörsut-
bildningen YEE till Molda-
vien och vände sig nu till Ale 
för att se om det var möj-
ligt att skapa ett samarbete 
mellan Ale och Botswana.

– Vi går in i det här med 
öppna ögon. Det här är vårt 
första möte med Botswana 
och under dessa dagar ska 
vi se vilka gemensamma 
beröringspunkter som finns. 
Kring vilka frågor kan vi 
samarbeta? Det är viktigt att 
det blir ett utbyte, där även 
vi känner att det ger något 
tillbaka. YEE är definitivt ett 
projekt som vi skulle kunna 
göra något runt, berättar 
Joachim Wever som lät Bot-
swanas representanter få se 
hur utbildningen genomför-
des på Krokholmen.

Det gjordes också studie-

besök hos ETC i Nol, BS 
Elcontrol och Alevira. Under 
lördagen träffades kom-
munledningarna för Ale och 
Ghanzi. Här medverkade 
också borgmästaren och vice 
borgmästaren för Budesti 
kommun i Moldavien. Samt-
liga kommuner presenterade 
sig detaljerat för varandra.

– Det kan finnas projekt 
där tre parter med fördel 
kan ingå. Vad vi förstod av 
Botswana så har de ett stort 
intresse för solenergi och hur 
denna kan lagras. Därför var 
besöket hos ETC (Energi-
teknikcentrum i Nol) väldigt 

uppskattat. Det här är också 
ett ämne som intresserar 
Moldvaien, säger Joachim 
Wever.

Brinner av lust
Som en andra fas i utred-
ningen kring ett eventuellt 
utbyte mellan Ale och Bot-
swana kommer ett nytt möte 
att arrangeras i oktober, då i 
Ghanzi.

– Det var ett mycket posi-
tivt första möte. De brinner 
av lust att utveckla sin region 
och deras framtidstro smit-
tar av sig. Det ska bli intres-
sant att få se hur långt de har 

kommit, hur deras offentliga 
verksamheter fungerar. Av 
de handlingar de hade med 
sig kändes det helt klart som 
att även vi har en del att lära 
av dem. Deras intresse för 
näringslivet kan förhopp-
ningsvis leda till många 
andra spännande utbyten. 
Förutom att skapa ett utbyte 
inom utbildning som alltid 
är värdefullt vill jag gärna se 
att vi skapar mervärden för 
näringslivet. Det ska också 
vara tydligt vilken nytta vårt 
eventuella utbyte med Bot-
swana ger aleborna, säger 
Kommunstyrelsens ordfö-

rande Mikael Berglund 
(M).

Det var nöjda gäster som 
påbörjade den drygt 20 
timmar långa resan hem i 
söndags.

– Det är väldigt rent och 
fint i Sverige, men vi har 
bättre väder! Jag ser verkli-
gen fram mot att få visa upp 
Botswana och hoppas på ett 
långvarigt utbyte med Ale, 
summerade borgmästare 
Douglas D. Tlharese.

BOTSWANA
Botswana är ett av Afrikas mest 
välmående länder. Engelska är offi-
ciellt språk och landet blev själv-
ständigt 1966. Läskunnigheten är 
hög. Landet exporterar mycket nöt-
kött och har stora naturtillgångar i 
form av koppar och silver. Diaman-
ter är en annan värdefull tillgång. 
Medellivslängden är än så länge 
ganska låg, 58 år, vilket främst 
beror på att antalet HIV-positiva 
är 24%. På senare år har turismen 
ökat kraftigt. Den offentliga servi-
cen byggs sakta ut, men är långt 
från västvärldens. 

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Ghanzi, en region i Botswana, diskuterar utbyte med Ale kommun. Att få ta del av entreprenörsutbildningen YEE står högt 
upp på agendan. Dennis Larsen, pedagog på Krokholmen, förklarade magin i konceptet.

– Ale diskuterar samarbete 
med det sydafrikanska landet

YEE på export YEE på export 
till Botswana?till Botswana?


