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Situationen er nu sådan at Corona virus stadig spreder sig over hele verden, og ingen ved 
hvornår vi kommer tilbage til det normale. Alle lande vi udveksler med har indført 
restriktioner. Forhåbentlig vil det stoppe udbredelsen af Covid-19 og få den til at passere 
uden for mange skader.

I Rotary er studenternes sikkerhed vores første prioritet.

Vi kan derfor ikke tilbyde studenter at rejse ud til steder, hvor udenrigsministeriets 
rejsevejledning ikke anbefaler det. Mange lande har forbudt udlændinge at komme ind i 
landet. Det er ikke muligt at søge visa. 
Derfor er det meget usikkert hvornår det eventuelt bliver muligt at rejse på udveksling. Der 
kan måske gå flere måneder, og nogle lande vil være senere end Danmark med hensyn til 
udbredelsen af virus.

Det er heller ikke fair for udvekslingsstudenter, at de ikke ved, hvornår de kan rejse ud og 
vi mener, at vi ikke bør holde dem hen til engang i efteråret, når nogle i den situation 
måske hellere ville bruge alternativer som gymnasium eller efterskole.

Derfor har vi besluttet at aflyse Rotary Ungdomsudveksling Team 20/21. Det har ikke 
været en let beslutning, men vi mener at det er det rigtige at gøre på nuværende tidspunkt.
Heldigvis er der ikke igangsat mange aktiviteter for udvekslingsstudenterne endnu og vi 
kan nå at begrænse vores udgifter. 
Især da studenterne anstændigvis får hele det indbetalte beløb retur.

Aflysningen gælder udsendelse af studenter i sommeren 2020 og det gælder modtagelse 
af studenter i sommeren 2020 og januar 2021. De studenter der er her allerede fortsætter 
til deres udveksling afsluttes til planlagt tidspunkt, medmindre deres forældre beslutter at 
de skal rejse hjem før tid.

Da ungdomsudveksling er en ”byttehandel”, betyder det at vi ikke modtager studenter, da 
vi ikke vil belaste klubberne, når de ikke kan sende en udvekslingsstudent ud. 
Altså vil der i efteråret 2020 kun være en snes studenter fra W20 tilbage og i foråret 2021 
vil der ikke være udvekslingsstudenter. 

Dette er for Rotary Danmarks Ungdomsudveksling kun en kort pause for at afvente at 
forholdene i omverdenen normaliserer sig, så vi kan være tilbage med fuld styrke året 
efter. Allerede inden sommeren vil vi åbne for ansøgninger til team 21/22, og vi ser gerne, 
at de studenter, der ikke kom ud i år, kan få muligheden næste år.

Endelig bedes I være opmærksomme på, at de studenter, der er rejst tidlig hjem på grund 
af Corona virus, ikke er Early Return i oprindelig forstand. De kan fuldt ud være med i  
Rotex og Rotaract og skal betragtes som have fuldført deres ophold.



Rent praktisk betyder det følgende: 

Studenternes deltagelse i distriktskonferencer vil være uden tilskud fra RDU. 
Alle briefinger for outbounds aflyses.
IntroCamp aflyses.

Afterbriefing afholdes planmæssigt. (september)
Forældrebriefing (for forældre til studenter der kommer hjem) afholdes som virtuelt møde.

G2G på Steenhus Gymnasium i Holbæk aflyses på grund af det lille antal studenter.
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