
Veckans ledare är 
skriven på exotisk 
mark. Alekuriren har 

fått i uppdrag av SIDA och 
Ale kommun att dokumen-
tera den andra upplagan i 
Moldavien av utbildningen 
Unga entreprenörer i nya 
Europa (YEE). Program-
met genomförs i den lilla 
byn Butuceni, en timmes 
bussresa från huvudstaden 
Chisinau. Platsen har stort 
historiskt värde och tillhör 
de äldsta delarna av det 
forna Moldavien. Deltagar-
na erbjuds en unik miljö, en 
värld som de aldrig tidigare 
sett med egna ögon, möjli-
gen läst om i en historiebok. 
Delvis har tiden stått stilla 
här, de fl esta invånarna är 
självförsörjande när det gäl-
ler maten på bordet. Att gå 
längs gatan en tidig morgon 
innebär mycket ljud från de 
grönskande trädgårdarna 
där grymtande grisar och 
pickande höns är självklara 
”husdjur”. Dessutom möter 
man inte bara morgonpigga 
bybor, utan också kor som 
mer eller mindre på egen 
hand promenerar till dagens 
bete. Butuceni är på många 
sätt ett sekel efter och därför 
känns de fåtal parabolan-
tenner som har monterats 
upp nästan felplacerade. De 
fl esta som har önskat ett 
modernare liv har lämnat 
byn. Det är därför det fi nns 
200 hus, men bara 150 
invånare. Här ute i ingen-
stans leder professor Roger 
Mumby Croft och Ales 

egen produkt, numera en 
mästare i ämnet, Dennis 
Larsen, utbildningen. Den 
sistnämnde har gått den 
långa vägen. När utbild-
ningen som i grunden 
handlar om att lära ungdo-
mar att tänka annorlunda, 
mer kreativt, startade 2001 
var Dennis elev. Under fl era 
år har han assisterat lärarna 
och numera tillhör han 
programmets ryggrad. Del-
tagarna i Butuceni kommer 
i huvudsak från Moldavien, 
men också från Rumänien, 
Turkiet och Ukraina. Dess-
utom har Ale gymnasium 
fyra ungdomar på plats. När 
programmet genomfördes 
på Krokholmen i somras 
bommade gymnasiet full-
ständigt och lyckades inte 
skicka en enda elev, närmast 
ofattbart med tanke på att 
deltagare från övriga världen 
står i kö för att få medverka. 
Med andra ord är det fort-
farande svårt att bli profet i 
sitt eget ”hemland”…

Utbildningskonceptet 
har utvecklats under tolv 
år och är nu definitivt redo 
för export på bred front. 
Tyskland och Italien har 
redan visat stort intresse 
och är i startgroparna. 
Nyligen gjorde Botswana 
en framstöt och Turkiet 
har via Moldavien tydligt 
markerat sin önskan. Det är 
en bekräftelse om program-
mets unikitet och framgång. 
Entreprenöriellt och krea-
tivt tänkande är människans 

främsta sätt 
att konkur-
rera med 
datorn som 
tar över 
allt fler 
jobb, 
men 

tänka själv kan den ännu 
inte. Att lära om kreativitet 
är inte enkelt. Det krävs 
flera viktiga element. I Ale 
har vi nu genom YEE fått en 
bra grund och en fantastisk 
erfarenhet att utgå från. 
Än så länge är det allt för 
få ungdomar som har fått 
chansen att genomgå pro-
grammet. Med tanke på de 
klanderfria utvärderingarna, 
där deltagare vittnar om en 
enorm ”kick” och ett nytän-
kande borde utbildnings-
sektorn i Ale ta vara på möj-
ligheten att implementera 
YEE:s grundidé i gymnasiets 
samtliga program. För att 
marknadsföra Ale kreativa 
gymnasium genomför man 
förslagsvis redan i årskurs 
nio workshops som exempel 
på hur man jobbar i kom-
munens eget gymnasium. På 
onsdag lämnar ytterligare 
20 ungdomar en veckas 
studier i kreativitet den fat-
tiga byn Butuceni berikade 
med lärdomar för livet. Det 
borde vara en självklarhet att 
verka för att fler, så många 
som möjligt, får chansen till 
samma erfarenheter. Det 
måste inte ske i Moldavien, 
programmets syfte och mål 
kan lika gärna förmedlas i 
Ale gymnasium.
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En utmaning där du
garanterat blir en vinnare!

MER INFO PÅ VAKNA.ALE.SE

PRO Surte-Bohus

PRO Surte Bohus

Kvartalsmöte
i Bohus Servicehus

torsdag 27 september kl 15.00

PROgram:
Sedvanliga mötesförhandlingar

Underhållning av Peter & Peter

Kaffe med dopp

Varmt välkomna!

PRO ALE NORRA

PRO Ale Norra

Kulturträff 
i Älvängens Folkets Hus

torsdag 27 september kl 17.00

God mat till musik av 
Begonia Jazz Band

Lotteri!
Anmälan senast tisd 25 sept. till
Edith 74 21 74, Kent 33 86 41

Varmt Välkomna!

Ring och boka Din tid! Terapeut Arto. 
   

Behandling 350:- 

Tel. 031-98 11 99 • 070-777 36 68
bohusmassage.se • Alkaliev 5c, Bohus

Välkommen!

Ge bort ett 

presentkort!

Friskvårdspengen gäller här!

AJ-ONT!
SMÄRTBEHANDLING

RYGG • NACKE • HÖFT • ARM • MM

FÖRETAGSBESÖK
MASSAGE • AKUPUNKTUR • FYSIOTERAPI

Kontorslokaler i NOL Sitt inte själv 
hemma, kom ut i gemenskapen och skapa 
kontakter för nya affärer.

Ring Börje på 
tel: 0703-289577
NOL FÖRETAGSCENTER

www.nolforetagscenter.se

SLIPP TRÄNGSELSKATTEN

lansforsakringar.se/alvsborg

Bli Guldkund
spara 1000-lappar.
Enkelt och lönsamt.

Ring oss på 0520-49 49 00


