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”Bättre för varje år”
– Ungdomar från sju länder utvecklade idéer
KROKHOLMEN/NÖDINGE.
Professor Roger Mumby 
Croft har varit med och 
utvecklat Ales entrepre-
nörsutbildning sedan 
starten 2001.

De senaste åren har 
konceptet inte behövt 
ändras, ändå tvekade han 
inte när årets deltagare 
hade presenterat sina 
affärsidéer.

– Det blir fortfarande 
bara bättre för varje år. 
Nu vågar ungdomar ta 
sig an de stora och svåra 
frågorna såsom svält och 
miljöhoten.

21 deltagare från sju olika na-
tioner, 17-26 år gamla, strå-
lade samman under en vecka 
på Krokholmen norr om 
Marstrand. Under ledning av 
pedagogerna Dennis Larsen 
och Nicolette Michels, War-
wick University, utbildades de 
i kreativt och entreprenöriellt 
tänkande. I uppgift fi ck de att 
utveckla en affärsidé. 
Den internationella entre-
prenörsutbildningen som Ale 
kommun har bedrivit sedan 
2001 hade denna gång för för-
sta gången lyckats få med två 
ungdomar från Egypten.

– Det var Erik Lidberg, 
tidigare kommunchef i Ale, 
som tipsade mig om utbild-
ningen. Entreprenörer är 
verkligen något som vårt nya 
Egypten behöver och därför 
lockade jag hit två ungdomar, 
berättar Moataz Ali som till 
vardags jobbar för Volvo i 
Torslanda.

De egyptiska deltagarna 

gjorde starka intryck under 
utbildningen som de såg ur 
ett större perspektiv.

– Jag är van vid att skolan 
begränsar vår kreativitet och 
att lärarna styr oss i en be-
stämd riktning. Här har det 
varit precis tvärtom. Att få 
tänka fritt skapar kreativitet. 
Detta är precis vad vi behöver 
i Egypten. Entreprenörsanda 
och samverkan. Om du ska 
fl ytta på en bil ensam är det 
tungt, men om man hjälps åt 
att knuffa på går det lättare. 
Under den här veckan har 
jag lärt mig mycket om att 
samarbeta, säger Moataz 
Roushdy, 20.

Kamraten från Egypten, 
Salma Essam, var tårögd 
när hon efter presentationen 
konstaterade att hon kommer 
resa hem med ett helt nytt 
självförtroende.

– Framför allt har jag lärt 
mig att det inte bara fi nns ett 
sätt som är rätt, utan att det 
fi nns fl era alternativ. Jobba 
hårt och tro på det du gör, så 
blir det rätt till sist  ändå.

Mixade grupper
Deltagarna delades in i in-
ternationellt mixade grupper 
och numera utgör språket 
inget hinder.

– Jag är så otroligt impone-
rad över vilken bra engelska 
alla talar här. Jag får verkligen 
tänka mig för, skrattade Han-
nah Rogers, 17, från Oxford. 
Upplägget för utbildningen 
är bra och det kommer jag ha 
nytta av i framtida universi-
tetsstudier.

Så här håller det på. Alla 
deltagare öser beröm över 
YEE. Alice Valeri från Ita-
lien som var rädd för att både 
kunskaperna och språket 
skulle vara otillräckliga fi ck 

till och med förnyad stu-
dielust.

– Egentligen vill jag inte 
söka till universitetet. Jag vill 
måla och ägna mig åt konst, 
men mina föräldrar har för-
sökt övertyga mig om hur 
svårt det är att överleva som 
konstnär. Nu är jag sugen på 
att åka till England och ut-
veckla språket, jobba lite och 
kanske studera där i framti-
den.

Johan Lindén, 17, en av 
sju svenska deltagare satte 
fi ngret på en annan värdefull 
poäng med utbildningen.

– För en vecka sedan kände 
jag ingen här, nu känner jag 
alla. Det har varit en väldigt 
lärorik tid och även om det 
inte blev särskilt många tim-
mars sömn sista natten så har 
det varit värt det.

Under veckan på Krokhol-
men gästades projektet av två 
företagare, Peter Tifeldt och 
Paal Evjent. Den sistnämnde 
höll ett timlångt föredrag om 
vikten av en positiv attityd. 
Det är ett innehåll som de-
fi nitivt hör hemma i utbild-
ningen.

