Sakskøbing d. 14.2.2021

Nyt fra Ungdomsudveksling D1480
Rotary Udveksling Team 21/22
I Rotary er studenternes sikkerhed og velbefindende samt forældrenes tryghed vores første
prioritet.
Situationen med Corona virus er stadig usikker i hele verden, og ingen ved hvornår, vi kommer
tilbage til det normale. Der er kommet nye virusvarianter til, som vi ikke kender forløbet af.
Danmark er i gang med vaccinationer, men det kan have lange udsigter inden 15-18-årige kan
vaccineres, for ikke at snakke om status på vaccinationer i værtslandene. Vi tror på at
værtslandene fortsat vil være hårdt ramt af Corona de næste mange måneder og flere har
allerede aflyst udveksling for året.
Vi vil ikke sende studenter til udlandet, hvis det er usikkert.
En af grundende til Rotarys succes på ungdomsudveksling er den meget grundige
forberedelse af vores studenter inden udrejse. Disse fysiske møder vil det ikke vil være mulige
at holde for team 21/22. Det vil heller ikke være 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 foråret, når
nogle i den situation måske hellere ville bruge alternativer som gymnasium eller efterskole.
Derfor har RDU besluttet at aflyse Rotary Ungdomsudveksling Team 21/22.
Det har ikke været en let beslutning, men vi mener, at det er det rigtige at gøre på nuværende
tidspunkt. Vi er klar over, at dette er en stor skuffelse for de studenter der stod for at skulle på
udveksling, og vi havde da også set frem til, at kunne sende dem ud som ambassadør for
Danmark.
Hvis de nuværende studenter fortsat ønsker at komme på ungdomsudveksling med Rotary, vil
vi gerne overføre deres ansøgning til Team 22/23, hvor vi håber at situationen igen er normal.
OPFORDRING TIL ALLE ROTARY-KLUBBER:

Til sommer skal et nyt hold studenter søge om at komme på udveksling i 22/23. Kun ca.
halvdelen af Rotaryklubberne i vores distrikt deltager i Ungdomsudvekslingen. Vi vil rigtig
gerne have flere klubber med til at løfte en af Rotarys helt store hjørnesten.
Gå ind i ungdomsarbejdet og vær med til at sende unge mennesker ud i verden, hvor de
vil udvikle og modne sig og blive endnu mere parate til at blive selvstændige og
engagerede unge borgere i vores land.
I ungdomsteamet står vi klar til at svare på spørgsmål. Kontakt evt. DC Kim Skourup
40546546 eller dc1480@rotary-yep.net
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