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SIGA 2012 - Tillid, forskellighed, håb og ungdom
AF JAN DEGRAUWE,
NATIONAL SECRETARY, SERVAS DANMARK

T ILL ID O G
FO R SK EL LIGHE D
Generalforsamlingen startede igen med en
”Day Zero” efter inspiration fra
Askovmødet for snart 8 år siden. Formålet
med dagen er at der tilbydes forskellige
workshops med emner der rammer bredt,
og har relevans til Servas og vores
værdigrundlag. ”Peace begins with you”
og ”Human Rights” var to af de grupper
man kunne melde sig til.
I ”Fred starter med en selv” blev vi sat
sammen 2 og 2, senere 4 og 4, og til sidst i
større grupper, hvor vi lavede
kommunikationsøvelser over værdi-ord.
Bagefter skulle vi i plenum præsentere de
ord der havde mest værdi ifølge vores
gruppe. ”Tillid” var den værdi der scorede
højest. En god start på en uge hvor
forskelligheden er stor, og tilliden er
vigtigt og nødvendigt, når man skal tage
stilling til mange forslag fra forskellige
kulturer og folkefærd. Jeg vil påstå, at det
lykkedes i høj grad.
I den anden dialoggruppe blev Servas’
værdigrundlag drøftet og diskuteret i
forhold til FNs deklaration for
menneskerettigheder. Det er altid
spændende og lærerigt at høre og drøfte
synsvinkler og tanker omkring emnet i et
multikulturelt forum.

HÅB O G UN GDO M M E N!
Servas Youth holdt en uges møde før den
egentlige generalforsamling og deltagerne
kom til Piaski med en masse forslag til
udvikling af Servas.
ServasOnline får høj prioritet, og det
samme gør mange udviklingsprojekter
såsom SYLE, muligheder for at arbejde
som frivillig, online meetings, familieudvekslingsprogrammer m.m.
De kom også med oplæg til Servas
Youth’s nye struktur, med 3 til 5
medlemmer fra mindst 3 forskellige
kontinenter.
Der er ingen tvivl om, at Servas Youth har
været meget aktiv de sidste 6 år. Hvor
mange mennesker der har været involveret
i de forskellige aktiviteter, og hvor stor en
indflydelse aktiviteterne har haft på
udviklingen af Servas International, er
svært at måle eller gennemskue. Der er
dog ingen tvivl om at de der har været
involveret, brænder for Servas og vil
Servas det bedste.
Jeg tror at sammen med udviklingen af
ServasOnline, vil det snart vise sig at vi er
på rette vej.
Jeg mener også, at de mennesker der blev

Sus

Jan

Jans rejseberetning
valgt ind i SI EXCO, har kvaliteterne og
Da de endelig havde pillet fuglen (!) ud af
flyets motor, kom jeg sammen med mine
to Servasgæster fra Canada afsted til Polen
for at deltage i Servas International’s
Generalforsamling (GA). Forsinkelsen
gjorde at vi mødte Sus om morgenen i
Kastrup og alle rejste sammen.
En hurtig, ny togforbindelse fra
lufthavnen i Warsawa bragte os til
centrum af byen, hvor vi havde værelser
på et sympatisk og anderledes hostel,
”Emma” i ul. Wilcza. Det blev drevet af
unge mennesker og var originalt istandsat
af genbrugsmaterialer. Der var økologisk
morgenmad og man fik 20 % rabat, hvis
man var NGO-repræsentant. I stueetagen

låviljen
”Traveller’s
Cafe”,
som viServas
mødtes
til fortsat
at udvikle
til på
glæde
sidste aften før hjemrejsen.
for flere
rejsende
og værter.
Efter
en hurtig
indlogeren,
togMed
Susen
ogny
mig
ind
til
byen
for
at
finde
én
af
de
sidste
formand fra Sverige, får vi i Danmark
rester af Warsawa by fra før anden
verdenskrig
(byenfor
blev
ellers
fuldstændig
ekstra mulighed
- og
måske
også en
jævnet med jorden sidst i krigen). Fire
forpligtelse
til atømme
hjælpefødder,
til og involvere
timer
senere, -med
sultne og
trætte,
havde
vi
stadigvæk
ikke
fundet
det
os, sammen med de andre skandinaviske
lille kvarter…
lande.
Det
var tid til at bevæge sig hen til
mødestedet, hvor vi skulle mødes med
deltagere i GA. Det er altid herligt til at
gense gamle venner og bekendte, og hilse
på nye ansigter, med forventning om en
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Jans rejseberetning, fortsat
spændende og inspirerende uge sammen.

