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Hopp för framtiden!
– YEE:s kursdeltagare visar stort intresse för socialt entreprenörskap
KROKHOLMEN. Ale
kommun genomförde
i veckan som gick entreprenörsutbildningen
YEE för 15:e året.
Deltagare från åtta
olika länder stimulerade
den kreativa hjärnhalvan och formulerade
affärsidéer.
– Som vanligt ett
imponerande resultat
och återigen visade
gruppen som helhet ett
stort intresse för det
sociala entreprenörskapet. De bryr sig om de
stora världsproblemen
som fattigdom, hunger
och miljö, säger lärare
Dennis Larsen.
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28 deltagare från Sverige,
Polen, Ryssland, Moldavien,
Tyskland, England, Egypten och för första gången
Spanien i åldern 17-28 år,
tillbringade sex dagar tillsammans på Krokholmen i
utbildningen YEE (Young
entrepreneurs in new Europe). Uppdraget var att
i projektgrupper hitta en
kreativ lösning på något av
världsproblemen fattigdom,
arbetslöshet, miljö, hunger,
drogmissbruk eller liknande.
Som avslutning på kursen
genomförs en presentation
av idéerna med tillhörande
affärs- och marknadsplan.
Under veckan får deltagarna ett stort antal verktyg av
lärarna i entreprenörskap,
Dennis Larsen (NTI gymnasiet) och Nicolette Michels (Oxford Brookes University). YEE är ingen kurs i
att starta eget, utan målet är
att ge deltagarna värdefulla insikter om möjligheter
att hitta lösningar, att våga
tänka annorlunda och att utveckla sin samarbetsförmåga
med vänner från andra kulturer.
– Det är processen som
är det viktiga, inte resultatet eller presentationen av
själva affärsidén. Det är alla
delar tillsammans som gör
utbildningen unik och inget
år är det andra likt. Den här

Grupparbete i internationellt mixade grupper är grunden i entreprenörsutbildningen YEE.

Teambildande aktiviteter frigör mycket energi och bidrar till att deltagarna skapar starka relationer under bara en veckas tid.

gången fanns det en otrolig
värme i hela gruppen, alla
tog hand om varandra och
empatin var påtaglig. Det
var en fantastiskt god stämning på ön och naturligtvis
ett tårfyllt farväl på lördagen,
säger Dennis Larsen.
Fantastisk utbildning
Två av Ales deltagare kom
från Spinneriets ungdomsboende. Najibullah Zahedi,
17, som flydde från Afghanistan, har bara varit i Sverige i ett drygt år.
– Det här är en fantastisk
utbildning för mig. Jag får
dels lära mig om entreprenörskap dels träffa många
nya vänner från hela Europa.
Här blir det inte samma fokus på mina språkkunskaper,
eftersom nästan alla måste
anstränga sig lite extra för att
prata engelska. Jag får en bra
träning när vi pratar samma
språk, säger Najibullah och
som redan efter halva utbildningen visste vad han gillade
mest.
– Att man alltid ska försöka se till möjligheterna, att
de positiva ska övervinna de
negativa tankarna.
Felix Mader, 21, från
Tyskland hyllade också utbildningen.
– Det här är ett helt nytt
sätt att lära ut saker på, inte
likt det som sker i ett vanligt
klassrum. Bara det faktum
att vi är på en ö är ju kreativt. Framför allt har jag lärt

Får beröm. YEE:s lärare Nicolette Michels från Oxford Brookes
University...

mig vikten av att samarbeta
för att komma framåt. Det
är inte lätt eftersom vi ofta
tänker olika, men när man
väl har fått diskuterat frågan
är skillnaderna inte alltid så
stora.
Att deltagarna får jobba i internationellt mixade
grupper skapar goda förutsättningar för utbyte och erfarenheter kulturer emellan.
Mariia Pastukhova, 21, från
Ryssland reflekterade mycket över skillnaderna mellan
öst och väst.
– I den ryska skolan finns
det bara ett svar som är rätt
och vi får lära oss att hålla oss
inom en given ram. Här får
vi tänka fritt och får beröm
om vi vågar tänka annorlunda. De kreativa tankarna
premieras. Det är jag inte
van vid. Européerna är artiga och även om de inte håller
med mig säger de aldrig att
jag har fel, utan säger istället
att ”jag förstår hur du tänker,
men det blir nog bättre om
vi gör så här”. Jag har också blivit övertygad om att
verkligen försöka förverkliga
mina drömmar, att det inte
alls behöver vara omöjligt,
säger Mariia Pastukhova.
Engagemang
Alla deltagare som lokaltidningen har pratat med är
positiva och inte minst får
lärarna mycket beröm.
– De kompletterar varandra på ett väldigt bra sätt.

Deras engagemang att vi ska
lära oss och verkligen förstå
vad de menar är jättestort.
De bryr sig och det känns
väldigt annorlunda. Dessutom har de förstått att man
kan kombinera nytta med
nöje. Att de låter tokige
Mats (Berggren) ha en betydande roll sätter en extra
krydda på utbildningen, säger Maximilian Wastag, 18,
från Polen.
Idéer
Under fredagen presenterade sju grupper sina idéer
för speciellt inbjudna i Ale
Kulturrum. De fick ta del av
redovisningar om hur hemlösa hundar kunde vara en
möjlighet för missbrukare
att hitta en väg tillbaka, hur
arbetslösa akademiker kan
lotsas ut i internationella
storföretag, hur handikappade kan bryta sin isolering genom att hitta likasinnade på
en unik digital plattform, hur
mobbing kan motverkas, hur
frukt som slängs för att de
har fel form kan tas tillvara
och hur gamla fabrikslokaler
kan bli framtida bostäder för
studenter och hemlösa.
– Jag gillade alla idéer,
men tycker att gruppen som
presenterade en idé för hur
fattiga ensamstående mammor ska kunna få åka på semester med sina barn grep
tag i mig. I London bor 25%
av barnen med ensamstående föräldrar så det målgrup-

...och Dennis Larsen, NTI gymnasiet, uppskattas för sitt engagerade och mångsidiga ledarskap.

Tillsammans formar de hållbara affärsidéer och kommer överens om lämpliga strategier för ett genomförande.

På Krokholmens lägergård arrangeras YEE.

pen är stor för affärsidén.
Sedan är tanken att skapa ett
motivationsboende för missbrukare, där rehabiliteringen
bland annat består av att ta
hand om hemlösa djur genialisk. Genom att få bry sig
om någon och göra skillnad
är ett bra sätt bryta den negativa spiralen, säger Dennis
Larsen.
Under veckan på Krokholmen gästades deltagarna
av föreläsare Paal Evjenth
som inspirerade deltagarna
med ett föredrag om attityder, positivt tänkande och
det faktum att han anser att

alla är födda som vinnare.
Han hade med sig entreprenören, Peter Tifeldt, som
numera också är ordförande
för Företagarna Ale. Tillsammans gav de respons på
gruppernas affärsidéer och
hjälpte dem att analysera
möjligheterna.
– Jag är enormt imponerad av hur de tänker och
märker att det finns ett tydligt engagemang i sociala
frågor. De bryr sig mycket
om sin omvärld och sina
medmänniskor. Det finns
hopp för framtiden, sa Paal
Evjenth.

Paal Evjenth föreläste om attityder, positivt tänkande och det
faktum att alla är födda vinnare.

