IFYE PROGRAMMETS FRAMTID I NORGE
Til landsstyremøte i Norske 4H, november 2003

Oppsummering:
IFYE-programmet bør opprettholdes og ha en tilknytning til Norske 4H framover.
Det bør være et viktig element for Norske 4H å fremdeles være en del av den internasjonale
4H-bevegelsen og delta aktivt i det internasjonale samarbeidet. Det er viktig i forhold til 4Hs
formålsparagraf og det er viktig som motivasjonsfaktor for medlemmene i organisasjonen.
Vi har foreslått en fordeling av oppgaver knyttet til IFYE-programmet der en større del enn i dag
overlates til frivillige, men hvor enkelte oppgaver fortsatte må løses sentralt. Vi mener det er
realisme i forslaget og at det frivillige leddet bør være i stand til å gjennomføre det som er
foreslått.

1.

Bakgrunn

Landsstyret har bedt om en utredning om hvordan IFYE-programmet kan organiseres på en
alternativ måte bl.a. ved at frivillige står for gjennomføringen i 2004. Utveksling med Estland,
Island og USA er kuttet ut for 2004, det samme gjelder IFYE-ambassadør programmet til USA.
Norske 4H er i en vanskelig situasjon og må se på omfordeling av arbeidsoppgaver. En av
oppgavene som er vurdert kuttet/omorganisert er IFYE-programmet.
Dette notatet ser på alternative gjennomføringer av IFYE-programmet i 2004 og i framtiden. Ad
hoc gruppa som har utarbeidet notatet har bestått av Birgitte Løes, Kari Bjørke, Luuk Geurts og
Hilde W. Riser. Birgitte, Kari og Hilde har alle tidligere vært aktivt med i NIFYEAs styre, Luuk
har vært aktivt med i den Nederlandske IFYE klubben. Det har vært dialog med styret i NIFYEA
og utredningsgruppa som ser på 4Hs internasjonale engasjement.
Norske IFYE Alumner (NIFYEA) er en klubb innen Norske 4H (via Norske 4H alumner) for de
som har vært deltakere på IFYE-programmet. De deltar aktivt i gjennomføringen av IFYEprogrammet med ansvar for mange aktiviteter for både utreisende og innkomne IFYEr. De har
mottatt kr 20 000,- for dette arbeidet. De bistår også ofte med overnatting og oppbevaring av
bagasje når det trenges, og har kontaktpersoner for innreisende IFYEr som deltar på landsleir.
Til utredningen vår har vi fått et skriftlig innspill som vi vedlegger. Her settes IFYE-programmet
inn i en større sammenheng.
Vi har forutsatt at budsjettet for IFYE-programmet i Norske 4H ikke er kuttet. Denne drøftelsen
dreier seg om behov for innsparing på de administrative ressursene i sekretariatet, og om noe
av arbeidet kan overtas av frivillige.

IFYE-programmets framtid i Norge

notat

side 1 av 9

Denne utredningen tar sikte på å si noe om følgende:
a) Hvilke oppgaver knyttet til IFYE-programmet kan i framtiden, (både i 2004 og på lengre
sikt) utføres av frivillige/NIFYEA?
b) Er det noen oppgaver som det er helt nødvendig at Norske 4H (enten fra Hellerud eller
fra et fylkeskontor) utfører?
c) IFYE-programmet i framtiden, andre ideer og momenter:
• 4H prosjekt
• Internasjonale utvalg
• Hjemmeside: www.ifye.no
• Hvilke land skal vi ha utveksling med i framtiden??

2.

Status: Hvem gjør hva i forhold til IFYE-programmet fram til og med 2003

Norske 4H (basert på notat fra Kathleen Thoresen)
Koordinering på Hellerud har vært gjort av Kathleen Thoresen, som har brukt ca 14 % av (90%)
stillingen sin på programmet. Dette utgjorde 27 dager i 2002.
Sentralt
• Informasjon om- og markedsføring av IFYE-programmet.
• Søknadsprosessen fram til søkere er plukket ut og info er sendt ut om utreisekurs
• Koordinering av reise til utreisekurs når det er i Sverige
• Deltakelse med litt info når utreisekurset er i Norge.
• Bestilling og utsendelse av visittkort.
• Innsamling av IFYE rapporter når IFYEne er tilbake fra utveksling.
•
•
•
•
•
•
•
•

Kontakt med samarbeidsland.
Søknader om oppholdstillatelse.
Bestilling av overnatting til mottak.
Deltakelse på mottak – utdeling av info om oppholde og utdeling av billetter til
viderereise.
Koordinering av reise til og info om reise til første vertsfamilie, reise mellom fylkene og
tilbake til Oslo på slutten av programmet.
Hjelpe enkeltfylker med vertsfamilier.
Koordinere reise til høsttreff.
Takkebrev, evalueringsskjema og en liten gave til vertsfamilier.