Rusland, Danmark og
Norge arbejder
koncentreret i
mødelokalet

“Til selve GA-mødet
skiftes vi til at sidde
“ved bordet” sammen
med de andre
delegerede fra de 54
lande. Den anden
sidder bagved, klar
til at støtte op, søge
info eller sparre
med.”

FRIVILLIGE
SØGES
• Servas International har
brug for flere der
arbejder aktivt.
• Man kan være med til:
• Styregruppe på
ServasOnline-projektet
• Testperson på
ServasOnline
• Skabe en design
standard til servas.org,
siexco.org,
servasyouth.org og
ServasOnline

De var der, Lidia fra Suriname, Diana fra
Singapore, Liv fra Norge, Marijke fra New
Zealand, Ewa fra Polen…
Efter en hyggelig aften tog vi tilbage til
vores hostel (på gåben!). Næste morgen
kørte vi i to busser til Piaskí i Masurien –
280 km fra Warsawa, hvor GA blev
afholdt i et feriekompleks lige ned til én af
de mange søer området er kendt for. Flot
natur, gode mødefaciliteter og
organisatorisk i top.
Der hilste vi på endnu flere deltagere og
får udleveret program, materiale, tidstabel
m.m. Jeg delte værelse med Jonny fra
Sverige. Da jeg er en dårlig sover, havde
Sus prøvet at lave en aftale for at skåne
mig for de værste nattelyde (tak for det,
Sus). Jonny kender jeg fra tidligere møder,
bl.a. deltog han sammen med sin familie til
vores Servas Youth Nordic Meeting i
2011. Jonny blev valgt til præsident i
Servas International (se Decisions taken at
GA).
Søndag morgen kl. 08.30 gik vi i gang med
selve generalforsamlingen. Vi var parate!
Sus og mig har prøvet det før, og vi ved at
det er en intens uge med mange møder,
workshops, diskussioner, afstemninger,
osv. fra tidlig morgen til sen aften. Man
kan lige ”stjæle” sig til en dukkert i søen
eller en løbetur før aftensmaden, men
ellers er man på hele dagen.
Sus og mig deler os op til de forskellige

Referat af mødet (oversigt over beslutninger)
Alle interesserede kan se referatet og en oversigt over udfaldet af afstemningerne fra alle
punkter der blev behandlet på SI EXCOs hjemmeside for SIGA 2012:
Klik på solen

• Re-design af SIs
hjemmesider
• Teknisk administration
(lægge ting på
hjemmesiden, sende
gruppeemails ud, hjælpe
brugere af Dolphin)
• Oversættelse
• Støtte til landegrupper
•

arbejdsgrupper, efter interesse og
kendskab/kundskab. Det fungerer godt.
Til selve GA skiftes vi til at sidde “ved
bordet” sammen med de andre delegerede
fra de 54 lande der var med i år. Den
anden sidder bagved, klar til at støtte op,
søge info eller sparre med. Norge til den
ene side og Rusland til den anden, sådan
var det denne gang.
Om onsdagen var der lagt en udflugt i
programmet. En sejltur på Masuriens
flotte søer og igennem sluseværk til en
større turistby i bunden af en stor sø. En
velkommen afveksling.
Fredag aften holdt vi afslutningsfest med
bl.a. mange lande-præsentationer, musik,
dans og snak. De skandinaviske lande
havde slået sig sammen med
smagsoplevelser fra Norden. Myseost og
knækbrød fra Norge, skolekridt og
marcipan fra Danmark, sødlakrids fra
Finland og elgpølse fra Sverige. Det var en
stor succes. At franskmændene stod ved
siden af med vin-smagsprøver gjorde det
bare mere perfekt.
Lørdag morgen skulle de sidste forslag
gennemgås og stemmes om, før vi med
fællessang af John Lennons ”Imagine” tog
afsked med hinanden i håbet og troen på
at Servas lever.
Herfra en tak til Sus for samarbejdet,
omsorgen og energien.
Brovst, 23. september 2012
Jan Degrauwe

Den ene ende
af lokalet.
Jan sidder på
højre fløj og
smiler mellem
Norge og
Rusland.

