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ALE. Resan med entre-
prenörsutbildningen 
YEE till Botswana blev 
ett oförglömligt även-
tyr för de fyra aleung-
domarna. 

Förutom nya vän-
ner har de fått lära 
känna en helt annan 
kultur och ett av deras 
starkaste minnen är en 
kväll av sång och dans i 
en strömlös korridor.

Det var fyra nöjda ungdomar 
som förra söndagen landade 
på svensk mark efter närmare 
två veckor på den afrikanska 
glesbygden utanför orten 
Ghanzi i västra Botswana. 

Under utbildningen har 
de fått chans att samarbeta 
med ungdomar från både 
Botswana och grannlandet 
Namibia kring frågor gäl-
lande företagande och entre-
prenörskap.

Precis som när Unga 
Entreprenörer hålls i Sve-
rige arbetar de gruppvis 
fram affärsidéer som i teorin 
skulle kunna appliceras på 
verkligheten. 

Temat i år var miljömed-
vetna projekt som skulle 
gynna Botswana. 

Ett miljövänligt städföre-
tag, ett pappersåterbruk och 
ett mejeri fanns bland idé-
erna. 

– Det gick ganska bra 

att samarbeta, men ibland 
tyckte vi att de inte riktigt 
lyssnade och hade lite svårt 
att bolla idéer. Om de kom 
på ett förslag så ville de köra 
på det direkt, säger Josefin 
Carlbom, som var i samma 
arbetsgrupp som Emma 
Luukinen. 

 I Philippa Karlssons 
grupp var deltagarna dock 
mer lyhörda.

– Jag lärde känna flera som 
jag hade kunnat tänka mig 
som potentiella arbetskolle-
gor, de var väldigt ambitiösa. 

Mycket skratt
Tillvaron ute på den afri-
kanska landsbygden gick 
inte att jämföra med något 
de tidigare upplevt: Stora 
sandslätter, gropiga grusvä-
gar, enkla hyddor och flera 
mil till närmsta affär, men 
en desto rikare musik- och 
danstradition. 

– Vi bodde inte i hyddor 
utan i ett hus liknande ett 
hostel, men varje kväll stäng-
des strömmen av och vi 
minns särskilt en kväll när 
alla började dansa, sjunga 
och stampa med fötterna 
ute i den nedsläckta korri-
doren. Vi var också med och 
de skrattade när vi visade hur 
man dansar i Sverige, berät-
tar Philippa. 

En annan minnesvärd 
händelse var en minst sagt 

skumpig bussresa på de gro-
piga grusvägarna. 

– Det var så man lyfte från 
sätet samtidigt som alla sjöng 
för full hals och vi bara skrat-
tade, säger Emma. 

Lättare relatera
Aleungdomarna fick många 
nya erfarenheter med sig 
hem som de garanterat 
kommer att ha användning 
för. 

– Framför allt när det 
gäller teamwork och att 
hjälpa varandra. Det kommer 
man att ha nytta av vad man 
än kommer att jobba med 
i framtiden, säger Fredrik 
Duvek.

– Att vi dessutom frivilligt 
har åkt långt för att utbilda 
oss är en merit i sig, menar 
Emma och Josefin tillägger:

– Man har vuxit som 
person och blivit mer öppen 
för nya saker. 

De har fortfarande kon-
takt med flera av de afri-
kanska deltagarna.

– Man blev som en familj 
under utbildningen och nu 
när man ser på tv och läser 
tidningarna om saker som 
händer i landet kan man rela-
tera till det på ett annat sätt, 
säger Philippa.

– Aleungdomarna ser tillbaka på en lyckad Afrikaresa
Många erfarenheter rikare
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Nya perspektiv. Fredrik Duvek, Josefin Carlbom, Philippa Karlsson och Emma Luukinen är 
nyss hemkomna från en givande entreprenörsutbildning i Botswana. 
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YEE-konceptet fungerade även i Botswana
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Kommunal har 

NOMINERINGSMÖTE 
Torsdag 16 januari kl 18:30

Nols Folketshus vån 2.

Ur dagordningen:
Nomineringar till uppdrag för sektion Ale 

Sektion Ale, verksamhetsplan

Aktuellt från Kommunal.

Det är du och dina kamrater som 
väljer de fackliga företrädarna. 
Så tag chansen och kom med 

förslag på namn.
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– Återigen kan vi konstatera 
att konceptet fungerar oav-
sett var i världen du genom-
för utbildningen och det är 
ett bra kvitto. Att deltagarna 
i sin utvärdering ger betyget 
4,88 på en femgradig skala 
gör inte saken sämre, säger 
projektledare Kjell Lund-
gren.

Fyra ungdomar från Ale 
fick tillsammans med del-
tagare från Botswana och 
Namibia lära sig att tänka 
kreativt och utifrån det skapa 
en hållbar affärsidé. Slutre-
dovisningen ägde rum inför 
imponerade politiker och 
tjänstemän från både Ghanzi 
och Ale. 

Projektet finansieras med 
stöd av ICLD, internationellt 
centrum för lokal demokrati 
(Sida). I detta ingår också att 
kommunledningen gästar 
varandra. Utbildningen ska 
genomföras även 2014.

– Tanken är att utbytet ska 
breddas. Vi har diskuterat 
vad vi har gemensamt och 
det lutar åt närdemokrati, 
återvinning och kanske något 
om kvinnovåld. Det gäller att 
hitta personer i respektive 
land som brinner för dessa 
ämnena, säger Kjell Lund-
gren.

Ales kommunalråd 
Mikael Berglund (M) och 
Paula Örn (S) gjorde båda 
en hastig visit i Botswana. De 
är båda överens om att kom-
munerna kan lära av varan-
dra. När det gäller miljötänk 
är Sverige en föregångare, 
medan Ghanzi i Botswana 
har kommit längre med när-
demokratin. Det som i Ale 
kallas ortsutvecklingsmöten 
och genomförs två gånger 
om året sker minst en gång i 
månaden i Ghanzi.
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

ALE. Ales egen entreprenörsutbildning YEE har 
genomförts framgångsrikt i Sverige sedan 2001.

Två gånger har den även exporterats till Molda-
vien med lyckat resultat.

Nu har även Botswana fått ta del av den.

Ales entreprenörsutbildning 
YEE fungerade bra även i 
Botswana. Deltagarna jobbar i 
mixade grupper.
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