
Både allvar och skoj på fredsläger i Holland
Sex ålänningar mellan 15 och 18 år åkte den 25 juli 2009 till Ysselsteyn i Holland på ett 
veckolångt fredsläger. Temat var gränser - såväl mellan länder som personliga och kulturella 
sådana. I lägret deltog också ungdomar från från Holland, Bulgarien, Turkiet och Grekland.
Ålands fredsinstitut sände den åländska gruppen till lägret som finansierades av EU program-
met Youth in Action.
Här berättar några av ålänningarna om sina upplevelser från lägret.

Josefine Ginlund:
Jag tycker att det här lägret var en jättefin och rolig upplevelse 
och jag lärde mig mycket om andra kulturer och överlag om 
andra människor. Vi hade många samarbetsövningar och det 
gjorde så att man lättare lärde känna alla de som var med och 
såklart lärde sig att kompromissa. Jag fick många nya vänner 
som jag fortfarande håller kontakten med.  Jag rekommenderar 
verkligen det här för andra ungdomar, det är ett minne för livet.

Marie Johansson: 
Jag hade inte så stora förväntningar när jag for, jag var väldigt 
öppen och inställd på att göra det bästa. Det var väldigt roligt 
att träffa människor från så olika delar av Europa. Jag hade 
många intressanta diskussioner och lärde mig mycket. Vi är 
inte så olika trots allt.



Frans Jansson:
Veckan på lägergården i Ysselsteyn var definitivt 
höjdpunkten på min sommar. Jag fick mängder 
av nya vänner, främst från Holland och Grekland, 
men givetvis även från Bulgarien och Turkiet. Jag 
lärde även känna dessa länders olika kulturer på ett 
helt annat plan än tidigare.
Jag hade en oerhört intensiv och givande men 
framför allt rolig vecka. Programmet var ganska 
bra. museet i Anne Franks hus var definitivt en tan-
keställare och programpunkten angående person-
liga gränser var lärorik. Jag skulle dock gärna ha 
sett fler programpunkter innehållande diskussion 
och debatt.
Det jag fick ut mest av var nog inte programpunk-
terna utan fritiden då vi ofta blev att diskutera 
och analysera likheter och olikheter i varandras 
kulturer på olika plan, vi diskuterade normer och 
värderingar såväl som traditioner och språk med en 
öppen och vänskaplig anda.

Jennifer Karlsson:
Jag lärde mej mycket om Holland och om de andra 
länderna som var med.
Vissa hade ganska annorlunda kulturer, och jag fick 
en del ”aha”-upplevelser medan jag var där. Man 
fick öva sin engelska och man lärde sig också att 
samarbeta genom att bara använda engelska.
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