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Mångfald, Invandrare
och Landsbygd

Torsdagen den 22 maj
ägde inspirationskonferensen Mångfald, Invandrare och Landsbygd rum i
Skövde stadshus. Konferensen
bjöd på flera aktiviteter, både
föreläsningar, paneldebatt och
mingel med diskussionsfrågor.
Som lunch fick deltagarna smaka
på mat från världens olika hörn.
Konferensen var ett led i Landsbygdsnätverkets arbete för en
mer integrerad landsbygd och
anordnades av Hushållningssällskapens Förbund Inspirationskonferensen var ett led i att
förbättra genomförandet av
landsbygdsprogrammet och att
bättre ta tillvara på den resurs
som invandrare utgör. Avsikten
var att skapa en arena för
kunskapsutbyte och information
där konferensdeltagarna kunde
knyta nya värdefulla kontakter
genom dialog som kan stimulera
till nya lösningar. Denna skrift
syftar till att sammanfatta
konferensen, både dess
föreläsningar och diskussioner
som bedrevs.

Deltagarna
På konferensen deltog ca 65
personer. Deltagarna kom från
privat, offentlig och ideell sektor,
vilket gav en dynamisk blandning
inför mingel och diskussion.
Även stora delar av Sverige,
geografiskt sett, var närvarande.
Konferensens deltagare kom från
Västerbotten i norr till Malmö i
söder.
Flera deltagare kom tidigt till
morgonfikan och bekantade sig
med varandra. Kl. 9.30 startade
dagen med en presentation av
Skövde kommun. Dagen gick i
ett högt tempo och 17.30
avslutades paneldiskussionen.
Talarna
Programmet inför dagen var
fullspäckat med tolv talare, men
bortfall gjorde att konferensen
slutligen bjöd på tio talare.
Leif Johansson (c),
kommunalråd Skövde
kommun, inledde dagen med att
hälsa konferensen gästade
välkommen till Skövde.
Johansson berättade att Skövde
kommun historiskt varit och är
en viktig livsmedelsproducerande

bygd. Skövde kommun har
många nationaliteter, många med
ursprung från landsbygd och
lantbruk i andra länder.
Johansson menade att maten är
en viktig brygga över kulturer och
kan bidra till en bättre
integration.
Åke Clason, VD
Hushållningssällskapets
förbund välkomnade sedan
deltagarna till konferensen, som
anordnats av
Hushållningssällskapet Väst.
Clason menade att landsbygden
traditionellt sett varit dålig på att
ta del av integrationens
möjligheter. Han hoppades att
konferensen kunde skapa möten
och stimulera entreprenörer på
landsbygden att se integrationen
som en resurs för landsbygden.
Konferensen var en del av
Landsbygdsnätverkets
verksamhet och på konferensen
medverkade Peter Melin,
ordförande för samma nätverk.
Melin förklarade syftet med
Landsbygdsnätverket och deras
arbetssätt.

Landsbygdsnätverket är
Landsbygdsprogrammets*
nätverk och skall optimera nyttan
med programmets pengar,
samtidigt som nätverket skall vara
ett forum för utbyte av
information och erfarenheter.
Programmet har ett
integrationsmål som skall
genomsyra nationella, regionala
och lokala nivåer. Nytt med
programmet under perioden
2007-2013 är axel 3, som nu skall
verka för ett diversifierat
landsbygdsföretagande. Melin
menade att axel 3 nu ger upphov
till många möjligheter för en
ökad integration på landsbygden.
Melin avslutade med att säga
att det krävs en attitydförändring
hos både invandrare och svenskar
samt en ökad delaktighet för att
integration skall kunna ses som
en faktor för landsbygdsutveckling.
* Landsbygdsprogrammet syftar till att
landsbygden ska utvecklas på ett hållbart sätt,
ekonomiskt, ekologiskt och socialt. Stöd kan utgå
till de som ägnar sig åt landsbygdsutveckling och
näringsverksamhet på landsbygden. Programmet
finansieras ungefär till hälften av EU.