Fylkene
• Innstille og videresende søknader om deltakelse.
• Skaffe vertsfamilier.
• Følge opp vertsfamilier og deltakere underveis.

NIFYEA
• Informasjon om- og markedsføring av IFYE-programmet.
• Arrangerer utreisekursene når de er i Norge, ansvar både teknisk og faglig.
• Reiseledere og ansvarlige for faglig del når utreisekurset er i Sverige.
• Teknisk og praktisk gjennomføring av IFYE mottak.
• Kontaktpersoner på landsleir.
• Inviterer innkomne IFYEr på sitt høsttreff og juleavslutning.
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3.

Forslag til ny fordeling av oppgaver for gjennomføring av IFYEprogrammet for og fra 2004

Forholdet mellom frivillig innsats og formell organisasjonstilhørighet
Gruppa har drøftet og mener klart at det er nødvendig at enkelte oppgaver må utføres av
Norske 4H (administrasjonen i organisasjonen 4H i Norge). Om det gjøres på Hellerud, eller
legges til ett av fylkeskontorene er ikke avgjørende. Oppgavene det gjelder krever slik vi ser det
en formell forankring sentralt i organisasjonen og kan ikke overlates til frivillige.
Erfaring fra flere andre IFYE land viser at organiseringen av programmet ikke kan baseres på
100 % frivillighet. I Sveits vet vi at de sliter for å koordinere programmet selv om det er så
velfungerende at det kan gi inntrykk av noe annet. I Nederland ble programmet avviklet fordi
det frivillige apparatet ble helt utbrent.

Hvilke oppgaver kan overlates til NIFYEA/frivillige?
• Alt ang utreisekurs
• IFYE-kort, levere ut skjema på utreisekurs samle inn, sende bestilling og sende videre
til IFYEr.
• Rapport etter oppholdet kan samles inn av webansvarlig i NIFYEA
• Alt ang mottak,
• Alt ang landsleir
• Alt ang høsttreff
• Koordinering av all reise som Norske 4H har gjort til nå (evt. vurdere om det kan gjøres
av den enkelte IFYE).

Hvilke oppgaver bør utføres 4H sentralt i framtiden?
• Landkontakt: dvs kontakt med våre samarbeidende organisasjoner: Det er her først og
fremst at det kreves et formelt mandat/organisasjonstilhørighet. Videre er dette arbeid
som i hovedsak må gjøres på dagtid, og en er avhengig av div kommunikasjonsutstyr.
•

Utreisende IFYEr: Søknadsbehandling og uttak bør skje i regi av Norske 4H for at det
skal ha status blant medlemmene, for at det skal fungere som et tilbud innen 4H. (Det er
også viktig overfor våre samarbeidsparter i utlandet, dette har med hvor formelt og viktig
dette. Et formelt vedtak fra Norske 4H er nok også lettere å akseptere for søkerne.) Det
er Norske 4H/fylkeskontorene som kjenner søkerne, og kan gi dem referanser mht
aktivt 4H-arbeid.

•

Innkomne IFYEr: Aksept/registrering av de som kommer siden Norske 4H må stå for
den formelle kontakten med organisasjonene i de andre landene. Fordele IFYEne og
info om dem til de ulike fylkene.

•

Oppholdstillatelse/visum: Det er viktig og nødvendig at det står en offisiell organisasjon
bak søknadene.

Vertsfamilier:
Å fine vertsfamilier er en av de store jobbene, og som av mange fylkeskontor oppleves som
belastende. Dette er en oppgave som ikke kan settes ut til det frivillige leddet, men det frivillige
leddet kan bli mer aktivt. Internasjonale utvalg på fylkesnivå vil kunne bidra i denne delen av
programmet. I tillegg vil utvikling av et 4H prosjekt (presenteres senere i utredningen) kunne bli
viktig for denne delen av IFYE programmet.
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Økonomi
Forslaget vårt bygger på at det er de administrative kostnadene som skal reduseres og at det
øvrige budsjettet kan forventes å være det samme i årene framover.
NIFYEA har mottatt kr 20 000,- for jobben de har gjort i forbindelse med gjennomføringen av
IFYE-programmet. Vi foreslår at dette videreføres også for 2004. På sikt kan/bør beløpet
vurderes. Det forutsettes at de reelle kostnadene for programmet bæres av Norske 4H som
tidligere.
Når det gjelder betaling/egenandel for de utreisende IFYEne har vi drøftet det litt og vi er
skeptiske til å heve det noe særlig fra dagens nivå: kr 3000,-.

