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Distriktet har etablert et ungdomsfond ("Interesseforeningen") som har til formål å gi tilskudd til 

ungdomsaktiviteter som samsvarer med Rotary's idealer og mål, herunder reisestipend for økt kontakt 

mellom ungdommer fra forskjellige kulturer. Distriktsrådet besluttet i vinter at deltagelse på "WORLD 

AFFAIRS SEMINAR" arrangert av Carroll Univeristy i Milwaukee, Wisconsin, USA var en aktivitet som 

vi gjerne ville følge opp. Det ble derfor utlyst 2 stipendier til dekning av reise og opphold under det 32. 

årlige seminaret som fant sted 20. - 26. juni i år. Blant mange gode søkere ble Linn Christine Flø og 

Jonas Haugersveen valgt ut. De kom tilbake fulle av entusiasme og her følger deres rapport: 

Årets tema var "World Hunger, the ethical dilemma of our time". Vi hadde besøk av flere engasjerte 

forelesere som Peter Menzel og Faith D'Alusio - forfatter og fotograf bak boken "Hungry Planets, what 

the world eats". Oxfam America, Will Allen fra Growing Power Inc. og Dr. Robert R. Spitzer m.fl. deltok 

også. Etter forelesningene var det åpent for spørsmål til foredragsholderne hvor vi fikk stilt de 

spørsmålene vi hadde på hjertet og de svarte så godt det var mulig. 

Hver dag var det gruppearbeid i mindre grupper på ca. 15. Disse gruppene blandet både kjønn, alder 

og nasjonalitet og diskuterte temaene fra foredragene. Vi hadde gruppearbeid som var forskjellige fra 

dag til dag. Den ene dagen ble de enkelte gruppene delt i to undergrupper og vi skulle late som vi var 

politikere og debattere ulike spørsmål knyttet opp mot jordbruk. Den andre dagen var gruppearbeidet å 

legge opp avlingen til et simulert land og vi fikk poeng etter hvor bra sammensetningen av avlingen vår 

var. Underveis i dette "rollespillet" trakk vi ulike kort som kunne si at landet vårt fikk tørke, eller vi 

erklærte krig. Vi ble bevisstgjort på hvor mye fattigdom det er i verden, hvor urettferdig ressursene er 

fordelt, og vi måtte sette oss inn i ulike tankeganger for hvordan vi skal utnytte matressursene våre 

best mulig. Disse simuleringene hvor vi fikk kjenne det selv på kroppen gjorde at vi mye lettere 

skjønner situasjonen andre i verden er i. Opplegget inkluderte deltagelse i en "hunger banquet" hvor vi 

lærte hvor tilfeldig det er hvem som er født fattig eller rik. 

Det deltok i alt 300 ungdommer fra hele verden  og vi ble kjent med andre ungdommer fra diverse 

steder i USA, Canada, Columbia, Nigeria, Tyskland mm. 

Måltidene foregikk i skolens matsal som var et viktig sosialt samlingssted. Under måltidene ble vi godt 

kjent med hverandre. Alle som deltok var vennlige, utadvendte og alle stilte med åpne sinn. En kveld 

ble det arrangert et talentshow hvor de som hadde lyst viste frem noe fra sin kultur. Ungdommene fra 

Nigera viste frem sine nasjonaldrakter og danset nasjonaldansen. Det siste kvelden sto det "Farewell 

dance" på programmet. Her ble det hyppig utveklset e-post adresser for å kunne holde kontakten 

videre. 

Dette var en kjempeflott opplevelse - utrolig lærerikt og minnene fra seminaret er sterke. Vi holder 

ukentlig kontakt med mange av ungdommene vi møtte, og er veldig takknemlige for at vi fikk denne 

sjansen til å oppleve noe så fantastisk. Det var utelukkende en god opplevelse, og vi anbefaler på det 

varmeste å gjenta dette og gi flere ungdommer denne muligheten i årene fremover! 

Takk til Linn Christine og Jonas for denne rapporten. Vi er stolte over å kunne sende ut to så flotte 

representanter for distriktet. Forhåpentligvis vil enkelte klubber også kunne følge opp dette med Linn 

Christine og /eller Jonas som foredragsholdere på et klubbmøte. 
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