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Deltagelse på World Affairs Seminar (WAS) ble for meg et av årets største høydepunkt. Det var en 

lærerik, spennende, interessant, og ikke minst morsom opplevelse jeg aldri kommer til å glemme.

Årets tema var Technology’s  Impact on Understanding. Programmet på seminaret var en god 

kombinasjon av praktiske aktiviteter, gruppesamtaler/diskusjoner, og interessante forelesninger med 

dyktige forelesere som fortalte om alt fra bruk av teknologi og teknologisk innovasjon, til hvordan å 

kvitte seg med gammel teknologi på en best mulig måte.

Seminaret startet den 16. juni med bli-kjent-aktiviteter, åpningsseremoni og omvisning på Carroll

Universitys område. Som eneste nordmann og skandinav på årets seminar fikk jeg mye 

oppmerksomhet, og etter hvert også mange gode venner fra mange land. Mangfoldet og den 

utadvendte og åpne holdningen på WAS var noe helt spesielt. Uansett hvilket opphav og hvilke syn 

man hadde, så ble man respektert. Noen var svært interesserte i norsk klima og sport(hadde hørt at vi 

gikk på ski i gatene), mens andre helst ville diskutere politikk.

Det er vanskelig å trekke frem høydepunkter fra oppholdet i Waukesha da alt var utrolig bra, men

personlig synes jeg forelesningene var noe av det beste. Foreleserne hadde faglig tyngde, og ikke 

minst erfaring rundt emnene de snakket om. Jeg synes feltet var overraskende bredt, da vi bl.a. fikk 

høre om; bruk av kommunikasjons-teknologi under den Arabiske våren (Sahar Maher El Issawi,

egyptisk opprører og journalist), utvikling av en tjeneste som gjør det mulig å kommunisere til tross for 

at tele-nettet er nede(Sean McDonald), hvordan være trygg på nettet(Ali Ravi), teknologisk innovasjon 

og bruk av teknologi i det amerikanske forsvaret(Rear Admiral Joseph P. Aucoin), hvordan kvitte seg 

med teknologisk avfall på en god måte(Jacques Du Plessis), og hvordan starte opp nettsamfunn

(Chrysanthe Tenentes). Alle disse forelesningene belyste årets tema, og ga meg ytterligere kunnskap 

om teknologi. Emnene var interessante og passende for det unge publikumet, og lærte oss mye.

Det sosiale var også en vesentlig del av seminaret. Jeg fikk møte folk fra hele verden, og erfarte at

man har forskjellig syn på ting avhengig av hvor i verden man kommer fra, men fikk også se at det er 

forskjeller innad i USA. Som nevnt var mangfoldet av ulike mennesker noe helt spesielt på WAS. Jeg 

ble kjent med folk fra Chile, Brasil, Italia, Nepal, USA og mange andre land. I tillegg til ulike

nasjonaliteter var det stor forskjell på folks opphav og væremåte; To av guttene som var på årets 

seminar hadde fått et stipendiat av militærskolen de gikk på, etter å ha delt sin livshistorie som besto 

av mye kriminalitet. Jeg snakket en del med disse, og forsto at det de til tross for utseende og 

førsteinntrykk var smarte og reflekterte, men med en vanskelig oppvekst.

WAS 2012 ble for meg et bevis på at det lønner seg å jobbe iherdig og nytenkende, og det ga meg

motivasjon til å stå på videre. Samtidig lærte jeg mye nytt som helt klart vil hjelpe meg videre i mitt 

arbeid med teknologisk innovasjon og entreprenørskap. Jeg har fortalt om mine opplevelser til både 

ledelsen på skolen, og medelever. Jeg tror alle hadde hatt godt av å delta på et seminar som WAS - da 

det virkelig ga meg nye perspektiver på livet.

Jeg fikk kjennskap til mye nytt og spennende som vil være nyttig å ta med seg videre i livet. Jeg er 

svært takknemlig for støtten og for at jeg fikk muligheten til å delta på dette fantastiske seminaret, men 

ikke minst for at dere hadde troen på meg som person, og at jeg ville representere Rotary og Norge på 

en positiv måte-

Tusen hjertelig takk!

Bjørn Sondre Saltvik
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