
SEED: Solidarity Exchange for the Environment and Development
Utfyllende informasjon om Spires solidaritetsutveksling 2022-2023

Dette infoskrivet er for deg som har søkt, eller tenker å søke, på Spires
solidaritetsutveksling. Så gøy at du er interessert! I teksten herunder finner du viktige datoer,
utvekslingens oppbygging, og aktiviteter du skal foreta deg.

Først litt om Spire:
Spire er en miljø- og utviklingsorganisasjon som arbeider for en bærekraftig og rettferdig
verden gjennom politisk påvirkning, informasjonsarbeid, demonstrasjoner og debatter.
Sammen med vår søsterorganisasjon Network for Youth Development (NfYD) i Malawi har vi
utviklet utvekslingsprogrammet Solidarity Exchange for the Environment and Development
(SEED). SEED er finansiert av og utviklet i samarbeid med Norec (Norsk senter for
utvekslingssamarbeid).

Hva går utvekslingen ut på?
Spire sender to deltagere til Lilongwe i Malawi for å lære mer om utviklingssamarbeid,
klimarettferdighet, landbruk og ungdomsmedvirkning. Utvekslingen innebærer at deltagerne
bor fem måneder i Lilongwe i Malawi sammen med to utvekslingsdeltagere fra NfYD, før de
fire deltagerne reiser sammen til Norge og arbeider hos Spire i Oslo i fem måneder.
Utvekslingen starter opp 17. august 2022 i Oslo og avsluttes 31. mai 2023. Du kan lese mer
om utvekslingen her.

Hvem kan søke?
Vi søker deg som er selvstendig, tilpasningsdyktig og nysgjerrig. Det er viktig at du har gode
samarbeidsevner og god kulturforståelse. Du må ha god formidlingsevne, muntlig og skriftlig,
både på norsk og engelsk. Det er en fordel om du har organisasjonserfaring fra Spire eller
andre ungdomsorganisasjoner, men ikke et krav. Det er også en fordel om du har kjennskap
til temaer som klimarettferdighet, landbrukspolitikk og utviklingspolitikk. Deltakere må være
mellom 18-30 år.

Oppbygging
17. august 2022: Oppstart i Oslo
Bli kjent med Spire, din reisepartner, og få praktisk informasjon om utvekslinga.

19. august 2022: Avreise til Johannesburg i Sør Afrika
Det avholdes et forberedende kurs i Johannesburg: 21. - 26. august 2022. Kurset kalles
“Preparatory training” og er i regi av Norec. Her møtes deltakerne fra Norge og Malawi for
første gang. Etter kurset reiser deltakerne sammen til Malawi.

29. august 2022 - 2. september 2022: Kurs med NfYD i Lilongwe, Malawi
NfYD arrangerer et introduksjonsseminar om hvem de er og hvordan de arbeider. NfYD vil
også fortelle om de mest sentrale arbeidsområdene i prosjektet, nemlig klimarettferdighet og
landbruk.

https://www.spireorg.no/utveksling.html


Etter en måned i Malawi skal deltagerne velge ett tema og starte planleggingen av eget
prosjekt i samarbeid med Spire og NfYD. Prosjektarbeidet skal jevnlig presenteres for Spire
og NfYD under digitale oppdateringsmøter.

Aktivitet i Malawi
- Delta i NfYD sitt daglige arbeid
- Dra på gårdsbesøk
- Lære mer om malawisk politikk for landbruk og klimaendringer
- Innhente informasjon gjennom intervju, observasjon og deltagelse i aktiviteter
- Produsere informasjonsmateriell
- Jobbe med et eget prosjekt
- Fellesmøte med Spire og NfYD hver måned for å oppdatere om hvordan utviklingen

går og få oppfølging

Avreise til Norge ca. 17. desember 2022 (fleksibel dato)
Etter ankomst til Norge skal deltagerne møte med Spire for en debrief før juleferie.

16. januar 2023: Oppstart i Oslo

16.-20. januar 2023: Hyttetur og introduksjonsseminar
Spire arrangerer hyttetur med introduksjonsseminar. På lik linje med introduksjonsseminaret
i Malawi skal vi snakke om SEEDs hovedtemaer, denne gangen fra et norsk perspektiv.

Aktivitet i Norge
- Delta i Spires daglige arbeid
- Jobbe med et eget prosjekt
- Drive med informasjonsarbeid
- Holde foredrag på folkehøyskoler
- Være på gårdsbesøk
- Opplæring i politisk påvirkning

22.-29. mai 2023 (uke 21): Avslutningsarrangment
Spire holder et avslutningsarrangement hvor vi snakker om lærdommer, erfaringer,
oppnåelser, arbeidsmetoder og generelle tilbakemeldinger til prosjektet.

31. mai 2023: Siste utvekslingsdag
Avreise for Malawiske deltagere.

Juni (dato TBA) 2023: Homecoming i Johannesburg i Sør Afrika
Avsluttende arrangement for alle utvekslingsdeltagere i regi av Norec. Oppdateres så snart
tid og sted er avklart.

Etterarbeid som SEED-ambassadør
Som en del av utvekslingsprogrammet forventes det noe etterarbeid i halvåret etter
utvekslinga er avsluttet. Spire legger opp til at du blir med i et av våre politiske utvalg eller
lokallag for et gjensidig utbytte av dine erfaringer fra utvekslinga. Som ambassadør for



SEED vil du være med på å spre kunnskap og informasjon og utvekslinga, og motivere
andre til å søke.


