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JOHANNESBURG. Ales 
kommunledning gästa-
de under förra veckan 
Ghanzi i Botswana.

Samtalen handlade 
om ett fortsatt framtida 
utbyte.

– För oss är det viktigt 
att det här handlar om 
ett ömsesidigt samar-
bete, där båda parter 
måste se nyttan, säger 
Kommunstyrelsens ord-
förande, Paula Örn (S).

ICLD, Internationellt cen-
trum för lokal demokrati, en 
underorganisation för SIDA, 
har lagt grunden för Ales 
utbyte med Botswana. En-
treprenörsutbildningen YEE 
genomfördes under två år i 
Moldavien och ICLD ville 
gärna att den också testades 

i något afrikanskt land. För 
två år sedan visade Ghan-
zi intresse för Ales tankar 
kring entreprenörskap och i 
november 2013 genomför-
des utbildningen för första 
gången i Botswana. En an-
dra upplaga ägde rum i förra 
veckan. Dessutom har kom-
munledningarna skapat ett 
gemensamt projekt om hur 
medborgardialogen kan ut-
vecklas i Ale och Ghanzi. En 
ansökan om medel har nu 
skickats till ICLD.

– Vi väntar svar i januari 
och hoppas självfallet på ett 
positivt besked. Det finns 
gemensamma utmaningar 
och mycket av den befintli-
ga medborgardialogen på-
minner om varandra. De har 
möten i sina byar som liknar 
våra ortsmöten, men de har 
också möjlighet att fatta egna 
lokala beslut. Vad kan vi lära 

Ales kommunledning gästade Ghanzi i Botswana under förra veckan. Representanter var Joachim Wever, utvecklingsstrateg, Björn 
Järbur, kommunchef, Paula Örn (S), Kommunstyrelsens ordförande och oppositionsråd Mikael Berglund (M).

Positiv dialog

BOTSWANA. Entrepre-
nörsutbildningen YEE 
handlar inte om att 
starta eget.

Det viktigaste är att 
ge ungdomar stärkt 
självförtroende och en 
förmåga att tänka krea-
tivt för att se båda sidor 
av myntet.

– Det har varit så 
lärorikt och jag önskar 
att alla mina vänner 
fick samma chans, säger 
Baliki Hange, en av de 
botswanska deltagarna.

Med finansiering av ICLD 
(Sida), internationellt cen-
trum för lokal demokrati, 
genomförde Ale sin entre-
prenörsutbildning YEE för 
andra gången i Botswana. 
Under en vecka fick 16 del-
tagare från Botswana och 
fyra från Sverige lära sig 
brainstorming och kreativt 
tänkande. Inledningsvis sker 
det individuellt för att sedan 
övergå i ett större omfattan-
de projektarbete där uppgif-
ten är att skapa en affärsidé 
med målet att utveckla Bot-
swana. Utbildningen leds av 
Dennis Larsen, som själv 
var deltagare i den första 
upplagan av YEE, 2001. 
Numera är han lärare på 
NTI-gymnasiet i Göteborg 
med entreprenörskap som 
inriktning.

– Vi lyckades även i år. Det 
är lika spännande varje gång. 
Det börjar lite trevande, där 
deltagarna knappt vågade 
presentera sig för varandra 
och slutar med en presenta-
tion där det nästan inte går 
att få stopp på dem, säger 
han med ett brett leende.

Utbildningen ägde rum 
i Dqae Qare, en bit utanför 
Ghanzi, ett boende mitt ute 

i bushen med djur och natur 
utanför dörren. Temperatu-
ren låg när det var som var-
mast strax under 40 grader. 
En utmaning för hela pro-
jektet.

– Vi fick tänka om i slutet 
och börja tidigare på morgo-
nen för att göra det möjligt 
med lite längre rast mitt på 
dagen. Botswanerna är vana 
med vila under den värsta 
hettan och hade det minst 
lika jobbigt som vi andra, 
säger projektledare Kjell 
Lundgren.

Dagarna kombinerades 
med teambildande aktivite-
ter och självklart spännande 
safari, där åtminstone hälf-
ten av deltagarna fick se både 
giraffer och zebror på nära 
håll.

– Det var helt otroligt! 
Jag tror nästan inte att det är 
sant, jublar Batoul Raad, en 
av deltagarna från Sverige, 
efter en lyckosam tur i bus-
hen.

Alla växte
Övriga från Ale var Lina 
Askne, Qadir Akbari och 
Tobias Dahlgren. Samtliga 
blev ankare i sina projekt-
grupper. Att leda och driva 
på arbetet låg inte botswa-
nerna i händerna.

– De hade svårt med kon-
centrationen i början, men ju 
längre tiden gick desto mer 
fokuserade blev de. Jag tror 
deras självförtroende var då-
ligt, men när de väl insåg att 
vi hade en idé som gick att 
argumentera för växte alla. 
Presentationen var fantas-
tisk, säger Qadir som drev 
igenom idén om att skapa 
en show baserad på den bot-
swanska kultur- och matkon-
sten.

Tobias Dahlgrens grupp 
var också inne på kulturom-
rådet. För att ge ungdomar 
möjlighet att utöva sina in-
tressen för bland annat sång, 
musik och dans presenterade 

de idén om en kulturskola.
– Det var ett spännande 

grupparbete, där det var tufft 
att få alla delaktiga i början. 
När arbetet var färdigt ville 
de till och med testa idén 
på allvar. Vi får väl se om 

de sjösätter planen, berättar 
Tobias.

Ett av Botswanas stora 
problem är att de importerar 
mycket, särskilt från Sydaf-
rika. Det poängterade Lina 
Asknes gruppmedlemmar 

och därför föddes förslaget 
om att skapa en apelsinod-
ling. Mindre transporter 
leder också till en grönare 
miljö. Lina fick slita hårt i sin 
grupp, men precis som för 
övriga ökade engagemanget 

när finalen närmade sig.
– Det var lite jobbigt, ef-

tersom vi tänker så olika. 
Dessutom var det svårt när 
de stundtals envisades med 
att prata något av de bot-
swanska språken. Efter att 
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YEE väcker hopp i B

Projektarbete i internationellt mixade grupper är en viktig ingrediens i YEE-utbildningen. Här ses Lina Askne med kamrater.

Brainstorming är ett verktyg som deltagarna får lära sig behärska. Qadir Akbari under en spännande safari i Botswana.


