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De gode erfaringer fra UFL kom tidligere på året på dagsordenen 

i Japan. Det skete i forbindelse med et internationalt udvekslings-

program, hvor et af formålene er at udvikle kommende ledere til 

NGO’er, og hvor Sasa Milic Thomassen var inviteret med i den 

danske delegation af Socialstyrelsen.

Sasa Milic Thomassen, der er frivillig hos UFL Hjørring, greb 

chancen og fik suget masser af ny viden til sig på unge-området 

og fik derudover rig mulighed for at prøve sig selv af som leder. 

- Det var mange gange mere udviklende for mig end alt andet, 

jeg har prøvet arbejdsmæssigt, og det fik mig til at tro på, at jeg 

kan meget mere, end jeg på forhånd regnede med, fortæller den 

unge socialrådgiverstuderende. 

- Jeg havde aldrig før lavet strategiske handleplaner eller arbej-

Udsendt for UFL i Østens Rige
Sasa Milic Thomassen er en stor oplevelse rigere oven på et besøg i Japan, 
som åbnede hendes øjne for det store potentiale i frivilligt arbejde.

TE
KS

T:
  F

A
K

R
I K

O
LE

IL
A

T

det med human ressource development, men det gjorde jeg i Ja-

pan. Pludselig fandt jeg mig selv i en lederrolle, hvor jeg planlag-

de arbejdsprocesser, udtænkte strategier, skitserede visionerne og 

udarbejdede systemmodeller for kompetenceudvikling, siger Sasa 

Milic Thomassen, der på turen fik flere muligheder for at vise UFL-

flaget.

- Jeg ønskede at repræsentere UFL’s ungdom, fordi jeg gerne 

vil gøre os mere synlige internationalt og fortælle om, hvorfor vi 

er så hammergode til det, vi laver, forklarer hun. 

Den største forskel, Sasa oplevede på danske og japanske un-

ge, er den helt anderledes grad af disciplin og respekt for traditi-

oner, der er fremherskende i Japan.

- I arbejdstiden og skolen skal man helst lade privatlivet ligge der-
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hjemme, og man må ikke skille sig ud. Japanerne er meget pligtop-

fyldende og bærer uniformer og pænt businesstøj. Men om aftenen 

kommer de unge ud af deres skal, og de giver den gas, når de mødes 

med vennerne i farverigt tøj. Tokyo om aftenen og natten er fuldstæn-

dig anderledes end i dagslys, fortæller Sasa Milic Thomassen.

Hendes indtryk er, at Japan grundlæggende står over for nog-

le af de samme udfordringer, som vi gør herhjemme, når det dre-

jer sig om unge, der har svært ved at følge med nutidens krav i for-

hold til uddannelse og beskæftigelse – dog med nuanceforskelle.

Set i bakspejlet er især erfaringerne med de forskellige måder 

at arbejde med frivillige på noget, som Sasa i høj grad føler, hun 

kan bruge i sit arbejdsliv. 

- Socialrådgivere arbejder meget sammen med frivillige orga-

nisationer. Det indblik, jeg har fået i NGO-arbejdet under min Ja-

pan-tur, har sat frivillighed i et helt nyt perspektiv og lært mig, at 

frivillige organisationer udfylder en meget større rolle i forhold til 

velfærd og løsningen af sociale problemer, end jeg på forhånd var 

klar over, fortæller Sasa Milic Thomassen.

Arbejdet som frivillig vejleder hos UFL Hjørring giver hende me-

get på det personlige plan. Som bosnisk flygtning oplevede hun 

at få utrolig meget hjælp og støtte fra nonprofit-organisationer, 

og derfor finder hun det rart i dag at kunne give noget igen.

- Foruden glæden ved at kunne gøre noget for andre, får jeg 

en følelse af at fylde mit liv med noget, der er større end mig selv, 

og at jeg får personlig og arbejdsmæssig erfaring på et helt andet 

menneskeligt niveau, slutter Sasa Milic Thomassen.  