– Alla är egentligen födda 
som vinnare och som barn 
oroar man sig väldigt lite. 
Barn lever här och nu. Det 
är först när alla börjar tala 

om för oss vad vi inte är bra 
på och vilka begränsningar vi 
har som vår entreprenörsan-
da tar skada. Kan vi behålla 
ett positivt bemötande till 
vår omgivning ger vi energi 
istället för att belasta. Det är 
bara att gå till sig själv. Vilka 
umgås du helst med, positiva 
eller negativa människor? Nu 
är det tyvärr inte så enkelt 
att alltid vara positiv. Livet 
prövar oss ofta och då är det 
särskilt viktigt att i alla fall 
vara medveten om det och 
försöka hålla huvudet högt. 
Vi behöver ständigt påminna 
varandra om att vara positi-
va, sa Paal Evjent som fi ck 
ta emot en lång applåd efter 
föredraget.

Sex utvecklade affärsidéer 
presenterades i Ale gymna-
sium under fredagseftermid-
dagen. Paula Örn (S), vice 

ordförande i Kommunstyrel-
sen hälsade åhörarna och del-
tagarna välkomna.

– Som vanligt ser vi fram 
mot att få lyssna till era idé-
er. Det är alltid givande och 
vi har ju drivit YEE i 14 år 
så jag vet att vi kommer bli 
imponerade. Det har vi alltid 
blivit och vi är mycket stolta 
över projektet.

Det blev hon – och fl er 
med henne – även detta år. 
Affärsidéerna behandlade tuf-
fa och angelägna ämnen som 
svälten i Afrika, energiför-
sörjning via turbiner, utveck-
lad frukt- och grönsaksodling 
i Moldavien för export, kun-
skaps- och erfarenhetsutbyte 

via nätet för att bland annat 
öka förståelsen för varandra 
och skapa nya jobb, stimule-
rande kosttillskott för trötta 
elever, samt ett koncept för 
gröna rekreationsytor i stor-
städer med start i Tokyo.

– Vad säger man? Ni har 
bevisat både för oss och för 
er själva att ni kan utveckla en 
idé och argumentera för den. 
Ni vet till och med hur ni ska 
fi nansiera den. Jag är impo-
nerad av era ämnesval. Det 
är många svåra frågor, men 
ni har lösningar och det är ni 
som är framtiden så jag är inte 
ett dugg orolig, avslutade Ro-
ger Mumby Croft.

YEE – UNGA ENTREPRENÖRER I NYA EUROPA

Startade: 2001 efter en idé 

av Anders Helsing, Kjell Lund-

gren och Roger Mumby Croft.

Syfte: Att lära ungdomar att 

tänka kreativt och i nya ba-

nor. Deltagarna delas in i in-

ternationellt mixade grupper, 

vilket också utvecklar språket 

och samarbetsförmågan.

Målgrupp: Ungdomar i åldern 

17-24 år.

Rekrytering: Ale kommun har 

som arrangör ett antal platser 

i utbildningen, vilka kan sökas 

av intresserade ungdomar i 

gymnasieåldern. Relationer 

till vänorter i Italien och 

Tyskland har skapat relatio-

ner till andra länder. Numera 

kommer deltagare också från 

England, Polen, Ryssland och 

Moldavien. I år deltog två 

ungdomar från Egypten.

Plats: Krokholmen. De första 

åren genomfördes utbildning-

en ombord på segelfartyget 

Westkust.

Kursens upplägg: Teori varvat 

med grupparbete samt team-

bildande aktiviteter. Utbild-

ningen sker på engelska.

Övrigt: YEE hette från början 

Morgondagens entreprenörer 

och har genomförts även i 

Moldavien 2010, 2012 och 

i Botswana 2013. Konceptet 

har också använts för att sti-

mulera arbetslösa ungdomar 

samt elever på vård- och 

omsorgsprogrammet.
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Kreativitet. Paul Evjent inspirerade deltagarna när de utformade sina affärsidéer ute på Krokholmen.

Paula Örn (S) hälsade välkom-
men till Ale Kulturrum.

Moataz Roushdy var en av två deltagare från Egypten. Han menar 
att entreprenörskap är precis vad hans land är i behov av.

Nu har vi flyttat!
Från och med 1/7 2014 finns vi  

på Postvägen 4 i Älvängen 
(f d Apoteket) 

bredvid Axums Järn.

Vi behåller vårt nuvarande 
telefonnummer 0303-74 99 41

Välkomna!
Jan, Anne, Ulla, Jasna, 

Gabrielle och Karin 

Älvängen Fysioterapi

 Postvägen 4, Älvängen, tel: 0303-74 99 41

Skolstart  

på Lärlingsgymnasiet
Upprop för år 1 fredag 22/8 kl. 10.00

 Upprop för år 2 torsdag 21/8 kl. 10.00

Upprop för år 3 ondsdag 20/8 kl. 10.00

Välkomna alla elever!
Hälsningar personalen som längtat efter er!

Hålstensvägen 6 i Älvängen 0768-712027 eller 0768-712670


