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Her kan du lese om:
- Ungdomsutveksling

Distriktsguvernør Egil Omdal

Kjære President

Denne uken er det vår leder av Ungdomsutvekslingen som er ukens 
gjesteskribent.

Det har vært et tungt år for ungdomsutvekslingen. I dette Rotaryåret sender vi kun ut 

7 studenter mot 12 forrige år. Vår ambisjon har vært 15, hvilket er blitt presentert ved 

flere anledninger i forbindelse med PETS, distriktskonferanser, distriktssamlinger og 

klubb besøk.

Vi kan muligens spore en ”tretthet” blant klubbene som alltid deltar, samt manglende 

initiativ fra andre klubbpresidenter til å satse på dette. Vi som arbeider med dette 

programmet forstår ikke alltid dette da det kun dreier seg om god organisering som vi 

faktisk tror mange rotarianere kan mye om. Viktigheten ved å oppdage gleden og 

verdien i dette programmet sitter tydeligvis ”langt inne” hos mange.

Vi sier alltid at dette programmet er det viktigste verktøy for fremtidig 

medlemsutvikling i Rotary – vi tror oppriktig det – og synes derfor at mange ”sitter på 

gjerdet” og ser på en økende gjennomsnittsalder på medlemsmassen uten helt å få 

gjort noe med det. Dette er jo noe som er farlig for hele Rotary bevegelsen.

Det har vært et komplisert Rotary år for Ungdomsutvekslingen fordi nye 

retningslinjer og kvalitetssikring skal innføres ”world wide”. Dette spesielt med tanke 

på ”sexual abuse”. Det er en komplisert prosess å få middelaldrende amerikanske 

menn til å forstå at man ikke kan gå inn på internett eller ringe til politiet å få opplyst 

hvem i kommunen som er tiltalt/dømt for voldtekt eller pedofili. Vi er dog på vei til å 

få et meget bedre program med høyere grad av sikkerhet på alle nivåer.

Eksisterende RI president og innkommende er begge veldig engasjert i 

ungdomsutvekslingen og vil at dette skal være en satsing område for alle klubber. Det 

er jo det vi også ønsker og tror på. Vi går igjen på med ”krum hals” og vil som vanlig 

være tilstede på alle distriktsarrangement i 2290. Vi kommer gjerne på klubb besøk 

og snakker om programmet for markedsføring og opplæring. Vi kan mye om dette, og 

kan bidra til at problemer kan løses og snus til muligheter. Slipp oss inn i klubbene – 
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la programkomiteen bruke oss til et helt møte. Det pleier å bli både gode og 

underholdende møter i vår regi.

Takk for et godt Rotary år, og takk til en supportiv guvernør

Med hilsen

Ivar Hauler Halvorsen

DYEO 2290
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