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PS! 

Fristen for å søke på 
YFUs utvekslingsprogram 

til Tyskland er 1. mars.

ER DU INTERESSERT I POLITIKK, FILOSOFI OG 
HISTORIE? ER DU OPPTATT AV MILJØ? LIKER DU 
SPORT? ER DU FOR EU? ELLER KANSKJE MOT? 
UANSETT HAR DU MYE Å LÆRE I TYSKLAND – 
NORGES NEST VIKTIGSTE HANDELSPARTNER 

OG EUS STØRSTE MEDLEMSLAND.

Tyskland har spilt en nøkkelrolle i EUs utvikling helt siden 
oprettelsen av Den europeiske kull- og stålunion (EksF) i 
1952. EU har siden den gang hatt som sitt viktigste mål å 
sikre freden i den europeiske region. I tillegg har EU tro på 
at økt handel også bidrar til fred og skaper mer velferd for 
flere. 
Gjennom Norges nære forhold til Tyskland, har Norge 
en viktig kanal innad i EU for å påvirke og ivareta norske 
interesser. Siden EUsamarbeidet blir stadig mer omfattende 
fremstår Tyskland som en stadig viktigere partner for 
Norge, både økonomisk, politisk, kulturelt og akademisk. 
Samtidig har interessen for Tyskland og det tyske språk falt 
dramatisk. Dette gjør vi i Youth For Understanding (YFU) 
noe med! Med denne brosjyren får du seks gode grunner til å 
velge tysk og Tyskland. Men tro oss – det finnes mange flere!
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9. november 1989 åpnet DDR grensen til Vest-Tys-
kland. For første gang på 28 år kunne øst- og 
vest-tyskere fritt bevege seg over muren som ikke 
bare hadde delt et land i to, men også et helt folk og 
en hel verdensdel.
Foto: Ricardo Gomez Angel on Unsplash



”Norge har mye å lære av Tyskland innenfor miljø. Jeg 
er imponert over Tysklands evne til å jobbe langsiktig, 
systematisk og standhaftig med miljø. I miljøkampen er 
disse tre egenskapene utrolig viktige, for kampen, den er 
lang og hard. Tyskland er veldig avhengig av kullkraft, men 
investerer mye i teknologi som gjør det mulig med fangst 
og lagring av Co2. Tyskland bruker også sterke økonomiske 
virkemidler for å få energiselskapene til å produsere mer 
kraft fra fornybare energikilder. Energiselskapene får over 10 
ganger høyere pris for å produsere strøm fra vindkraft enn 
de gjør her hjemme i Norge. Det er imponerende!”

- Paal Frisvold, 
fd Styreleder i Bellona Europa

I Tyskland er det verken rart eller spesielt radikalt å 
være opptatt av miljø. Tyskere flest har rett og slett 
forstått at ren luft og rent vann i et tett befolket 
industriland ikke er en selvfølge. Tyskland er langt 
framme innen områder som gjenvinning av avfall, 
bevaring av biomangfold og utvikling av alternative 
energikilder.
Foto: Daniel von Appen on Unsplash

GRØNT ENGASJEMENT



”Utvekslingsåret mitt i Tyskland gjorde at jeg ble mer 
selvstendig og mindre bekymret for å gjøre ting på egen 
hånd. I dag er jeg selvstendig næringsdrivende og har mitt 
eget IT-firma. Året mitt i Tyskland vekket interessen min 
for, og gjorde det mindre skummelt, å bo og jobbe i utlandet 
senere. Å bo i London føles like naturlig som å bo ”hjemme” i 
Norge. Noen av mine viktigste kunder befinner seg i Zürich i 
Sveits og jeg bruker både muntlig og skriftlig tysk stort sett 
daglig. Tysk-kunnskapene har kommet godt med underveis 
og i enkelte sammenhenger har det gitt meg uvurderlige 
fordeler.” 

-Jan-Aage Frydenbø-Bruvoll, 
Adm. dir., BRVL technology Ltd. Europa. 

Utvekslingselev med YFU i Tyskland, 91/92

Tysk industri er i verdensklasse og fag som matte, 
fysikk og andre realfag står sterkt i den tyske skolen 
og ved tyske universiteter. Ønsker du å være med 
på å utvikle teknologi for fremtiden? Kan du tenke 
deg å bli ingeniør, lege eller tannlege? Går du på 
videregående skole i Tyskland vil du heve nivået 
ditt i matte og fysikk og samtidig gjøre det lettere å 
studere i Tyskland senere. 
Foto: Alex Knight on Unsplash

TEKNOLOGI FOR FREMTIDEN



“Både Tyskland og Norge trenger godt utdannede mennesker 
som har erfaring i å samarbeide på tvers av landegrensene. 
Jeg vil gjerne oppfordre norsk og tysk ungdom til å lære seg 
hverandres språk 

- et bedre utgangspunkt for dialog og samarbeid 
mellom våre to land finnes ikke!”

