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ATT VARA SERVASVÄRD

Att resa med Servas
Du står nu i begrepp att resa med Servas. Servas är en internationell fredsorganisation, som ger
dig en unik möjlighet att möta andra människor i deras hem. Tanken är att man skall knyta
kontakter över gränserna, försöka förstå varandras problem och leva sig in i varandras
förhållanden. Servas handlar om möten människor emellan – inte om billig övernattning.
I början av varje lands värdlista finner du en förteckning över de regler, som landets värdar
förväntar sig att gästerna skall iakttaga. Läs dessa regler omsorgsfullt, eftersom de kan variera från
det ena landet till det andra. Det är också alltid bra att i förväg läsa på om landets kultur och
seder. Kom ihåg att det är du som är gästen.
Servas har tio regler som är giltiga överallt. Några kan tyckas självklara, men det skadar inte att
hålla dem i minnet:
1. Du bör kontakta din värd i förväg. Respektera det antal dagar som värden satt upp för
anmälningstid. Lättast får man kontakt per e-post alternativt telefonsamtal. Saknas den
möjligheten och postgång används, förväntas du bifoga en internationell svarskupong, som du
kan köpa på samma ställen som frimärken. Många värdar uppskattar att få en kopia av ”Letter of
Introduction” i förväg.
2. Försök att planera din resa så att du också kan besöka värdar utanför de större städerna.
Värdar i förorterna och på landsbygden får sällan besök och du kommer att känna dig särskilt
välkommen där.
3. Så fort du träffar din värd skall du visa ditt ”Letter of Introduction”. Värden skall genast få veta att
du är en äkta Servasresenär och få en bild av vem du är och vad du har för intressen. Vi
rekommenderar att du har med en kopia att ge värden, om han/hon inte redan har fått en.
4. Du bör ha med dig lakan och sovsäck som du erbjuder dig att använda.
5. Din värd räknar med att du stannar två dygn. Har du för avsikt att endast stanna en natt
måste du meddela detta vid din första kontakt. Om värden vill att du skall stanna längre blir du
tillfrågad.
6. Försök att bli som en medlem av familjen och anpassa dig till husets och traktens seder och
bruk. Erbjud dig exempelvis att hjälpa till i köket. Du kanske erbjuds måltider men det är inte en
självklarhet.
7. Du ska inte betala något för logi och mat. I samband med extra utgifter, exempelvis vid
restaurangbesök eller bilfärder, bör du erbjuda dig att bidra. Telefonsamtal och internetkostnader
ska du alltid betala. Tänk på att det är förbjudet att ladda ner filer eller program till värdens dator.
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8. Informera snarast din värd om ändrade resplaner. Att utebli från avtalat besök hos en värd är
ett allvarligt regelbrott (om man inte har goda skäl för att inte ha kunnat lämna meddelande), som
rapporteras till organisationen i hemlandet. Detta liksom andra regelbrott av allvarligare slag, kan
innebära uteslutning ur organisationen. Tänk också på att alltid fråga vad som förväntas av dig
under dagtid då värden är på jobbet. Ibland kan en värd ha tagit ledigt för att umgås med dig,
ibland avtalar ni en tid då ni ska ses eller i vissa fall kan du få en nyckel och klara dig på egen
hand.
9. I umgänget med familjen är det ofta mycket uppskattat om du har med dig foton från din egen
miljö, t.ex. på anhöriga, från din arbetsplats och från din bostadsort. En liten skrift om Sverige,
typ ”Facts about Sweden” eller dylikt, kan vara en lämplig utgångspunkt för jämförelser mellan
länderna. En liten present från Sverige är en trevlig gest – men absolut inget krav.
10. Tänk på att värdlistorna endast är för Servasmedlemmar. Förvara dina listor och ditt Letter of
introduction på samma vis som du förvarar ditt pass. Efter avslutad resa ska värdlistor och
reserapport skickas till nationella sekreteraren i Sverige snarast möjligt. Skicka också gärna ett kort
eller brev till de värdar du har besökt. Det uppskattas mycket och är ett enkelt sätt att säga tack.

Vi önskar dig en trevlig resa!

Möter du människor som du anser skulle vara lämpliga
Servasmedlemmar får du gärna förmedla Servaskontakten till dem!
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