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Servas Danmark sendte Sus Thestrup
(listekoordinator) og undertegnede til
Servas´ Internationale
Generalforsamling i Argentina i år. Efter
en flyrejse på omkring 17 timer ankom
jeg til Buenos Aires tidlig morgen.
Klokken skulle lige sættes 5 timer
tilbage. I flyet fra Paris var vi flere
Servasmedlemmer til stede. Rita fra
Belgien, Dianne fra Singapore, Anne fra
Finland og Thomas fra Tyskland. Anne
og Dianne var i øvrigt med til vores 60års jubilæum i Helsingør i august.
Hjemmefra havde jeg adressen på en
Servasvært der ville huse mig før
konferencen startede. Luciana og hendes
bror, Ivan, bor 50 km fra Buenos Aires i
La Plata, og de tog entusiastisk imod
mig. Jeg var deres første Servasrejsende.
Efter Luciana havde vist mig rundt i La
Plata, tog vi til en Servasfamilie der
havde inviteret til aftenkomsammen.
Det blev en rigtig hyggelig aften med
Servasfolk fra byen og tilrejsende fra
hele verden. Vi hyggesnakkede,
præsenterede os, tegnede vores lands
flag og spiste lækre argentinske
specialiteter.
Dagen efter var planerne større end
jetlagget kunne klare. Kulden og regnen
hjalp dog også. Om aftenen fulgtes min
vært, nogle norske servasvenner og mig
til en stor Servasreunion i selve Buenos
Aires. Vi var godt hundrede mennesker
til stede, og gensynsglæden var stor. Sus
sluttede sig til os i løbet af aftenen. Det

Mar del Plata, Argentina 2009

var et vellykket arrangement, før vi
skulle af sted næste dag til Mar del Plata,
og det virkelige arbejde.
RCT ligger 30 km syd for Mar del Plata
og omkring 500 km fra Buenos Aires.
Det er et ferie- og kongrescenter med
timeshare lejligheder og en god
infrastruktur.
Indkvartering og udlevering af
navneskilte foregik i sympatisk
sydamerikansk kaos. Vi var delegerede
fra omkring 50 lande, plus internationale
”officers”, frivillige, tolke, ordstyrere… i
alt godt 120 mennesker.
Som delegerede fik vi udleveret en
moppedreng på +300 sider, vores ”Kit
for Success”, med tidsplan, vedtægter,
forslag, budgetter, rapporter, emner til
arbejdsgrupper osv. Dette er ét af vores
arbejdsredskaber de næste 7 dage. En
arbejdsuge hvor en dansk
tillidsrepræsentant nok ville rynke
øjenbrynene. Vi arbejdede fra kl. 08.30
til nogle gange kl. 22.00 om aftenen.
Den sydamerikanske tids-nonchalance
kom os heldigvis en gang imellem til
udsætning.
Sus og mig delte os op i de forskellige
arbejdsgrupper. Formålet var at få så
meget med som muligt.
En spændende og lærerig uge er gået i
gang. Vi snakkede med utrolig mange
mennesker fra alverdens egne. Vi
udvekslede ideer, blev inspireret, havde
det sjovt, tænkte tanker, øvede os i
tålmodighedens kunst, gav vores besyv
med og måske mest af alt: arbejdede i
fællesskab for det vi tror på er en god
sag: Servas.!

Generalforsamlingens nuværende form
Efter ”Barcelona-katastrofen” i 2004, hvor vi ikke nåede gennem agendaen ved SIs treårlige generalforsamling (GA), har vi i ændret fremgangs- og arbejdsmåden. Forslag
(motions) til GA skal være inde senest 6 måneder før GA. Agenda Working Group (AWG)
samler forslagene efter emne, analyserer og belyser dem. Der bliver oprettet x-antal Subject
Working Groups (SWG) som bearbejder forslag og evt. tilføjer et budget. Ofte kan flere
forslag slåes sammen til et der er velformuleret, velovervejet og accepterbart af både stillere
og GA. Så vidt muligt deltager forslagsstillerne selv i SWG. Det gør dem nemmere at tage
stilling til i plenum og stemme. Det har vist sig at være en god måde at sikre, at vi når
gennem flest mulig forslag. AWG lægger tidsplanen. Alle der er interesseret kan engagere
sig og deltage i AWG og SWG via internet og evt. Skype.
På selve GA fortsætter arbejdet med forslagene i SWG før de kommer i det store forum Servas’ højeste myndighed - til en sidste drøftelse og afstemning. Hele formålet er at
materialet er ordenligt drøftet og gennembearbejdet. Det er til tider en langsommelig
proces, når så mange forskellige lande, meninger og kulturer involveret. Og lærerigt.!

