Vietnamesiske og danske unge i samarbejde

Mellemfolkeligt Samvirkes rejseprogram, Global Contact, har de seneste år haft et volontørprogram i Vietnam.
Deltagerne er unge danskere mellem 18 og 26 år, der ikke vil nøjes med at opleve Vietnams seværdigheder,
men som vil i nærkontakt med landet og dets kultur gennem personlige møder med vietnameserne

”D

et startede som en uskyldig drøm,
drømmen om at komme tilbage til
mit fødeland og opleve det på en
anden måde end bare som turist. Jeg ville
udrette noget dernede, om det så bare var en
lille ting,” siger Nanna, der har været volontør
i Vietnam med Global Contact.
Det er helt i tråd med Global Contacts
målsætning om at formidle samarbejde og
dialog mellem mennesker fra forskellige
dele af verden. Samarbejdet er funderet i et
fælles ønske om at forbedre vilkårene og
mulighederne for verdens fattigste, og det
er i forlængelse af dette arbejdsfællesskab, at
dialogen opstår.

Unge græsrodsorganisationer
Global Contact arbejder sammen med de to
unge græsrodsorganisationer ”Volunteers for
Peace Vietnam” (VPV Vietnam) og ”Solidarites
Jeunesses Vietnam” (SJ Vietnam), der begge
har hjemme i Hanoi. Her er de samlingspunkt
for en livlig strøm af unge vietnamesere, der
brænder efter at engagere sig i frivilligt arbejde
og møde frivillige fra hele verden.
Konkret arbejder organisationerne med
undervisning på lokale skoler, pædagogisk
arbejde på børnehjem og på Hanois børnehospital samt med Fair Trade Produktion.
Arbejdet bidrager til at forbedre forholdene
for de mest udsatte i Vietnam, men det giver
også anledning til refleksion hos volontøren.
”Arbejdet på hospitalet kunne være hårdt, da
de børn vi arbejdede med led af cancer eller
nyresvigt. Det var ikke nemt, og man kunne
indimellem blive lidt deprimeret. Det gjorde
det ikke lettere, at vi ikke kunne kommunikere
ordentligt med dem,” fortæller Nanna.

Tænker anderledes
Kulturmødet stiller krav til både volontører
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Af Søren Tinnig, MS/ActionAid
og de lokale partnere. Begge oplever, at de
møder mennesker med en helt anden måde at
forstå og fortolke de samme oplevelser på. Det
kræver derfor åbenhed og ikke mindst samtale
at finde ud af, hvordan man kan mødes og
lære noget af hinanden.
”Vietnamesere er generelt venlige og
hjælpsomme. Dog skal man være forberedt
på at de tænker meget anderledes end os
vesterlændinge. Vi oplevede flere gange, at
de løser problemer på en helt anden måde,
end vi ville have gjort,” siger Nanna.

Global Contact

alle, der vender hjem fra et volontørophold
har fået en oplevelse, som svarer til Nannas,
”Det har været en fantastisk tur på trods af
besværlighederne indimellem. Jeg føler at jeg
har fået meget med hjem i bagagen, idet jeg
både er blevet mere moden og har lært en hel
masse om andre kulturer. Det er helt sikkert
noget jeg kan anbefale andre at gøre.”
Nanna har fået støtte til sin rejse med Global
Contact af Næstved Erhvervsråds, Sjællandske
Mediers og DiBa Banks rejselegat.
MShar fået nyt yngre image og er blevet en del
af ActionAid International, se www.ms.dk.
Ny adresse på Fælledvej 12, 2200 København N

Det er gennem disse udfordringer, at de unge
mennesker fra Vietnam og Danmark lærer
hinanden at kende på en mere nuanceret måde
end, når rejsende normalt møder lokale. Og for
at få det optimale ud af det, skal alle volontører
en måned på Global Platform, der er Global
Contacts højskoler i El Salvador, Kenya og
Indien, inden de tager videre som egentlige
volontører.
Inden volontørerne rejser til Vietnam, har
de således allerede været en måned på Global
Platform i Indien. Her har de fået en konkret
fornemmelse af livet i Syd-Østasien, de har
fået undervisning i udviklingsforhold og lært
om de mange udfordringer, der venter dem
som volontører. Alt i alt betyder det, at næsten
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Et volontørophold med Global Contact indeholder:
En uges forberedelseskursus i København.
En måneds ophold på Global Platform i Indien.
Tre måneder som volontør i Vietnam.
En Hjemkomst Weekend i København.
Mulighed for at fortsætte arbejdet for en demokratisk og retfærdig verden hos
Mellemfolkeligt Samvirke.
For mere information: www.globalcontact.dk eller tlf. 77310022
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