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Global Village är en fem veckors ledarskapskurs med fokus på att utveckla en bättre förståelse för hur
man leder multinationella grupper. Denna sommar samlades 89 personer, från 42 olika länder, alla
med ett stort intresse för en internationell miljö, och med aspirationer om att i framtiden på något sätt
kunna vara med att påverka samhället omkring. Under sommaren bodde alla på Lehigh Universitys
campus. Detta innebar att alla umgicks 24 timmar om dygnet, och det kulturella utbytet var inte bara
begränsat till klassrummet utan man fick insikt i det vardagliga beteendet från människor från hela
världen. Under de fem veckorna hade vi skola varje dag måndag till fredag från 8.15 på morgonen, till
runt 19 på kvällen. Utöver lektionerna arbetade vi med olika konsultprojekt under hela sommaren där
mitt gick ut på att skapa en marknadsföringsstrategi för flygsimulatorer för företaget ETC. Vi besökte
också FN och Världsbanken.
Lektionerna var uppdelade i olika block där vissa var inspirerande, andra berättade om utmaningar
företagsledare mött under sitt liv, och andra var rent fakta baserade för att utvecklas inom ett
specifikt område. Genom detta hade vi inte bara möjlighet att utveckla kunskaper inom ledarskap,
utan också inom områden som entreprenörskap och juridik. Vissa kurser var mer specifika som t.ex.
inom försäljningskanaler, hur rekryteringsprocesser går till eller inspiration från en NASA astronaut,
medan andra var mer öppna diskussioner. Etniskt korrekt ledarskap var också en viktig del av
sommaren och präglade många föreläsningar och diskussioner.
Den kulturella aspekten av Global Village var dock det häftigaste med sommaren. Faktumet att vi
representerade 42 olika länder gjorde att man verkligen fick en känsla av en internationell miljö och
fick möjligheten att lära sig om många kulturer som jag aldrig tidigare mött. Vi hade flertalet officiella
kulturaktiviteter med föreläsningar om varje land, matkvällar med mat från varje land, och en
introduktionsmiddag där alla var klädda i sitt lands folkdräkt. Det var dock all den tid som inte var
inplanerad, då man verkligen hade möjlighet att prata med alla, som man fick en djupare förståelse för
vilken bakgrund de kom ifrån. Allt från att vi hade en kväll när israelerna diskuterade Israel-Palestina
konflikten och utvecklingen i Ukraina diskuterades av gruppens ryssar och ukrainare.
Överlag är detta en av de mäktigaste upplevelserna jag någonsin haft. Jag har lärt mig otroligt mycket
nya saker och jag har lärt känna vänner för livet, från hela världen. Det kommer att ge mig mycket
intressanta och roliga möjligheter i framtiden!
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