Markedsføring
Det er her som andre steder et utømmelig behov for markedsføring. I tillegg til å gjør det som
har vært gjort tidligere bør det sendes ut info til alle plakettmottakere, slik de har gjort i Nord
Trøndelag nå i høst. Informasjon på alle fylkenes hjemmesider og på Norske 4Hs hjemmesider
er også viktig. Likner fra alle disse sidene til www.ifye.no, nyutviklet side for IFYEprogrammet i Norge og NIFYEA. Vi har også tro på at foreslåtte tiltak (i neste punkt) vil være
viktig for markedsføringen av programmet.

Andre tiltak på kort sikt
• NIFYEA må jobbe med å få våre fylkeskontakter til å engasjere seg, også i internasjonal
utvalg i fylkene.
• Videreutvikle ideen/ordningen med at NIFYEA gir hver innkommende IFYE en fadder i
Norge, (som forplikter seg til å ringe noen ganger i måneden osv?)
• Vurdere å forplikte de utreisende IFYEene (gjennom kontrakt?) til å delta som
fylkeskontakt og i IU i to år etter hjemkomst (i eget eller annet fylke vis har flyttet)
• IU på fylkesnivå (er omtalt som eget punkt)

Tiltak på lang sikt
• 4H-oppgave om internasjonalt arbeid (eget punkt)

4.

IFYE-programmet i framtiden, andre ideer og momenter

4H prosjekt om INTERNASJONALT ARBEID
Ideen om et 4H prosjekt om internasjonalt arbeid har vært et tema når IFYEr har snakket om
framtiden for IFYE-programmet. Ideen er i korte trekk at et 4H prosjekt om internasjonalt arbeid
kan bidra til økt internasjonal forståelse (med begrunnelser for hele 4Hs internasjonale arbeid),
den kan rekruttere vertsfamilier og skaffe fremtidige deltakere og søkere til det internasjonale
arbeidet i 4H. – se eget vedlegg om idéskisse til oppgava.
Hvis ideen faller i smak hos Norske 4H er den videre tanken for å kunne realiser ideen å sende
en søknad om (100 %) finansiering til NIFYEAs årsmøte om bruk av midler fra NIFYEAs
konferansefond
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Internasjonale utvalg
Slike utvalg er allerede etablert og fungerer i flere fylker. En revitalisering og nyetablering av
dette leddet er viktig for å få det internasjonale arbeidet til å fungere lettere over hele landet. En
forpliktende forankring er kanskje nødvendig for å sikre at ordningen forsøkes innført og siden
kan fungere i alle fylker. Det er utarbeidet en ”kokebok” for internasjonale utvalg i fylkene. Vi
tror dette er et viktig ledd på fylkesnivå.
•
•
•
•
•

Utvalgets oppgave er å informere og motivere 4H-ere til deltakelse i 4Hs internasjonale
(utvekslings-) program.
Utvalget skal også i samarbeid med 4H-kontoret finne vertsfamilier og følge opp den
utenlandske deltakeren når han/hun er i fylket.
Utvalget skal være fylkets innstillingsorgan i forhold til internasjonale aktiviteter.
Innstilling går videre til 4H-kontoret/fylkesstyre før den sendes til Norske 4H.
Tidligere IFYE-deltakere forventes å være med i utvalget.
Rekruttere IFYEr og vertsfamilier:
o Snakke om IFYE-utveksling på kurs, leirer, til alumnene, plakettfest
o Sende ut personlig brev til alle ferske plakettmottakere i god tid før
søknadsfristen høsten de er ferdig.
o Skrive om programmet i fylkets 4H-blad.

Hjemmeside: www.ifye.no
Det er i gang et arbeid med å lage en hjemmeside for IFYE-arbeidet i Norge, med all
nødvendig informasjon enten men er søker, vertsfamilie, NIFYEA medlem, interessert i IFYE
delen av 4Hs arbeid. Testutgaven ble publisert i slutten av oktober og målet er at siden
(grunnplattformen) skal være ferdig i løpet av vinteren. Den viktigste informasjonen er allerede
klar. Når testperioden er over vil alle fylkene og Norske 4H bli informert slik at det kan lages
linker til siden.