Röda korset är en humanitär
organisation som är
representerad i 187 länder

världen över. Organisationen ger
stöd till sårbara och utsatta
personer i samhället, en grupp
som bl.a. består av flyktingar,
asylsökanden och papperslösa
personer. Helén Lackenbauer,
internationell samordnare, talade
på konferensen om bl.a.
migration och hur den ökat i
världen. Idag befinner sig ca 200
miljoner människor utanför det
land de föddes i. Orsakerna till
den ökade migrationen är flera,
bl.a. befolkningsökning,
ekonomiska förändringar,
naturkatastrofer och
globalisering.
Trots att migrationen ökar,
minskar antalet flyktingar. Vilka
som är att betrakta som flykting
följer av 1951 års
flyktingkonvention, som, mycket
kortfattat, säger att
skyddsbehövande är flyktingar.
Skyddsbehövande kan t.ex. vara
de som riskerar att dömas till
döden eller utsättas för tortyr
eller som flyr en väpnad konflikt.
Då antalet väpnade konflikter
minskat, minskar även antalet
flyktingar. Istället ökar antalet
papperslösa människor.
Papperslösa människor är de som

inte legalt uppehåller sig i ett land
av en eller annan orsak, inte
sällan kopplad till ett hemlands
icke organiserade byråkrati vilket
leder till att alla papper inte är i
ordning.
Lackenbauer menar att
hårdare krav, ökade
gränskontroller, visumkrav,
smuggling och trafficking är
faktorer som försvårar arbetet
med att minska antalet
papperslösa personer. Hon ser
även en stor fara i diskriminering
mellan människor.
Diskriminering som Lackenbauer
beskriver som ”vår oförmåga att
leva med dem vi ser som dem
andra.”
Från Migrationsverket i Skövde
kom Anders Ekström som
bland annat talade om hur de
senaste årens inströmning av
asylsökande sett ut, hur många
och varifrån de sökande kommit.
2006 sökte drygt 24 000 personer
asyl i Sverige, 2007 var antalet
över 36 000. I år beräknas ca.
30.000 söka asyl i Sverige.
Vidare talade Ekström om
vad som händer under tiden
asylsökanden väntar på beslut

och möjligheten till praktik och
arbete. Migrationsverket arbetar
med att minska väntetiderna och
att låta asylsökande ta större
ansvar för sig själva. Ekström
poängterade också vikten av att
kunna styrka sin egen
identitet. Ekström berörde även
ett nytt lagförslag gällande
arbetskraftsinvandring, vilket
förmodas godkännas i höst.
Sutip Austad, lantbrukare och
grönsaksodlare på Austad Gård
gav en injektion till alla deltagare
om det möjliga i det omöjliga.
Med mycket noggrann planering,
en hel del jäklar anamma och en
stor portion kärlek till det hon
gör, har Suthip Austad byggt upp
sin odling av thailändska och
kinesiska grönsaker på sin gård i
Spekeröd.
”Jag var arbetslös och
försökte lista ut hur jag skulle
försörja mig. När jag hade
funderat färdigt gick jag till
Arbetsförmedlingen och sa att jag
ville starta eget. Men de trodde
inte på min idé. Det var det inte
många som gjorde. Dessutom sa
de att det var svårt för
utlänningar att starta företag,

vilket gjorde mig vansinnigt arg.
Det var då jag bestämde mig för
att strunta i alla bidrag. Med 300
kronor på fickan åkte jag och
köpte en spade och började gräva
upp en igenvuxen åker på vår
gård. Det var 1993. Omgivningen
trodde att jag hade blivit tokig.”
Efterfrågan och intresset för
hennes produkter ökade när hon
bjöd in till kostnadsfri
provsmakning på gården.
Fortfarande driver hon gården
helt oberoende av bidrag och
numera med cirka 200 olika
produkter. Krögarna har fått nya
produkter och råvaror till sina
menyer och många står i kö för
att köpa dessa kravmärkta
produkter. Något hon är oerhört
stolt över.
Urban Laurin, Företagarna,
menade att ”Landsbygdens
entreprenörskap är en resurs för
mångfald och landsbygdens
mångfald är en resurs för
entreprenörskap. Han
konstaterade att entreprenörskap
betyder inte bara att starta
företag, utan att vara företagsam,
att få saker och ting gjorda.
Många invandrare kommer från

kulturer där entreprenörskapet är
starkt och har mycket att bidra
med till landsbygdens utveckling.
Företagarnas projekt
Gottsunda Factory i Uppsala, har
mött många invandrare med
kolonilotter. En del är mycket
skickliga odlare och har
kolonilotter på över 1 hektar där
man inte bara odlar för familjens
behov utan även för avsalu.
Många av dem vill utveckla sin
verksamhet till att bli ekonomiska
odlare och självförsörjande. Det
är inte ovanligt att dessa odlare
har bott i Sverige i många år, är
språksvaga och bidragsberoende,
men att myndigheterna inte har
uppmärksammat kunskapen om
odling och intresset av att bli
verksam på landsbygden.
Företagarna utgöra en viktig
rådgivande resurs för att
tillsammans med andra aktörer
stimulera fler invandrare att bli
företagare på landsbygden.
På konferensen togs även
klimatfrågan upp. För att påverka
förändringarna i klimatet krävs
radikala förändringar av vår
livsstil, inte marginella. Som en
del i skapa ett mer klimatsmart