(www.servas.org/siexco/index.php/General_Assembly_2012)
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Rapport - Sus
AF SUSANNE THESTRUP
HOST LIST COORDINATOR, SERVAS DANMARK

Det er fjerde gang jeg har begivet mig ud i
en intens uges arbejde sammen med Jan
med det formål at fremme verdensfreden.
Ja, det lyder stort, men det er jo vores mål
med Servas. På de otte år er der sket en
stor udvikling i Servas International.
P IASKÍ
Mødet fandt sted i det nordøstlige Polen
ved søen Bełdani. Piaskí betyder sands og
der var da også en lille sandstrand ved
vores søbred. En del af et Servasmøde er
jo også at opleve stedet og der var en
dejlig stemning i Piaskí.
M Ø DE T
Frisk vind og solskin stod ind fra søen, og
vi sad som sild i tønde godt over 100
personer i mødelokalet. Alligevel var der
en god stemning hele ugen.
Kun et motion der ville begrænse antallet af
gange samme person kan få $-støtte til at
deltage i SI General Assembly, fik meget
modstridende holdninger frem. Det faldt i
afstemningen.
Fire motions til ServasOnline-projektet som
jeg arbejdede intenst på, gik glat igennem,
så det er jeg stolt af, og alle er optimistiske
og glade for at komme videre med det.
Servas kan gå online i ikke så fjern fremtid.
De unge fra Servas Youth boblede af ideer
som er blevet til en ny Youth Committee
med deltagere fra alle verdensdele. De skal
hjælpe Servas med at vokse.
Servas Sverige leverer den næste præsident
af EXCO. Det er Jonny der var med på
Servas Youth Nordic Meeting 2011 i
Hvalsø, ligesom endnu to nye medlemmer
af EXCO, Ann (Storbritannien) og
Arnoud (Holland). De tre andre er Mirek
(Polen), Danielle (Frankrig) og Jaime
(Colombia). Mirek tager anden runde som
treasurer, og Jaime kender vi i forvejen som
Area Coordinator for Sydamerika. Det
skulle nok blive nemt at samarbejde med
alle de kendte ansigter.

FR IVILL IGE N O K
Der var kvalificerede kandidater nok til
alle komiteer og diverse poster som skal
vælges ved afstemning. Det var dejligt at
se, at så mange gerne vil arbejde for
Servas.
ÅN DE HUL LE R
To gange om dagen var der 30 minutters
pause. Lige nok til at løbe de 20 meter ned
til søen og hoppe i. Ahhh. Afsvalede
kunne vi så tage fat på næste session.
Livgivende i den polske sommervarme.
Observatørerne kunne benytte centerets
kajakker og cykler gratis. Godt for dem! Vi
andre kunne nå en løbetur i skoven langs
søen, Arnouds yoga på stranden, eller
Chris og Joels fitness på plænen om
morgenen. Flere aftener blev der tid til at
hygge efter maden. En aften med bål og
band - populær- og folkemusik - satte fut i
dansen som var i fuld gang, da vi blev
færdig med forberedelser til næste dags
workshops og motions.
AR R AN GØ RE R N E
Arrangørerne fra Servas Polen blev hyldet
grundigt den sidste aften. De havde valgt
et supergodt sted til os, og med Ewa og
Amir i spidsen afviklede de en travl GA
med sikker hånd. Hotellets personale var
lutter hjælpsomhed, og de var tydeligt
begejsterede for den sære flok der havde
indtaget deres faciliteter.
GE RN E IGE N
Jo, jeg gør det gerne igen! Selv om det er
hårdt arbejde - mine kolleger mente jeg
lignede en der trængte til ferie. Det er
begejstrende!

