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g om fortsatt utbyte
av det? säger kommunchef 
Björn Järbur.

Under det tre dagar långa 
besöket i Ghanzi stod skolan 
i centrum och Ales represen-
tanter besökte en förskola, 
grundskola och gymnasie-
skola.

– Skolan är en gemensam 
utmaning. Vi har många 
elever som inte når resultat-
målen och Ghanzi har pro-
blem med många avhopp i 
tonåren. På den här punkten 
har vi mycket att diskutera 
och lära av varandra. De har 
ett stort problem med HIV, 
medans vi kämpar med ett 
ökat drogmissbruk bland 
unga. Genomförandet av 
YEE har varit positivt och 
nu ska vi utvärdera det, säger 
Paula Örn.

Besöket på en gymnasie-
skola i Ghanzi gjorde starkt 
intryck. Skolan har nämligen 

en dokumenterat bra förmå-
ga att vända trenden.

– De är bäst i Botswana på 
att höja resultatnivån. Fokus 
har legat på att belöna såväl 
elever som lärare och de har 
visat att resultaten kommer, 
säger Björn Järbur.

Kommunalråd, Mika-
el Berglund (M), fascine-
ras över hur långt framme 
Ghanzi är i många frågor, 
alla utmaningar till trots.

– Det är lätt att vid en 
första tanke tro att vi ligger 
före i allt, men det är inte 
sant. Vid deras första besök i 
Ale berättade vi om vårt nya 
styr- och ledningssystem i 
Ale kommun. Då plockade 
de upp en organisationsplan 
ur väskan och frågade om det 
var något liknande vi var på 
väg att införa. De var redan 
klara, säger han och tilläg-
ger:

– Vi är fortsatt positiva till 
dialogen med Ghanzi, men 
vi måste ständigt utvärde-
ra Alenyttan i utbytet. Det 
måste ge något tillbaka till 
aleborna.

I fredags valde Ghanzis 
fullmäktige en ny borgmäs-
tare och redan om två veckor 
ska den nya ledningen åter-
komma till Ale med besked 
om vilka frågor de skulle vilja 
ha ett utbyte om i framtiden.

– Botswana är ett spän-
nande land med en stor 
potential. Deras utveckling 
från självständigheten 1966, 
då britterna lämnade fem 
miljoner pund, 8 km asfal-
terad väg och bara tre gym-
nasieskolor efter sig och för-
svann har varit enorm, säger 
utvecklingsstrateg, Joachim 
Wever.

PER-ANDERS
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Botswana

Batoul Raad var en av de svenska deltagarna i Botswana.

deras teamleader höjt rösten 
och förklarat allvaret blev 
det bättre. Till sist var alla 
stolta över arbetet och öva-
de in i det sista på att göra 
en så bra presentation som 
möjligt, säger Lina som fick 
långa applåder för gruppens 
idé.

Kulturkrockar
Batoul Raad fick uppleva 
många kulturkrockar under 
projektarbetet med att bygga 
upp ett system för E-tickets 
till diverse arrangemang.

– Det finns inget bra sys-
tem i Botswana och jag tyck-
te därför att det kunde vara 
bra för att både sälja och 
informera om vad som är på 
gång. Att göra allt via nätet 
visade sig inte vara möjligt, 
då mina gruppmedlemmar 
fick mig att inse hur många 
som saknar uppkoppling. 
För att förhindra den svar-
ta biljettmarknaden ville jag 
att alla skulle legitimera sig 
med biljett och leg vid en-
trén till eventen. Det gick de 
inte heller med på eftersom 

legitimationen är en dyr vär-
dehandling i Botswana och 
inget man bär med sig på till 
exempel en festival. Stöldris-
ken är för stor. Allt som är 
möjligt i Sverige är således 
inte möjligt i alla delar av 
världen. Det var en nyttig 
lärdom, säger Batoul.

Affärsidén B-Ticket upp-
skattades dock mycket av pu-
bliken under torsdagskvällen 
presentation och en av åhö-
rarna menade att biljettsys-
temet i framtiden kommer 
att kunna lösa många pro-
blem.

Lärare Dennis Larsen till-
hörde också de som var mest 
imponerad när utbildningen 
var avslutad.

– Med tanke på hur det 
såg ut bara några timmar ti-
digare kan jag inte annat än 
häpnas över hur alla tog sig 
i kragen.

De botswanska deltagarna 
var alla arbetslösa och rekry-
terade från socialkontoren i 
Ghanzi-distriktet.

– Jag skulle gärna vilja 
starta eget och känner att 

utbildningen har givit mig 
många svar. Nu vet jag vad 
jag måste tänka på och kän-
ner ett större mod, säger 
Arabang Leomanyane.

Programmet YEE har 
Roger Mumby-Croft, pro-
fessor i entreprenörskap, 
format tillsammans med sina 
lärarkollegor.

– Idag har 532 deltagare 
gått utbildningen och det vi 
har sett sedan starten 2001 
har varit enastående. Det 
handlar inte om affärsidéer, 
utan om processen från att 
vara liten och osäker till att 
förespråka en genomtänkt 
idé med stort självförtroen-
de. Klarar man den föränd-
ringen på sex dagar måste 
programmet vara bra, sa han 
i ett avslutningstal.

Vår julklapp till er:

Dela upp betalningen  

med Resurskort,räntefri 

delbetalning.

Vid köp av progressiva  
eller bifokala glasögon,

bjuder vi på 
andra paret 
till dig eller 

en vän!

med R
delbetalning.

Gratis synundersökning
inklusive tryckmätning
(Gäller glasögon)
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Guldmedalj

för bästa progressiva glas

för höger- eller vänsterhänta!

riktigt 
bra priser!
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Öppet mån-tors 9.30 - 18, fre 9.30 - 16, lör 10-14. Lunchstängt 13 - 14

Dennis Larsen, en enormt 
duktig och kunnig lärare i en-
treprenörskap.