samhälle kan stadsnära odling
vara en lösning enligt Niklas
Wennberg, Hyla Pond AB i
Göteborg. Då matens popularitet
stiger i Sverige kan lokal mat bli
viktigt för försörjningen av mat,
inte bara en gimmick. Bondens egen
marknad ökar i popularitet och
Wennberg ser gärna att den blir
en viktig del av befolkningens
matinköp, detta för att öka den
lokala anknytningen. Vilja vara
hemma-strategier, att skapa ett
attraktivt samhälle på
hemmaplan, bidrar till ett bättre
klimat. En pusselbit för att
komma tillrätta med
klimatproblemet är, enligt
Wennerberg, stadsnära odling.
I städerna finns marker som
lämpar sig för odling. Genom att
legitimera odling på dessa marker
kan den viktiga stadsodlingen
komma till. Stadsnära odling kan
också vara ett sätt att integrera
befolkningen på, enligt
Wennerberg. Alla odlare sitter i
samma båt – odling är likvärdig i
alla kulturer och religioner.
Dessutom kan stadsnära odling
bli en utskeppningsplats mot den
svenska landsbygden.

Wennerberg menar att det vi
måste ”hitta en samhällsform för
att slippa sömnpiller och
bettskenor.” Odling är viktigt och
kan sammanföra människor och
förbättra klimatet.
Att integrera invandrare på
landsbygden är något som
projektet Grön Integration
jobbar för. Marianne Barrljung,
Hushållningssällskapet Väst
och projektledare för Grön
Integration, talde om att
integration är en viktig
hushållning av resurser. Att se
invandrare som en resurs på
landsbygden är att hushålla med
ekonomiska, sociala och
ekologiska resurser. Barrljung ser
många möjligheter för invandrare
att bo och verka på landsbygden.
Då lantbrukare i Sverige driver i
genomsnitt 3,4 verksamheter, ser
Barrljung stora möjligheter till att
locka även invandrare till
landsbygden då lantbruket bjuder
diversifierade verksamheter.
Projektet Grön Integration
syftar till att skapa en plattform
för invandrare och aktörer på
landsbygden att mötas på, för att
skapa en levande landsbygd.

Länsstyrelserna fick överta en del
av de arbetsuppgifter som
Integrationsverket tidigare
ansvarade för och som siste talare
ut talade Nima Poushin, från
Länsstyrelsen i Östergötland,
om hur integration kan
möjliggöras i Sverige. Att vara
integrerad innebär att vara
självförsörjande och delaktig i
samhället, enligt Poushin. För att
de som kommer till Sverige, utan
kontaktnät och utan att kunna de
svenska, samhälleliga koderna,
krävs dock vissa särskilda
åtgärder, ett ansvar som vilar på
kommunerna.
Poushin menar att det är
viktigt med en korrekt
arbetsordning för att möjliggöra
integration på landsbygden.
Enligt Poushin måste både
jordbruksavdelningen och
integrationsavdelningen på
Länsstyrelsen samarbeta för att
integrera landsbygden, ett
samarbete som inte är givet i
dagsläget. Vidare anser Poushin
att det är viktigt att SYO,
introduktionssekreterare och
näringslivet samarbetar i detta
arbete.

Poushin lämnade på förslag
att de kommuner som avfolkas
skulle sluta avtal med
Migrationsverket om att ta emot
invandrare. På så vis skulle dessa
kommuner få fler invånare som
handlar, jobbar och deltar m.m.
Genom att fler invandrare
bosätter sig på landsbygden blir
integrationen möjlig, speciellt
som transport mellan stad och
land i dagsläget är ett stort reellt
hinder för just integration, enligt
Poushin. Poushin avslutade med
att poängtera vikten av att
analysera åtgärder inom området
– och redovisa statistiken i
grupper, i de fall åtgärder riktats
mot just en grupp av människor,
t.ex. invandrare.
Minglet
Vid ett par tillfällen hölls paus
med tillfälle för mingel och
nätverkande. Vid sju bord, med
vardera olika mingelfrågor, kunde
varje deltagare samlas för att
diskutera de frågor som
intresserade mest. Frågorna
baserades på tankar från
deltagarna som uppkommit i
anslutning till anmälningarna till
konferensen.