Visions for the Future
Jan Degrauwe

Jeg meldte mig til SWG arbejdsgruppen ”Visions for the
Future”.
Vi var omkring 20 mennesker der
deltog i arbejdet med de 16
indkomne forslag (forslagene kan
findes på
http://www.servas.org/siexco/in
dex.php/GA_2009_Kit_for_Suc
cess). Vi blev hurtigt enige om, at
Servas er en unik organisation, og
at det ikke er størrelsen der gør
det. Selvfølgelig vil vi gerne
udbrede budskabet mere, og kan
vi blive bedre til det. På det
punkt kan vi lære af andre
organisationer som Hospitality
Club eller Couch Surfing og gøre
Servas mere brugervenlig.
Det unikke i Servas består i
fokusset på fredstanken, ikke kun
i forhold til ”værtskabet - den
rejsende”, men også igennem
andre aktiviteter såsom
fredsvandringer, SYLE (Servas
Youth Language Experience),
ungdoms-møder, Youth Travel
Award, og ikke mindst vores
status som NGO med tilhørende
møde-deltagelse i UN. Vi vil
styrke og udbygge det der gør os
anderledes og unikke.

“Servas er unik”
Bob Luitweiler sagde engang at
Servas drejede sig om arbejde,
læring og at rejse. Mon ikke det
stadigvæk er aktuelt den dag i
dag. Igennem mentor-ordninger
vil vi hjælpe små og nye
Servaslande til at vokse. Vi vil
finde rejse-ambassadører, lave
brugsvenlige vejledninger og
opfordre til deltagelse i
internationale møder.
Vi vil opfordre den enkelte
rejsende og familier til at støtte
Servas i konfliktområder.
Vi vil organisere workshops med
ikke-voldelig kommunikation
som tema. Vi vil oprette teams til
støtte af initiativer taget af de
enkelte Servaslande.
Det vigtigste er dog at være aktiv,
engageret og blive en del af det
Servas står for og gerne vil
udbrede.!

Rapport
Susanne Thestrup

Jeg vendte fuldstændig udmattet
hjem. Det er meget langt at flyve
til Argentina for at være isoleret
et vinterforladt sted, men det er
jo klart en formildende
omstændighed, når det sker i
selskab med 150 Servasfolk fra
alle mulige lande. Da jeg landede
fredag før mødet, tog jeg direkte
fra lufthavnen til velkomstmiddag
inde i Buenos Aires, og der
mødte jeg hele flokken i højt
humør. Holdet fra Servas
Argentina der organiserede det
hele og mange af de lokale værter
var der. Gensyn er jo godt, og der
blev sat ansigt på en del navne, vi
er stødt på i det internationale
samarbejde.
Mar del Plata
Lørdag kørte Servas’ busser os til
Mar del Plata hvor
generalforsamlingen (GA) fandt
sted på et kursus- og
aktivitetscenter som drives
kooperativt af fagforeninger. Det
ligger en kvik, lille gåtur fra det
buldrende Atlanterhav. Et
voldsomt og imponerende syn på
denne årstid (tidligt forår!).
Bortset fra vejene lige omkring
centret og stranden nedenfor, så
vi ikke omgivelserne eller byen 30
min derfra, for møder og
workshops fyldte hele
kalenderen. Lederen af centeret
holdt en begejstret velkomsttale
for os. Aldrig før havde de haft
sådan en folk gæster! og han
syntes Servas-ideen passede fint
til deres sted. Det håber jeg han
stadig synes, efter de var udsat
for os i en hel uge...
Møder på mange sprog
Mødedagene var ekstremt intense
og overvældende. Både Jan og jeg
var forberedte på det - det er jo
netop derfor det er vigtigt at være
to. En ting er at man skal prøve
at forstå dagsordnens indhold og
holde rede på, hvordan den
harmonerer med tidligere
beslutninger og vores holdninger
til Servas og det internationale
arbejde.
En anden ting er at man hele
tiden er på dupperne for at forstå
de hurtigttalende native speakers
med deres kæmpe ordforråd, de
mange forskellige dialekter og

