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Global Young Leaders Conference er en unik fredskonferanse for akademisk sterke og 

samfunnsengasjerte elever og har som mål å utvikle nye ledere. Konferansen avholdes hver sommer i

USA, Kina Europa og har i underkant av hundre nasjonaliteter representert. Elevene får gjennom det to 

uker lange oppholdet erfaring og kunnskap knyttet til sentrale verdensspørsmål knyttet til økonomi, 

kultur, diplomati, kommunikasjon, menneskerettigheter, konfliktløsning og fred. – og returnerer til 

hjemlandene sine med  inspirasjon, forståelse, engasjement og opplevelser, samt en bredere 

forståelse av deres rolle som fremtidens ledere.

Jeg dro fra Oslo med masser av engasjement og et stort smil den 24. juni i år. Nominasjonen ble tildelt 

av rektor Laila Lerum og delfinansierende stipend ble tildelt av Rotary.  Jeg gjorde meg opp en del 

tanker og forventninger i forkant og var utrolig spent på alt det jeg skulle få oppleve og ikke minst, alle 

fantastiske menneskene jeg kom til å møte.

Vel fremme i Washington D.C, etter mange timer på reisefot ble vi møtt og kjørt til Sheraton 

International, hotellet vi skulle bo på. Det var nok egentlig da det slo meg; jeg var helt alene på et

annet kontinent, norsk representant på en stor internasjonal konferanse med noen av verdens flinkeste 

og mest intellektuelle elever, jeg hadde rett og slett et eventyr foran meg.

Etter kjapp installering på rommene, litt mat og sosialisering, var det rett i gang med det fullstappede 

programmet; 15-timers dager bestående av opplevelser og utfordringer. En av de kanskje fineste og 

mest inspirerende tingene med GYLC var menneskene. Ungdom fra alle verdenshjørner med vidt 

forskjellige verdensbilder og totalt ulike referanserammer. Jeg delte rom med to jenter, en fra Tanzania 

og en fra Bermuda og i utgangspunktet skulle man da tro at man sto ovenfor en kulturkrasj ut av en 

annen verden, men hvor man kom fra viste seg å være det irrelevante av alt. Åpne, nysgjerrige og i 

hverandres øyne helt likeverdige, tok det ikke lang til før man hadde stiftet mange nye bekjentskaper. 

Det å snakke med, gå bort til, eller sette seg ned med fullstendig fremmede ble helt naturlig og ga både 

nye bekjentskaper og en kulturell læringskurve som var usannsynlig bratt. I løpet av de to ukene 

snakket jeg med mennesker fra land jeg ikke engang visste fantes og lærte ting om deres kultur jeg 

nok aldri hadde lært ellers.

Selve konferansen var både utrolig lærerik og til tider ganske utfordrende. Vi ble delt inn i LGM-grupper

og det var i disse gruppene det meste av den individuelle utviklingen foregikk. Vi gjorde mange ulike 

ledertreningsøvelser, team-building og oppgaver som gikk på kommunikasjon og bevisstheten rundt 

det. Her lærte vi også en del om hvordan man forholder seg til andre mennesker og ble utfordret til å 

gå en del i oss selv.

Når vi ikke jobbet i grupper, var vi på foredrag av blant annet forskjellige politikere, representanter fra 

FN, menneskerettsdomstolen i Haag, foredragsholdere fra American National Press Center,

menneskerettighetsforkjempere, verdensbanken og mange andre. Bare det å få møte disse 

menneskene var fantastisk i seg selv, men å få lære av dem og høre om deres syn på verden og 

viktige internasjonale spørsmål, var virkelig noe av det mest givende jeg har vært med på.

I tillegg tettpakket og krevende akademisk opplegg, var vi også på litt relevant sightseeing. Vi besøkte 

ulike memorials som Thomas Jefferson memorial, Korean War memorial og Lincoln memorial.  

Ikoniske landemerker som det hvite hus, The Capitol Building og The Smithsonian Institution, og 

historiske og anerkjente museer som Museum of National History og American Holocaust museum 

som både ga oss perspektiv og kunnskap som trolig vil være med oss for alltid.

Etter åtte dager i Washington satt vi kursen mot New York; en opplevelse som vanskelig kan beskrives 

med ord. Det var noe helt spesielt å sitte på de kjente trappene på Times Square, besøke historiske 

steder som The Empire State building, The rockefeller Center og Ellis Island - og dele disse 

opplevelsene med menneskene fra hele verden, som man bare på få dager hadde knyttet tette bånd 

til. Vi fikk også oppleve det byen som aldri sover har å by på, atmosfæren, lydene, store neonfargede 

lys og de millioner av mennesker som hver dag beveger seg rundt i den fantastiske byen.

Opplegget i New York var i stor grad mye av det samme som i New York; LGM-gruppearbeid og 

foredrag av inspirerende mennesker, men vi var også på en Broadway-musikal, besøkte University og 

Columbia, shoppet på 5th avenue, spiste lunch i Central park, i tilleg til et interessant besøk på FN’s 

hovedkvarter.

For å avslutte to uforglemmelige uker på en verdig måte, var vi på New York by night – cruise. Et 

fantastisk skue fra sjøsiden hvor vi lot oss imponere av skyskraperne og de millioner av lys i tillegg til 

en bedre middag, musikk og mimring fra de to ukene vi nettopp hadde opplevd sammen.

Det vanskeligste delen av GYLC var å dra. Det er utrolig rart hvordan man i løpet av så kort tid var 

kommet å nær hverandre. Menneskene jeg møtte og ble kjent med har ikke bare gitt meg et 

verdensomspennende nettverk, men også minner jeg aldri kommer til å glemme.

Jeg kom tilbake til Norge som et forandret menneske; jeg har lært, opplevd og forstått, i tillegg til å ha

blitt umåtelig inspirert. Det er med stor glede, takknemlighet og fremtidsoptimisme jeg ser tilbake på de 

to mest fantastiske ukene så langt i mitt liv.

Helene Husmo Buer

Bergen, september 2012
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