Danmark, Norge og
Sverige stemmer for.
Sus, Liv og Hanna

“Fire motions til
ServasOnlineprojektet som jeg
arbejdede intenst på,
gik glat igennem, så
det er jeg stolt af”

Generalforsamling
Indkomne forslag på Servas International General Assembly 2012 var blevet delt op i subject working groups:
Vision/Future; Peace, Communications and Experiences; Hosts and Travellers; Financial; Administrative;
ServasOnLine. Der bliver de bearbejdet til en ordlyd man kan stemme om. De faste punkter på dagsordnen er
f.eks. godkendelse af regnskaber og budget, og modtagelse af rapporter fra officers.
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ServasOnline - en lang historie
Servas.DK

Find os på internettet
www.servas.dk
Find os på facebook:
Servas Danmark
Servas International
Find os på YouTube:
Servas Danmark
Find os i virkeligheden:
Sommermøde i Kbh
Vintermøde i Kbh
(se servas.dk)
Og brug værtslisten!
Find os i Servas
International News:
http://www.servas.or
g/siexco/index.php/N
ewsletters

Alle de gode intentioner om at gå online
efter GA i 2009 i Mar del Plata, Argentina
haltede afsted i og gik endelig på grund i
2011. Utrygheden ved sikkerheden af
teknologien var ellers ved at aftage, men
der var ikke frivillige nok. En
projektgruppe havde ellers lavet
idegrundlaget, men der var lang vej til en
database med brugerinterface. Der har
været skrevet meget om, hvorfor man ikke
bare laver et site som Couch Surfing hvor svært kan det være? Svært! for Servas
er ikke et netværk af individer, men en
international organization med nationale
medlemsorganisationer der er underlagt
nationale love, skatteregler,
persondatalovgivning, m.m.
P R OJ E KT E TS GEN S T AR T
EXCO lavede et ServasOnline Senior
Panel, der trak planerne op igen, og
rekrutterede en frivillig i Rusland der har
bygget en prototype af ServasOnline. Den
fik vi demonstreret i Piaski. Pengene vi
allokerede i 2006 og 2009 står stadig, og
sammen med en yderligere sum er de nu

budgetteret til at købe et team til at lave
ServasOnline. Projektet skal nu videre i
højt gear med en styregruppe og input fra
ICT. Kunne det køre alene på
begejstringen fra GA, ville det blive
færdigt i en ruf...
WE B S IT E DR AM A
I samme periode blev alle SI hjemmesider
og Dolphin databasen kidnappet! Der
opstod uenighed med ejeren af serveren,
og han lukkede for vores adgang, da han
indså han ville miste indtægten snart.
Han blev dog ”overtalt” til at lukke op
igen, og det hele er blevet flyttet i
sikkerhed på en anden server af de
frivillige i ICT.
DE S IGN ST AN DAR D
Det blev også vedtaget at hyre en til at lave
en design standard der skal definere, hvordan
hjemmesiderne skal se ud. En slags manual
med fonte, farver, et udvalg af knapper og
andet der har med sidernes udseende at
gøre. Den vil også kunne bruges af
landene på deres lokale hjemmesider.

Servas logo
Der er nogen lande der ønsker
vi skal lave et helt nyt logo til
Servas International som en del
af de nye teknologiske
initiativer.

Vi arbejder for at lave en ny, moderne
version af det gamle logo. Kloden og
den åbne dør skal være genkendelige, så
vores 60+ årige historie bæres videre.

Vores jubliæumslogo fra Servas 60 i
Helsingør 2009 på Jans Tshirt og den neutrale
version Nicolai Okkels tegnede bagefter, her
på Servas Tysklands fine nye Tshirts.
Fra venstre Jan, Thomas, Harald og Marina

Volunteering

vi vil udbrede kendskabet til Servas
Et hot emne på SIGA 2012 var hvordan
man kan bringe Servas-ideen med sig ud i
alle de sammenhænge man færdes i, f.eks. i
andre foreninger, faglige organisationer,
sport m.m. Formålet er at udbrede
kendskabet til Servas. Man kan tage en
plakat med, man kan bede om at få lidt
taletid, man kan fortælle en anekdote om
Servas i pausen - der er mange måder at
klemme det ind på.

