Hjälp dig själv genom att hjälpa andra
Vad vill du göra efter gymnasiet? Känner du inte för att gå ur askan i elden och kasta dig över
universitetsstudier meddetsamma? Önskar du att du kunde komma ut och resa, men blir den där
långresan lite för dyr, minst sagt? Har du sökt flera jobb, men låter svaren vänta på sig?
Då ska du veta att det finns spännande alternativa lösningar!
År 2011 har av EU utsetts till Europeiska året för frivilligarbete. Genom Europeisk volontärtjänst
(EVS) har du möjlighet att åka till ett annat EU-land och arbeta som volontär i projekt på vitt
skilda områden. Varje år tar flera tusen unga chansen att göra något bra för sig själva och för
andra.
Som volontär kan du arbeta med behövande barn i Budapest, inventera floran på Azorerna eller
hjälpa till att anordna en musikfestival i Irland. Oavsett vad du väljer är det fråga om ett utbyte.
Du ger av dig själv till människor som behöver din hjälp och som belöning kommer du att
förbättra din kommunikationsförmåga, lära dig att ta mer ansvar, bli bättre på problemlösning och
mer självständig. Nog låter det intressant och roligt?
Ett antal politiska frågor ligger bakom grundtanken med EVS, frågor som är viktiga för unga
idag. Sysselsättningen är en, miljön en annan, för att inte nämna demokrati- och rättvisefrågor,
globaliseringen och solidaritet med utvecklingsländerna. Volontärerna inom EVS gör varje dag
enorma insatser som försätter berg och skapar hopp om en bättre framtid för oss alla.
Att åka som volontär är också ett stort mänskligt äventyr. I mötet med förhållanden som inte alls
är som hemma, med livsvillkor som kan vara mycket svårare än de som du är van vid förändras
och utvecklas du oundvikligen, och även om det är en svår omställning att vara långt ifrån de
dina, vittnar de allra flesta som varit ute om att den största vinsten är mötet med andra människor.
Det är det de tar med sig hem. Alla de nya vännerna och minnena för livet. Många berättar att
intet öga var torrt på hemresedagen.
Din volontärperiod kan också komma till nytta när du senare söker jobb. Tänker du plugga vidare
kan du inrikta dig på ditt ämne. Är det veterinär du vill bli kan du få värdefulla erfarenheter
genom ett projekt för utrotningshotade fåglar. Planerar du att bli lärare? Vad kan då vara bättre än
ett alfabetiseringsprojekt?
Som volontär har du chansen att göra något konkret – både för andra och för dig själv! Ta
den!

