
Hva er Rotarys ungdomsutveksling? 

Hva kan et utvekslingsår innebære og bety for den enkelte student 

og for miljøet rundt studenten?  

Det er viktig å motivere klubber til å ha utvekslingsstudenter i sitt program, og da må vi i 

Rotaryklubbene vite hva Rotary ungdomsutveksling er, hvilken betydning det har og hvor 

store ringvirkninger den faktisk lager.  Det er ikke en rik ungdoms ferieår i utlandet vi skal 

støtte opp om, det er så mye mer enn det! 

Og ungdomsutvekslingen har etter hvert fått flere utforminger, «New Generations», et-års 

utveksling, internasjonale tema-camps på 2-3 uker, arbeidsutveksling to-tre måneder i et annet 

land og family-to-family-utveksling fort kort periode, for å nevne noe. Videre her omtales i 

hovedsak ungdomsutvekslingens betydning ut fra et perspektiv fra et-års-utvekslingen. 

Studenten 

Studenten får et internasjonalt nettverk som omfatter hele verden. De vil få kontakt med 30-

100 andre utvekslingsstudenter verden over som de knytter vennskapsbånd til for resten av 

livet.  Hvis studenten har nettverksbygning som utgangspunkt for utvekslingsåret, kan han 

eller hun få et nettverk som det ellers vil ta en generasjon å skaffe.  

Studenten får en eller to eller kanskje tre nye familier med mor, far og søsken i tillegg til 

tilhørighet i Rotaryklubbene, både utsendende klubb og mottakende klubb. De fleste 

studentene omtaler sitt utvekslingsland som «sitt andre hjemland».   

Studentene vil også i tillegg få venner fra skolen, og skolen bør forsøke å få til en 

fadderordning på skolen for å gjøre tilpasningen lettere og raskere. Vi bør i Norge også 

påvirke og oppmuntre klubbene til å ha en student ute og en inne i hvert år.  Større gjensidig 

kulturell forståelse er en gevinst av å ha utvekslingsstudenter, både i skolene, klubbene, 

familiene og nærmiljøene til studentene.  

Dette nettverket er selvsagt en stor fordel og vil ha stor betydning for studenten hele resten av 

livet, både personlig og karrieremessig. Flere av studentene har endret sitt utdannings- og 

yrkesvalg etter et år som utvekslingsstudent, ofte i retning av internasjonalisering og 

fredsarbeid. Studentene generelt er i ettertid meget attraktive på arbeidsmarkedet i 

perspektivet internasjonalt samarbeid og internasjonale prosesser med sine erfaringer som 

utvekslingsstudenter. 

Klubbene og nærmiljøet for øvrig 

Miljøet rundt studenten drar fordeler av alt studenten får av nettverk og kunnskap om språk og 

kultur. Det er en stor fordel å ha forståelse for hvordan det fungerer mellom mennesker i 

hverdagslivet og på skolen i et annet land.  

Klubbene får også et felles prosjekt, å sende ut og ta imot en utvekslingsstudent. Det knytter 

medlemmene nærmere sammen, det har positiv virkning på miljøet i Rotaryklubben. 

Studentene bør oppmuntres til å ta kontakt med alle medlemmene i klubben som er vertskap 

for utvekslingen. For å bli kjent med medlemmene må de også gi til kjenne at de er 

interesserte i å bli kjent. Derfor er det viktig at ungdom som drar ut sier at de gjerne vil bli 

kjent med alle i klubben og lære om deres yrker.  Studentene må få kunnskap om alle de 

forskjellige yrkene som er representert i klubben – både gjennom yrkesforedragene i klubben 



og bedriftsbesøk gjennom invitasjoner fra Rotarymedlemmene. Dette vil gi studenten nyttig 

kunnskap og gi klubben et oppfrisket fokus på sitt yrkesbaserte grunnlag. Studenter har som 

sagt ofte endret sitt studie- og yrkesvalg etter et år som utvekslingsstudent, her er det viktig 

informasjonsarbeid som må opp og fram. 

 

Næringslivet 

I globaliseringens tidsalder er dette et viktig bidrag til norsk næringsliv. Flere utenlandske 

unge vil gjennom utvekslingsprogrammene kunne norsk kultur og norsk språk, og flere norske 

ungdommer lærer seg språk som er viktige for bedriftene i framtidig internasjonalt samarbeid.  

Land som Sveits og Danmark sender ut 150 – 180 studenter hvert år. Det betyr selvsagt mye 

for internasjonaliseringen i landene.  

I Norge sender vi ut 30-40 studenter hvert år. Vi bør sette som mål å øke antallet 

utvekslingsstudenter til minst det dobbelte.  

Vi tror på en økt forståelse av språk og kultur i aktuelle samarbeidsland er viktig for 

vellykkete forretningsforbindelser og for næringslivets internasjonalisering. 

Medlemsrekruttering 

Gjennom fokus på at også næringslivets internasjonalisering har fordeler av Rotarys 

utvekslingsprogram, får kanskje også arbeidet med medlemsrekrutteringen til Rotary mer 

«næring». Det er et godt argument for medlemskap i Rotary, vår yrkesbaserte organisasjon. 

Bokprosjekt 

Vi arbeider med å få gitt ut en bok om ungdomsutvekslingen i Norge. Boken er tenkt å være 

en dokumentasjon på hva et utvekslingsår kan innebære og bety for den enkelte student og  

for miljøet rundt studenten.  

Den kan brukes i forbindelse med motivasjon for klubber til å ha utvekslingsstudenter i sitt 

program og til å vise andre samarbeidspartnere for Rotary hva ungdomsutveksling betyr.   

Dette bokprosjektet håper vi også vil gi skolene mer dokumentasjon på hvor viktig det er at de 

tar inn utvekslingsstudenter og hvorfor de skal gjøre det. Det er viktig med studentenes bidrag 

i miljøet på skolen for de andre elevenes forståelse av internasjonalisering, språk – og 

kulturforståelse over landegrenser og mellom kontinenter. 

Fredsarbeid 

PEACE THROUGH SERVICE 

For å sette dette i et enda større perspektiv, dette er fredsarbeid på høyeste plan! Vennskap og 

forståelse er grunnlag for fred i verden. Peace and global understanding! 

Boken er tenkt å være et bidrag også i debatten og dokumentasjon for fredsforskning og 

fredsarbeid overfor blant annet politikere.  

Og nå er Rotary International nominert til Nobels fredspris!  -og der veier arbeidet med 

ungdomsutvekslinga mye. 

Dette er viktig arbeid i riktig Rotaryånd.  

Ungdomsutvekslinga fortjener plassen på toppen av klubbens satsingsområder! 