Hvis man har mulighed for at tilbyde Servasmedlemmer fra andre lande at deltage i
frivilligt arbejde for at hjælpe eller lære noget volun tee r op po rtu nit ies - kan man give
besked på info@servas.dk, så sørger vi for, at
det kommer videre til Servas International og
landene.
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Aktiviteter for unge og deres familier
SE R VAS Y O UT H
Servas Youth har fået ny struktur, som er
udarbejdet af de unge som deltog i
ungdomsmødet i Tylicz, Sydpolen en uge
før SIGA. En Youth Committee der
refererer til EXCO og tager sig af
aktiviteter inden for Youth Out-reach,
Servas Youth Language Experience
(SYLE), Innovative Projects, Technology
og Events.
Vi vedtog også et motion der opfordrer alle
SI Officers til at involvere en assistent
blandt de unge frivillige for at give dem
mulighed for at få erfaring inden for
Servas International.
SY LE O G AL LE DE AN DRE
B Ø RN AF S E R VAS Y O UT H
Det oprindelige SYLE [si'le eller sai'l] pioneeren indenfor længere forudplanlagte Servasophold - fik først selskab
af SYCE [sai'sii] med C for culture. Siden
blev Y droppet (SLE, SCE) fordi andre
end de unge ville være med. På denne GA
tog vi konsekvensen og etablerede Servas
In-depth-Experience (SIE), pre-planned,
longer stays with a defined purpose.
Spøjst navn, men In-depth stammer fra
vores brug af udtrykket "go deep" om at
fordybe sig i længere varende
Servasophold i forskellige sammenhænge.
Der var ideer til mange tilgange, bl.a.
kultur, miljø, sociale - og
samfundsmæssige forhold. Alle kan være
med.
DE UN GE S VIS ION E R
De unges visionære ideer om et Servas

ID-kort der kan rumme Letter of
Introduction, ID, Dankort, rabatkort på
rejser, m.m. var også oppe og vende.
SE R VAS FAM IL Y
Der var en del familier med børn med på
ungdomsmødet i Sydpolen. Ideen med
Servas Family er at fremme
børnefamiliers brug af Servas og skabe et
forum, hvor man kan finde hinanden.
Dels i det nye ServasOnline, dels på
Facebook.

Kontakt Servas
Danmark hvis
du vil vide mere
om Servas
Youth og hvis du er
interesseret i
at tilbyde et
SYLE eller SIE
til en
servasrejsende
.

Udflugt på the Masurian Lakes
Onsdag var mødefri - i hvert fald på kalenderen. To store både bragte os glade og grinende hele vejen fra
byen Ruciana-Nida gennem en sluse og op ad vores egen sø, Bełdany til den største sø, Śniardwy (113.8
km²), og videre ad Mikołaiskie-søen til den lille by Mikołajki.

Rapport fra SIGA 2012

Page 6 of 6

Gruppebillede - stort set alle er med!
Jan er nedenfor den polske gruppe volunteers med flag. Sus er nedenfor
det japanske flag.

SI Ambassadors
SI Ambassadors are travelers who
are willing to be the eyes and ears
for SI as to what is going on in new
or beginning countries. SI
Ambassadors actively get involved
and help strengthen Servas in
countries during their visit. They are
expected to collect host
information for the host list,
communicate with the Development
Committee and EXCO about the
needs of the country and write a
story about the visit to the new
country to SI News.

SI Distant
interviewers
SI Distant interviewers are
experienced interviewers and can
approve travelers from countries
where there is no Servas presence.
The Distant Interviewer works
directly with the SI vice President
and with SI Treasurer for stamp
accountability. Interviews can
involve long (slow), yet rewarding
conversations and can happen
through email, phone and/or Skype.
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