accenter fra Storbritannien og
Irland over Canada og USA til
New Zealand, Indien og diverse
afrikanske lande. Alle taler de
engelsk. Og så er der alle os der
låner engelsk og taler det med et
væld af modersmål der
forplumrer det. Der er også altid
en lille flok der kun taler spansk.
Et tolketeam af voluntører fra
Servas Youth arbejder på højtryk
ved tasterne med simultantolkning på en storskærm. Og en
endnu mindre flok der kun kan
fransk. De klarede tolkningen
selv. Jeg taler dansk, engelsk og
japansk, jeg kan klare tysk og
fransk, desuden lidt spansk og
italiensk når jeg virkelig skal, og
så selvfølgelig norsk og svensk.
Prøv at forestille jer at holde styr
på det inde i hovedet. Pyyyha! I
virkeligheden er det måske det
der trætter os mest under
møderne.

Arnoud (Holland) Lidia
(Suriname) Jan (DK/Belgien)
Chris og Marijke (New Zealand)
Rita (Belgien) – alle taler de
hollandsk

Jeg tror det betød meget for de
spansktalende landes følelse af
ejerskab og engagement at
konferencen var domineret af
spansk og mødets aktiviteter var
konsekvent tosprogede. Der har
været en stor vækst i Servas i
Sydamerika og det er der Servas
Youth vokser mest. Nu gælder
det bare om at hægte sig på, så vi
andre kan ride med på den
dynamik det har skabt.
Valg
Det var lidt gyser at se om der er
kvalificerede kandidater nok til
komiteer og diverse poster. Tror
man på at de kan samarbejde?
Stemmer deres holdninger og mål
med vores her i lille Danmark?
Det var mange gode i år. Der
blev valgt en bredt sammensat
gruppe fra forskellige er kulturer
og aldersgrupper. Budgettet er

selvfølgelig også altid på
dagsordnen, men først efter alle
forslagene er behandlet. En af
kandidaterne til EXCO oplevede
vi som meget konfrontatorisk
ved SI GA i Barcelona 2004 og
forberedelserne til mødet, og vi
var mange der var lettede, da han
ikke blev valgt. Han var ikke selv
til stede, og da hans stillere så
flyttede hans kandidatur til en
anden post, valgte forsamlingen
at stemme for at begrænse
komiteens antal medlemmer, så
der ikke blev plads til ham. Ikke
videre demokratisk, det
indrømmer jeg gerne, men ud fra
den betragtning at frivilligt
arbejde skal have gode vilkår i
foreningen, syntes mange som os
alligevel det var det rigtige at
gøre.

”Servas Online” in Technology Working Group
Susanne Thestrup

Technology SWG arbejdede bl.a.
med Host List Online som skal
bringe Servas ind i den tidsalder
de fleste af os allerede lever i! Det
var meget tilfredsstillende at
formulere en konkret
handlingsplan med tidsrammer,
definere roller, rekruttere folk til
at udføre opgaverne, lave budget
og sætte arbejdet i gang. Der har
været lang vej hertil - for lang.

Koncentreret arbejde i SWG’en

Det store mødelokale

Servas Argentina rocks!
Arrangørerne fra Servas
Argentina viste fantastisk stort
engagement og hele ugen kørte
med argentinsk præcision ( læs:
forsinkelser) og en stor portion
charme. Det er første gang jeg
har været med til at nå gennem
hele den forretningsmæssige del
af dagsordnen i følge
vedtægterne. Vellykket må jeg
sige.!

Servas Nordic Meeting
2011
Servas Youth har foreslået
Norden som vært for et
arrangement for unge og deres
familier i 2011.
Kan det lade sig gøre? spørger
de.
Se mere til højre "

Kom frem allerede nu
hvis I vil være med. Vi
har brug for hjælp.

I 2004 i Barcelona var
diskussionerne stadig meget
præget af tøven og utryghed ved
sikkerheden af teknologien. I
2006 på eGA i Latina (Italien) var
der i princippet enighed om, at vi
skulle go online. Men først nu i
2009 er det udmøntet i konkret
handling og sat på budgettet.
Straks efter konferencen blev den
nye server taget i brug, og
arbejdet er i gang.
Kommunikation der forklarer
hvad/hvem/hvornår er på vej ud
til National Secretaries og vil så
komme videre til alle værter og
andre interesserede via
nyhedsbreve og hjemmesider.