Hvilke land skal/bør opprettholde IFYE-programmet med i framtiden (både på kort og
lang sikt) ??
Hvilke land vi skal ha utveksling med i framtiden er også et tema som bør diskuteres. Vår
gruppe har tillatt seg å gjøre noen vurderinger. Det er ikke nødvendigvis enighet i forhold til
hvilke land vi anser som aktuelle på kort og lang sikt. Dette kommer i tilfellet fram i vedlagte
tabell. Flere land enn det som er vurdert kommer fram når tema diskuteres. MEN hva ønsker
medlemmene i Norske 4H?? Kanskje bør IFYER på neste landsleir gjennomføres en liten
”markedsundersøkelse” blant seniorer og alumner?
Et annet viktig punkt i denne framtidige diskusjonen er lengden på oppholdet i programmet, det
at oppholdet er av en viss lengde er helt klart av en vesentlig betydning for opplevelsen.

Vedlegg
1. Fra IFYE og sosialantropolog Elin Kjeldstadli
2. Idéskisse” til 4H prosjekt ”Internasjonalt arbeid
3. Tabell med betraktninger om valg av utvekslingsland i framtiden
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Vedlegg 1: Fra IFYE og sosialantropolog Elin Kjeldstadli

IFYE-erfaringer
Når jeg reiste ut som IFYE, tenkte jeg mest på at jeg skulle oppleve spennende, eksotiske og
morsomme ting, men jeg forstod ikke helt rekkevidden av å være en ”ambassadør” for Norge.
Til tross for dette har IFYE oppholdet hatt den ønskede virkningen som ligger bak programmet,
men som kanskje ikke blir så eksplisitt uttalt eller som høres ut som klisjeer: å lære en annen
kultur å kjenne fra innsiden, økt toleranse og respekt for andre mennesker etc…
Denne kunnskapen har likevel sneket seg inn ”bakveien” ved kun å delta i programmet, og jeg
har mange ganger blitt både overrasket over hva jeg egentlig lærte og stolt over å ha deltatt i et
så unikt utvekslingsprogram.
Det som skiller IFYE fra mange andre utvekslingsprogram, er først og fremst at man bor hos
mange ulike vertsfamilier. Når jeg var i Costa Rica, tenkte jeg ikke så mye over det bortsett fra
at det var kjekt å komme til et nytt sted. På utreisekurset hørte jeg sikkert at det var for å få mer
kunnskap om spennvidden i den costaricanske kulturen, men den praktiske erfaringen er mye
mer verdt og gjør at man forstår innholdet i ”ideologien” på en helt annen måte. Ord blir til
handling og kroppsligjorte erfaringer som tilslutt blir en del av ”ryggmargsrefleksen” og den
store ”Sannheten”. Verdien blir på en måte internalisert og ligger dypt nede i ubevisstheten og
som grunnlag for mine handlinger og menneskesyn. Det er jo nettopp dette som er meningen
med programmet.
Det kan være enkelt å snakke om mellommenneskelig forståelse fra et flott og varmt kontor,
noe helt annet er å oppleve det når man ligger med feber og diaré på 1500 meters høyde…
Jeg har i ettertid satt uendelig stor pris på å få bli del av fem familiers dagligliv og også skjønt at
de mer negative opplevelsene som hjemlengsel, kjedsommelighet og språkvansker er de
opplevelsene jeg har vokst mest på og som er en viktig faktor for utviklingen av en reell
mellommenneskelig forståelse. Jeg tror også at man utvikler sin toleranse og fleksibilitet på en
helt annen måte når man hele tiden må forhold seg til nye familier og steder.
Det at man bor hos ulike familier gjør at man ikke blir så påvirket av en families syn på verden