-Tanja Knittler, 
fd Kulturattaché ved den tyske ambassaden i Oslo. 

Utvekslingselev med YFU i Tyskland, 91/92

Norge eksporterer varer og tjenester for over 100 
millarder kroner til Tyskland hvert år. Det gjør 
Tyskland til en av Norges viktigste handelspartnere. 
Hvert år kommer det rundt en halv million tyske 
turister til Norge. Stadig flere norske bedrifter og 
organisasjoner har behov for medarbeidere som 
snakker godt tysk og som kjenner tysk kultur og 
væremåte. 
Foto: LoboStudio Hamburg on Unsplash

KAN DU TYSK FÅR DU JOBB



”I Berlin er mangfoldet så stort at du kan lure på hvordan alt 
får plass i én by. Gatekunsten, matbutikkene, restaurantene, 
lydene; Det var i grunn bare å gå rundt i byen, suge til seg 
alle inntrykkene og gå hjem for å skrive og komponere 
musikk.” 

I 2006 reiste Hanne Hukkelberg til Berlin for å få inspirasjon til å 
skrive og komponere låter til plata ”Rykesstrasse 68”.

Mange norske arkitekter, musikere, billedkunst-
nere og forfattere har latt seg inspirere av tyske 
kulturelle smeltedigler som Berlin, München, Köln 
og Hamburg. Små museer, store bibliotek, intime 
konsertscener og gatekunst venter på ditt besøk! På 
dette bildet ser du et enormt gatemaleri fra bydelen 
kreuzberg i Berlin.
Foto: Adrienguh on Unsplash

LA DEG INSPIRERE AV 
KUNST OG KULTUR



”Sportsinteressen i Tyskland er helt enorm, og det var 
fantastisk å få være idrettsutøver i en slik kultur. Fansen er 
virkelige “fans” som reiser land og strand rundt for å følge 
laget sitt og gir lyd fra seg. Det er høyt nivå i mange ulike 
idretter. Det er morsomt å oppleve en Bundesligakamp i 
fotball eller en håndballkamp på elitenivå der stemningen 
er elektrisk i forhold til det vi er vant til fra norske arenaer. 
Personlig har de fem årene jeg bodde i Tyskland lært meg en 
ny kultur å kjenne. Jeg behersker et språk som snakkes av 
100 millioner i Europa, og jeg har møtt mange interessante 
mennesker med et annet perspektiv og verdensbilde enn det 
vi er vant til i Norge.”  

-Else-Marthe Sørlie Lybekk, 
Spilte for leipzig 2003-2008.

Fotball, håndball, ishockey, boksing, motorsport 
og basketball. Norske idrettsutøvere har funnet 
veien til det tyske profflivet i mange ulike idretter. 
Uansett nivå vil du finne nye treningskamerater 
innen de este idretter i Tyskland – kanskje unntatt 
langrenn og alpint. Men da er det jo greit at alpene 
aldri er langt unna! 
Foto: ATom Sodoge on Unsplash

BEST BÅDE MED OG 
UTEN BALL



Youth For Understanding Norge

Kolstadgate 1 | 0652 Oslo  
post@yfu.no | www.yfu.no 

Tele: 22 69 81 80 
Facebook & Instagram: YFU Norge

Youth For Understanding er en internasjonal 
utvekslingsorganisasjon for ungdom mellom 15 og 18 år, som 
arbeider for fred og forståelse. YFU Norge gir deg mulighet 

til å gå på videregående skole og bo i en vertsfamilie i 
Tyskland eller andre land ett år.

 
Se verden med andre øyne 
Etter vår mening er det å være utvekslingselev den beste måten å komme 
tett innpå en kultur og lære et språk. Det du imidlertid lærer mest om i 
løpet av et utvekslingsår, er deg selv. Du blir mer selvstendig, du får et 
større perspektiv på verden og du lærer å takle motgang på en bedre 
måte. 

YFU er der for deg 
Du er ikke alene der ute. YFU er en frivillig organisasjon og i hvert 
land er det mange mennesker som bruker fritiden sin til å gjøre året 
ditt både trygt og lærerikt. Alle de 60 YFU organisasjonene rundt om 
i verden må følge et sett med internasjonale kvalitetskrav. Vi har et 
solid støtteapparat som står klart til å bistå deg 24 timer i døgnet. 
YFU arrangerer samlinger i løpet av året hvor du får møte andre 
utvekslingselever og lære mer om landet du bor i. 

REIS MED YFU TIL TYSKLAND
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