Ungdomsutbyte
Göteborg - Tallinn - Pärnu –
Keila - Mikitamäe
1998 startades ett samarbete mellan RC Göteborg
Poseidon och RC Pärnu i syfte att utveckla ett
nätverk för förståelse och vänskap mellan unga
människor i Sverige och Estland. Sista veckan i
oktober nådde samarbetet ett av sina delmål:
Göteborg besöktes av 6 ungdomar från Estland
omhändertagna av Rotarianer och Rotaractare,
erbjudna ett program fyllt med varierande
aktivteter. Ungdomarna kom från Tallinn, Pärnu,
Mikttamäe, SOS Youth Facility i Keila och
ledsagades av sammanlagt 3 Rotaractare från Pärnu
och Tallinn samt en ledare från SOS Youth Facility
i Tallinn.
Veckan är ett resultat av ett idogt arbete
nätverksdeltagarna emellan. Redan i maj 2003
besökte representanter från Rotary och Rotaract
(Göteborg Poseidon) Estland. Man besökte då SOS
Barnbyar i Keila, RTC Tallinn samt RC och RTC
Pärnu i syfte att ta fram riktlinjer för den nu
genomförda veckan.

Gästerna har under veckan presenterat sig själva
och sina hemstäder, Tallinn, Pärnu, Keila och
Mikitamäe för Rotarianer och Rotaractare. Med sig
hade man bl.a. ett uppskattat bildspel som visade
Tallins kontraster mellan gammalt och nytt.
Det var trötta men mycket nöjda gäster som, efter
en veckas ”studiebesök” i Göteborg, återvände till
Estland med varma inbjudningar om en fortsättning
för utbytet.
Hur samarbetet i fortsättningen
kommer att ta form kommer utvärderingar och
synpunkter från denna första utväxling att påverka.
Men redan nu har man i nätverket börjat fundera på
nästa steg, dvs. planera för de svenska ungdomarna,
som i början på sommaren 2004, ska besöka
Estland för ett fortsatt samarbete och utbyte.
Projektet har förutom av de deltagande klubbarna
sponsrats av U-fonden, Stiftelsen Rotarys
Ungdomsutbyte, Göteborg & Co, Finnair och
Göteborgsoperan.

Resultatet blev en vecka som innehöll allt från
stadsvandringar till båtfärd med Kustbevakningen
och studiebesök på Volvo. Ungdomarna, 16-19 år
gamla, fick bl.a. besöka Stadsmuseet, Lundby
sjukhus, befästningarna under Göteborg,
Götatunneln och Universeum. På torsdagen
anordnades en guidad visning av Göteborgsoperan
och på kvällen fick alla njuta av musikalen Sound
of Music. Veckoprogrammet avslutades på
fredagskvällen med en fest för deltagande
ungdomar med tacos, lekar och dans.
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