og sin egen kultur. Å oppleve klasseskiller, forskjeller mellom de ulike landsdelene, etniske
gruppene og muligens også religiøse grupper gjør at man lettere forstår kompleksiteten i et
samfunn og at det er vanskeligere å si at en person gjør slik og slik fordi sånn er kulturen.
Kultur er, i alle fall for en sosialantropolog, et relativt og dynamisk begrep og kan brukes for å
forstå hvorfor en person gjør en spesiell handling, men skal ikke brukes som den fulle og hele
forklaringen på handlingen. Den ligger der som en bakgrunn for valg, men den gjør ikke valget
for personen. I alle kulturer er det flere valgmuligheter, og det er da vanskelig å si at det er på
grunn av kulturen at en person utfører en spesiell handling.
En annen ting ved programmet er at man er lenge nok i en familie til at man ikke blir kun
behandlet som en gjest. Man kommer ette hvert raskt inn i dagliglivet til vertsfamiliene på godt
og vondt. Dette kan bety at man ikke blir tatt med på eksotiske utflukter hver dag, noe som
kanskje kjennetegner en backpakker, men at man må se på uendelig rekker av såpeoperaer og
spise bønner og ris til frokost. Det beste med dette, er at man får en dypere forståelse for
andres levemåte, og det er ganske så gøy å oppdage at man etter hvert setter pris på de
samme tingene som vertsfamilien – ting som du i utgangspunktet aldri hadde trodd at du skulle
like. Et eksempel er at man hører en sang på radioen som man tenker at den var jo veldig bra,
men i samme sekund skjønner du at det er kun fordi du tenker på ”costaricansk vis”.
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Når det gjelder begrepet om at man er ”ambassadør” for Norge, tok det lang tid for meg å
skjønne innholdet. Jeg tenkte ikke på at min oppførsel ble tolket dit hen at ”slik er nordmenn”.
Det er mye enklere å generalisere og stereotypifisere ut i fra få personer enn om man kjenner
flere fra samme land. Da kommer heterogeniteten lettere frem, og man ser hver person mer
som et enkeltindivid enn som representant for en kultur eller en nasjonalitet. Det er dette vi som
IFYEer lærer, men må samtidig tenke på at våre vertsfamilier antakeligvis danner seg et bilde
av Norge og nordmenn på bakgrunn av vår oppførsel. Kanskje er det den eneste nordmannen
de kommer til å treffe, og da er det vår oppgave å gi et mest mulig positiv inntrykk av nordmenn
på tur…
Et IFYE opphold gjør noe med en person om man er bevisst eller ubevisst på det. Og det er
ganske utrolig å oppdage nye ting med mine opplevelser for 10 år siden og sette pris på dem
på en annen måte enn når man er rett oppe i det. Utrolig nok setter jeg i dag mest pris på den
familien som var fattigst materielt sett og hvor jeg kjedet meg i utallige timer nettopp fordi de
viste meg ekte varme og interesse. Det var der jeg fikk dobbeltsengen mens de fire andre i
huset delte to enkeltsenger inne på gutterommet, og det var de som trommet samme halve
landsbyen for å feire bursdagen min på forskudd.
På bakgrunn av mine erfaringer som IFYE vil jeg si at det er et tap for menneskeheten og et
slag mot verdensfreden å legge ned programmet. Kanskje koster det litt på kort sikt, men på
lang sikt er det utrolig mange gevinster!