Vid mingelborden
diskuterades frågorna 1:
invandrares vilja att bo och verka
på landsbygden, 2: hur
deltagarens arbetsgivare kan bidra
till integrationen, 3: hur naturoch kulturarv kan tillgängliggöras
för invandrare, 4: vilken betydelse
olika religioner har för
integration, 5: hur hela
befolkningen kan mötas i
vardagen, 6: vilka kunskaper
Migrationsverket och
kommunerna har om näringslivet
på landsbygden.
Diskussionen kring fråga 1
berörde bl.a. det faktum att
invandrare har mycket olika
erfarenheter från sitt hemlands
landsbygd. Landsbygden i Sverige
ser inte nödvändigtvis likadan ut
som i hemlandet, men denna
information får invandraren inte
alltid del av.
Många gånger vill invandrare
till landsbygden men det finns
flera svårigheter, t.ex. dyra
markpriser, bristen på kontaktnät
på landsbygden och att
Arbetsförmedlingen (AF) inte får
reda på att det finns ett
arbetskraftsbehov på

landsbygden, detta då många
jobb förmedlas via kontakter och
inte via AF.
Minglarna efterlyste konkreta
åtgärder och partnerskap på lokal
nivå. Förslag som uppkom var en
mer aktiv hembygdsrörelse och
att näringslivet skall bli mer
delaktig, men då få betalt för
detta.
Vid minglet runt fråga 2
diskuterades bl.a. hur
arbetsgivarna kunde bidra till
integrationen. Naturliga tillfällen
till möten mellan arbetsgivare
och invandrare efterfrågades,
speciellt som alla arbetsgivare
kanske inte är så synliga i
samhället. Föreningslivet ansågs
här kunna bidra till att skapa
kontaktytor.
Problem med gamla stofiler togs
upp. Trots inbjudningar till
diverse aktiviteter kom t.ex. få
nya personer till biodlingsträffar
– trots uppenbar brist på nya
biodlare, speciellt kvinnliga.
Från naturbruksgymnasierna
kom inlägg om att de vill bli
bättre på information till både
potentiella elever och deras
föräldrar. Ett sätt hade varit att

t.ex. ta fram information på andra
språk än svenska.
Diskussionen avslutades med
en uppmaning om att arbete för
integration på landsbygden måste
bedrivas på bred front med
engagemang från lantbrukare,
politiker, enskilda, skolor,
organisationer och myndigheter.
Vid mingelbord 3 diskuterades
natur- och kulturarvet. Minglarna
menade att kulturkrockar inte var
ovanliga när arv från olika delar
av världen skulle tillgängliggöras.
Det är samtidigt viktigt att
människor ses som individer och
inte som grupper, då det just är
grupper som kan, av okunskap,
skrämma folk.
Minglarna tyckte att
hemslöjden kunde bli en arena
för möte mellan olika kulturer –
slöjd kopplad till olika kulturer.
Även konstrundorna borde
uppmärksamma andra länders
hantverk, likaså museer i större
utsträckning. Dessutom menade
minglarna att den nu så populära
slow food-maten kan vara ett sätt
att nå ut med mat från andra
länder. Sverige är bra på att ta till
sig andra matkulturer, något som

bör tillvaratas i arbete för
integration.
Vid mingelbord 4 diskuterades
religionens möjliga inverkan på
integrationen. Frågan kändes
bitvis svår och inte självklar.
Minglarna konstaterade att
många religioner har mycket
gemensamt. Religionen ansågs
inte vara ett hinder för
integration. Olika tolkningar av
en och samma religion ansåg
gruppen vara mer svårhanterliga,
då tolkningar inom en religion
kan skapa motsättningar även
inom den egna religionen. ¨
Minglarna menade att man
istället bör se olika religioner som
möjligheter att skapa nya
marknader, t.ex. vad gäller mat
och dryck.
Vid bord 5 konstaterades att
mötesplatser i vardagen är
oerhört viktiga och att sådana
saknas idag. Möten måste skapas
för att utbyten mellan människor
skall ske. Som ett led i detta
menade minglarna att
landsbygden skapar fler öga mot
öga-möten än i staden. På
landsbygden sker mer

