
Globala KronoberG intervjuar

Alvesta Utställningshall

Globala Kronoberg koordinerar ungdo-
mar som jobbar som volontärer i föreningar
och kommunala verksamheter i länet.
Volontärerna kommer från olika länder och
stannar i Sveriger i en period upp till ett år.
Volontärernas boende, mat, fickpengar och
resor finasieras av EU-projektet EVS (Euro-
peisk Volontärtjänst).

 

Alvesta kommuns utställningshall tar 
emot två volontärer
varje år som jobbar med att hjälpa med ut-
ställningar
och skapa infomaterial. Här berättar han-
delaren Anders Olsson
om sin erfarenhet med volontärprojekt.



Globala Krononberg: Varför bestämde 
ni er för att ta emot volontärer?

Anders Olsson: Jag hade hört att Alvesta 
kommun hade möjligheten att samarbe-
ta med Globala Kronoberg för att kunna 
ta emot EVS-volontärer. Jag pratade då 
med Kultur-och Fritidsavdelning och vi 
ordnade så att kommunen började sa-
marbeta med Globala Kronoberg för att 
Utställningshallen skulle ta emot volon-
tärer under tre år.  Den här möjligheten 
verkade så bra att jag inte förstår hur vi 
inte började det här samarbete innan, 
med tanke på att vi alltid försöker enga-
gera ungdomar i våra projekt.

G.K: Har det varit positivit för er och 
för kommunen att ha EVS-volontärer 
hos er? På vilket sätt?

A.O: Eftersom Alvesta är en liten kom-
mun, det är viktigt att skapa öppenhet 
och förståelse. Våra volontärer tar med 
nya perspektiv till vår organisation och 
det är vårt ansvar att skapa länkar mel-
lan människor. Vi är alla Europeiska 
medborgare och genom att ta emot 
EVS-volontärer så bidrar vi med att ska-
pa förståelse mellan olika kulturer. Det 
här har stor betydelse i en liten kom-
mun som Alvesta. Det är inte bara Ut-
ställningshallen som har nytta av detta 
utbyte, det gäller hela kommunen.
Att jobba med kultur är alltid en utma-
ning eftersom man alltid får övertyga 
andra om varför man ska satsa på kul-
turen. Att två ungdomar från Frankrike 
kom till Alvesta för att jobba med kultur 
under ett år är ett fantastiskt sätt att visa 
att kulturen är viktig i Alvesta. 

G.K: Vad var det störta utmaningen 
med ansökningsprocessen för att ta 
emot EVS-volontärer?

A.O: Vi får mycket hjälp av Globala 
Kronoberg. Utan den hjälpen vore det 
omöjligt för oss att gå igenom hela an-
sökningsprocessen eftersom det blir 
väldigt mycket administration, utvärd-
eringar och pappersarbete bakom ett 
EVS-projekt.

G.K: Hur ser rekryteringsprocessen 
ut? Hur väljer ni volontärerna som ni 
ska ta emot?

A.O: Globala Kronoberg tar emot an-
sökningar från alla ungdomarna som vill 
komma till Utställningshallen och jobba 
som volontärer. Sen gör de ett första ut-
val där de väljer ca 15 kandidater (utifrån 
kriterier som vi har skapat). Sen väljer vi 
5 ungdomar som vi möter på Skype och 
har ett samtal med. Utifrån dessa samtal 
så väljer vi till slut två personer. Det var 
då vi bestämde att ta emot Hughes and 
Benedicte.

G.K: Hur gick det med volontärernas 
integrationsprocess? Vad gjorde ni 
för att volontärernas introduktion till 
organisationen och kommunen skulle 
vara så smidigt som möjligt?

A.O: Vi besökte flera platser tillsam-
mans, samt fick volontärerna träffa re-
presentanter för de olika förvaltning-
arna. Volontärerna fick då. Volontärerna 
fick då en bra bild om vad som finns och 
vad som händer i Alvesta samt många i 
kommunen fick veta att vi hade nya un-
gdomar från Frankrike som skulle jobba 
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med oss i ett år och de blev nyfikna och 
intresserade av att lära känna volon-
tärerna. I början var det svårt eftersom 
personalen i kommunen förändrades 
mycket. Så jag fick börja om och presen-
tera volontärerna till alla i kommunen 
igen efter de här ändringarna. 
Förutom det så var volontärerna på den 
lokala tidningen vilket gjorde att EVS-
projektet fick uppmärksamhet redan i 
början.

G.K: Vad har det varit den största ut-
maningen för dig?

A.O: Den största utmaningen var nog att 
all kommunikation mellan volontärerna 
och alla i vår verksamhet skulle ske på 
engelska, och att få det till att fungera. 


