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Sista TACIS-konferensen i Ryssland
Vårt EU-projekt närmar sig slutet efter nästen två
intensiva år. Mellan den 17 och 21 november avhölls
den sista konferensen på rysk mark. Samlingen var
denna gång lokaliserad till Pionerskij men startade
på fredagen med rundvandring i Kaliningrad för den
svenska kontingenten. Besök gjordes på
turisttraditionella ställena så som Domkyrkan och
Kants grav i likhet med Historiska museet. På
lördagen kom den polska gruppen och konferensen
kunde så starta på allvar. Mötet samlade ett femtiotal
ungdomar och ledare. Huvuddelen av deltagarna
kom naturligtvis från projektets tre ryska städer;
Pionerskij, Svetlogorsk och Gwardejsk. Helgen blev
mycket intensiv med live spel, teateruppspel och
eftertryckliga diskussioner runt olika
ungdomsstrategier som fram mot slutet av
sammankomsten mynnade ut i teaterframföranden
och ett manifest.
Särskilt live spelet blev uppskattat och fångade
ungdomarnas uppmärksamhet och fulla
koncentration under två dagars tid. Själva spelet gick
ut på att bygga strategier för hur en kommun bäst
ska fungera. Fyra stadskartor delades ut och varje
stad fick en summa pengar att förvalta. Första frågan
att lösa var hur man skulle konstituera sig. Vilka
förvaltningar behövs i en kommun och vem i
gruppenskulle leda förvaltningarna. Borgmästare
valdes liksom förvaltningschefer. Sen satte
diskussionerna igång och de blev i sanning intensiva.
Först och främst diskuterade grupperna igenom en

generell policy för staden. Vad ska man satsa på –
vilken strategi ska genomsyra kommunens
övergripande arbete? På detta satte man igång att
spendera sin budget. Man byggde skolor, sjukhus,
bibliotek, flygplatser, kulturcentrum och mycket
annat. Det blev fantastiskt roliga diskussioner som
korsade varandra på tre språk med engelskan som
nyckel.
Sista dagens eftermiddag ägnades åt resonemang
runt olika problem som unga människor möter och
lösningar på dessa. Det blev fyra teatrala
redovisningar med vidhängande diskussioner med
de övriga deltagarna som utgjorde publik. Problemen
som togs upp var bland annat stress och utbändhet,
korruption inom skolan (här var det mest ryska
deltagare som anförde frågan), bostadsbrist för unga
människor och ungdomsarbetslöshet.
Kronor & Nycklar måste meddela sin fulla beundran
för ungdomarnas arbetsinsats dessa regniga och
ruggiga novemberdagar vid den ryska västkusten.
Att man mäktade med detta ambitiösa program och
med fullt allvar genomföra alla olika övningar och
moment var imponerande!
Vid avskedet denna gång – vi har sen september haft
en TACIS-konferens i månaden – fälldes det en del
tårar. Det känns att vi närmar oss slutet på detta
projekt som pågått sen april 2005. Så sammansvetsad
är nu gruppen att man inte längre tänker på vem som
kommer från Polen eller Sverige eller Ryssland. Alla
är nu en enda stor Sanning & Konsekvensfamilj i
ordets bästa bemärkelse.

Den svenska gruppen på rundvandring i Kaliningrad före konferensen i Pionerskij. Här poserar de utanför
domkyrkan och Kants grav.
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Intensiva diskussioner inför redovisningarna av live spelet. Till höger en stadskarta över ”Yellow town”
och fullmäktiges kvarvarande budget uppskriven på griffeltavlan.

Diskussionerna redovisas med hjälp av teateruppspel.

Ansökningar
Det som förbereddes under oktober månad med
lobbying och möten färdigställdes under november
för att stå helt klart till den 20 då fonden
”Ungdomssamarbete i Österleds” ansökningstid gick
ut. Ansökan gäller projektet ”60 år av minnen –
och sen då?” och är i samarbete med Halmstad
kommun, Kattegattgymnasiet, Region Halland,
Katrinebergs
Folkhögskola,
Olsztyneks
amatörteaterförening
i
Polen
och
Ungdomsorganisationen ”New Generation” från
Gwardejsk, Ryssland. Sista ansökningsdagen fick
Ungdomsstyrelsen i Stockholm projektbeskrivning
och ansökan. Verksamhetsbudgeten slutade på 409
850 svenska kronor varav 309 850:- ansöks hos
Ungdomsstyrelsen. Ansökningar gick också till
Halmstad Kommun (30 000:-), Region Halland (50
000:-) och Svenska Institutet (20 000:-). Den i
särklass största budgetposten är resor. Projektet tar
avstamp från arbetet i Gwardejsk med
upplevelseutställningen ”60 år av minnen” men

förgrenar sig vidare mot teater och film. Ett 50-tal
ungdomar från Polen, Sverige och Ryssland kommer
att vara engagerade med att analysera sin historia
och hur vårt Europa ser ut idag om projektet blir
fullt finansierat. Arbetet berör perioden januari till
april-maj 2007. Svar på ansökningarna väntas
veckan före jul och det är naturligtvis
Kulturkompaniets förhoppning att projektet får det
stöd som ansökts för att förverkliga detta udda och
viktiga projekt.

God Jul och Gott Nytt År!!!
Slutligen vill föreningen önska alla läsare av detta
Nyhetsbrev en god jul och ett gott och kreativt nytt
år! Ät försiktigt av den myckna julmaten men njut
av några dagars ledighet i slutet av december. Vi
ska be att få återkomma efter nyår med nästa
Nyhetsbrev som kommer att meddela om vårt
Luciafirande och vår traditionella svenska julafton
i Gwardejsk... bl.a.
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