Technology-gruppen fortsætter
som projektstyringsgruppe til
systemet er i luften.
Det nye onlinesystem medfører
en ekstraordinær udgift som
generalforsamlingen har pålagt de
lande der er store nok til, at det
kan betale sig at opkræve den og
desuden lande der selv vælger at
bidrage. Servas Danmark er
selvfølgelig godt tjent med at
hjælpe med at finansiere
systemet, og vi har heldigvis råd
til det. Som et af de lande der har
flest rejsende overhovedet, vil vi
have god gavn af det. Den
nemmere tilgængelighed skulle
også gerne skaffe os flere
rejsende ind i Danmark. Der er
ikke lavet en egentlig cost/benefit
analyse, men vi mener ved et
øjekast at kunne bedømme, at
den besparelse der er alene på
porto så rigeligt vil betale
investeringen tilbage.!

SWG’en skal nå det før afstemningen

Aktiviteter for unge og deres familier
Servas Youth
Ved GA blev Servas Youth formelt indlemmet i Servas International
med en fast del af budgettet. I en lille årrække har der været årlige
internationale arrangementer.
Servas Nordic Meeting 2011
Der er tilløb til et antal regionale events for unge, og Servas International
har kig på de nordiske lande som vært for et arrangement i 2011. Et 3-4
dages program for unge, børn og de andre i alle aldre der er med dem.
Norge, Sverige, Finland og Danmark blev sendt hjem med lektier: kom
med ideer til hvor og hvordan, og rekrutter folk der vil være med til at
stable det på benene. Det skal finansieres dels af deltagerne, dels af støtte
fra de involverede lande og Development Committee. Vi talte om at
invitere deltagere fra vores buddy-lande i Afrika, og det ville også være en
mulighed at invitere unge medlemmer fra de baltiske lande.!

Udflugt til La Hierba Casa de Te i Sierra de los Padres
Én eftermiddag var mødefri, og busser kørte flokken ind i land til et skønt tehus i mildt, bakket landskab med
landbrug som i Danmark. Tehusets ejere havde realiseret en drøm om at bygget huset, dyrke urter og producere te,
kage og brød med dem. Et meget idealistisk og gennemført projekt som ville føle sig hjemme på Christiania. Hele
vejen i bussen dertil gik diskussionen livligt og der blev udvekslet erfaringer med key persons fra de andre lande. Vi
kom forfriskede tilbage, klar til at fortsætte mødet.!

Glade, lilla T-shirts med 60-års jubilæumslogo fra Servas 60 i Helsingør

Flot med alle de lilla T-shirts
Den lilla T-shirt fra Servas
Danmarks 60 års
jubilæumsarrangement i august var
meget populær. Folk var vilde med
farven og den lækre kvalitet
bomuld. Restoplaget blev solgt rub
og stub. Så nu går vores T-shirt
rundt vidt forskellige steder på
kloden og hjælper os med at sprede
kendskabet til organisationen.!
Her bor vores T-shirts
Carlos, Guatemala (på foto); Amir, Israel (på foto); Arnoud, Holland (på foto); Jaime, Columbia (på foto); Judith,
Peru; Liv, og Michael, Norge; Aissa, Polen; Susana, Spanien; Bernard, Frankrig; Mary Jane, USA; Marijke, New
Zealand; Michelle, Frankrig; Noelle, Frankrig; Norma, Australien; Marina, Tyskland; Anna, Italien; Thongchai,
Thailand; Harald, Tyskland; Jean, Storbritannien; Juana, Bolivia; Magdalena, Argentina; Carmen, Costa Rica; Demelza,
Malawi; Anita, Uruguay; Ömer, Tyrkiet; Kim, Sydkorea; Susana, Mexico; Almery, Argentina; Javier, Arhuaca
Columbia; Finkel, Israel; Gwen and Sean, Irland; Jongsoon og Dongwon, Sydkorea; Michelle og Vivien, Frankrig;
Erika og Richard, Frankrig; Ruthie og Shosh, Israel; Ann and Corinne, USA; Grazyna og Jerzy, Polen; Pirkko-Leena,
Minna, Rinja og Anne, Finland; Dianne, Singapore; Maria Carmen, Spanien; Ingrid, Mona, Gunna, Anne-Lise, Mette,
Gunilla, Christian, Inger, Eva, Rita, Heiner, Bent, Gudmund, Jan, Erik, Nikoline, Gerda, Lila, Sus og Dorte, alle fra
Danmark.!