Med vennlig hilsen
Elin Kjeldstadli
Sosialantropolog og 10-års IFYE-jubilant – Costa Rica 1993
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VEDLEGG 2:

4H-prosjekt: INTERNASJONALT ARBEID

Vi gjer merksam på at dette er førebels idear. Her står mykje att når det gjeld utforming av
prosjektet. Dette er eit tema der det finst svært mykje stoff, utfordringa vert å avgrensa og
målretta det i forhold til 4H-medlemene. Vidare må det sjølvsagt tilpassast N4H sine malar for
4H-prosjekt (krav til kva som skal gjerast, studieplan, budsjett/rekneskap osv). Det må
undersøkjast om andre land (f eks særleg Danmark og Finland) har slike oppgåver vi kan hente
idear frå).
Formål: Fremje internasjonal forståing
Tilleggsmålsetjingar:
- utvikle og gjere kjent det internasjonale engasjementet/arbeidet til N4H
- skaffe vertsfamiliar
- skaffe framtidige utvekslingsprogram-søkjarar og deltakarar i det internasjonale arbeidet
til N4H
Fagdelen i prosjektheftet: 4-5 sider om internasjonal forståing og arbeid (kva, kvifor, korleis
osv), f eks:
- brevet frå Elin Kjeldstadli
- om oppstarten av IFYE-programmet (bakgrunn for kvifor N4H driv internasjonal
utveksling)
- 4H i andre land (også Young Farmers m v)
Oppgåva kan gjennomførast ved:
- vera vertsfamilie for utvekslingsprogram-deltakar (typisk: IFYE)
- delta i nordisk utveksling
- delta på nordisk leir (+ noko meir)
- bu i utlandet med familien din ein periode (min. 3 mnd?)
- 4H-venn i eit anna land, besøk/gjenbesøk
- her kan det opnast for kreative idear, kanskje også for at ein 4H-klubb har dette som
fellesprosjekt, f eks:
o 4H-klubb oppstart i eit anna land
o gjennomføring av 4H-utveksling med klubb i ein vennskapskommune i eit anna land
Igjennom å vera med på det som er nemt over, skal 4Haren
- bli kjent med eit anna land
- førebu: korleis presentere ditt nærområde for ein besøkjande (både turistmål og
kvardagsting)
- alternativt: korleis presentere landet ditt når du er i utlandet
- skrive/observere kva/korleis ein besøkjande oppfattar/tenkjer om oss, vårt land: kva
legg dei merke til, kva er likt/ulikt i høve heimlandet – og omvendt. (alt.: kva/korleis
oppfattar/kva veit utlendingar du møter ute om Norge, og det du fortell?
Utvikling av prosjektheftet:
Arbeidet må gjerast av ein innleigd person. I tillegg må det vera fagfolk på layout, illustrasjonar
osv. Det bør vera ei referansegruppa rundt forfattaren. Det kan vera fornuftig med ein
idedugnad/seminar tidleg i arbeidet for å få fram idear, vinklingar, stoff osv.
Vidare arbeid med ideen:
1. På årsmøtet i NIFYEA vil det bli lagt fram forslag om at NIFYEA løyver midlar frå
konferansefondet sitt til dekking av kostnadene ved utvikling og produksjon av heftet.
2. Før den tid ønskjer vi synspunkt frå N4H på sjølve ideen, i tillegg til om N4H ønskjer å
stå for arbeidet med utvikling (og altså finansiert av NIFYEA), eller om NIFYEA skal stå
for utviklinga, og ha N4H som ein høyringsinstans i arbeidet, eller evt mellomløysingar.
3. Det må vera ei målsetjing å få prosjektheftet ferdig til seinhausten 2004 (før 4Hmedlemene skal velja prosjekt for 2005).
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Vedlegg 3: Tabell med betraktninger om valg av utvekslingsland i framtiden
Land

2004

Framover Fakta (fra 4H)

Kommentar

USA

Nei

Noen av oss synes at vi har
brukt for mye ressurser på et
(motvillig) USA.

Estland

Nei

Island

Nei

England/
Skottland

Ja

NordIrland

Ja

Sveits

Ja

Viss USA
IFYE-programmet er under
vil, ev
evaluering og modernisering, og er
enkeltstater foreløpig kun gjennomført der noen
av statene har frivillige til å gjøre
jobben.
Ja
Ingen utveksling de siste årene.
Kun en IFYE er sendt fra Norge
1997.
Foreslås sløyfet fra programmet
Nei
Har ikke sendt noen til oss på
mange år, og det er lite interesse i
UMFI for å drive med IFYEprogrammet. Mye rot de siste årene
Kan godt
Vi har en avtale med England og
utfases
Skottland om at vi sende en
deltaker som er 6 uker i Skottland
og deretter 6 uker i England. De
sender 2 deltakere til Norge for en
periode opp til 6 uker.
Ja
Tar i mot en deltaker for 3 måneder.
De sender som regel en for 6 uker
til Norge. De har tidligere varslet at
de ønsker kortere opphold for våre,
men har til nå tatt i mot for hele
perioden.
Ja/utfases Sender 2 IFYE-er g tar i mot 2, 3
måneder. Fungerer veldig bra.

Australia

Ja

Costa
Rica

Ja

-”-

Ja

IFYE-programmets framtid i Norge

Vi har hatt utveksling i tre år. Vi har
mottatt en IFYE i 2002 og 2003. Vi
regner med at utvekslingen kan
fortsette, men dette må avtales.
Vi har anledning til å sende og ta i
mot 2 IFYE-er fra Costa Rica. De to
siste årene har vi kun sendt en
deltaker. Vi oppfatter egentlig at
programmet ikke føles som
forpliktende for de som kommer fra
CR, og dette er tatt opp med
organisasjonen der. Må følges opp.

notat

Baltikum er og vil bli viktig for
Norge

Mye rot, lite viktig/spennende

Er for kort, lite spennende

NI er fortsatt viktig mht
krig/fred, ulike religiøse
grupper osv – dessverre i alle
fall en del år til. Utfases på 10
års sikt?
Her var gruppa uenig: Sveits
er spennende/populært,
fungerer bra./er for likt Norge,
ikke spennende
---||---

- men det må jobbes med
organisasjonen i CR i forhold
til de som sendes til oss
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