individuella möten än i staden,
vilket bidrar till integration.
Diskussionen fortsatte sedan
med att tala om integration
kontra assimilation. Gruppen
menade att svenskar i många fall
hellre vill assimilera, snarare än
integrera invandrare. Gruppen
konstaterade att det nu krävs en
förändring hos
majoritetsbefolkningen så denna
ser invandrare som personer som
har något att komma med, inte
som enbart skall passas in i det
svenska sättet.
Vid bord 6 påtalades att
kommuner och Migrationsverket
oftast har dåliga kunskaper om
näringslivet på landet. Minglarna
menade att de som arbetar med
integration måste bli bättre på
landsbygdsfrågor och att aktörer
på landsbygden måste bli bättre
på att informera t.ex. kommuner
och Migrationsverket – för att
integration på landsbygden skall
bli möjlig.
Expertpanelen
Några dagar efter konferensen
släpptes betänkandet Mångfald som
möjlighet – Åtgärder för ökad

integration på landsbygden, SOU
2008:56. På konferensen deltog
fyra av de tio som fungerat som
expertpanel vid framtagandet av
betänkandet. Jennie Svensson,
LRF, Peter Melin,
Jordbruksverket, Urban Laurin
Företagarna och Marianne
Barrljung, Hushållningssällskapet.
Dessa fick nu möjlighet att
presentera de frågor som skulle
besvaras genom betänkandet.
Efter presentationen gavs
utrymme för allmän frågestund
med expertpanelen. Många frågor
togs upp och diskuterades av
både publik och panel. Det syntes
som att ämnet, integration på
landsbygden, väckt många frågor
hos publiken under dagen och att
det fanns ett behov från många
håll att få frågor besvarade eller
diskuterade.
Något som tidigt
konstaterades under frågestunden
var att många invandrare har
kompetens och är utbildade inom
de gröna näringarna, det råder det
inget tvivel om. Nu behövs dessa
resurser tillvaratas på ett bättre
sätt än vad som görs idag. Under
frågestunden togs det upp att
arbetet med att integrera

landsbygden kanske skulle
påbörjas i staden. Genom att
först bli trygg i staden och med
sin småskaliga odling, är steget ut
till landsbygden och
storskaligheten mindre
skrämmande. Ett sätt att uppnå
detta är genom stadsnära odling
och projekt som Marknad söker
odlare.**
Ett annat sätt att fånga upp
invandrare som är intresserade av
landsbygden, är att göra dem
delaktiga i Leader och LAGgrupperna. I dagsläget är det
mycket få invandrare som deltar i
Leader eller LAG-grupperna.
Tyvärr är verksamheter som
Leader och LAG inte uppenbara,
de är svårförståeliga för många,
inte minst de som kanske
kommer till Sverige utan att
känna till bakgrunden om Leader
och LAG-gruppernas
verksamhet. Då kunskapen om
Leader och LAG är för små, är
det också svårt att locka
invandrare till att engagera sig.
En ökad kunskap om hela
landsbygden skulle kunna uppnås
om media kunde fokusera mer på
landsbygden och på
landsbygdsföretagande. Det är

viktigt att media visar en
diversifierad landsbygd och ett
diversifierat
landsbygdsföretagande.
Under diskussionens gång
uppkom förfrågningar från olika
håll om hur praktikplatser och
jobb på landsbygden kan
lokaliseras. Bara det att det är
svårt att hitta många traditionella
landsbygdsföretag i olika listor
och på t.ex. Gula Sidorna, gör det
svårt att hitta potentiella
arbetsgivare på landsbygden.
Detta tillsammans med att det
finns ett stort glapp mellan AMS
och arbetstillfällena på
landsbygden, är hinder som
måste överbyggas för att
invandrare skall kunna ta sig ut
på landsbygden.
Vid frågestunden
konstaterades även att viktigast
av allt i integrationsarbetet är
attitydförändringar, från alla
parter. Att västvärlden är
resultatinriktad och att
värderingar och känslor är
viktigare i östvärlden är skillnader
som bör stärka en integrerad
befolkning – förutsättningen för
detta är just att vi förändrar våra
attityder.

** Nu verksamt projekt som genomförs av
Hushållningssällskapet Väst.

Respons på konferensen
Under konferensen fick
deltagarna fylla i enkäter som en
del i utvärderingen av
konferensen. Utfallet var mycket
positivt. Majoriteten tyckte att
deras kunskap om
landsbygdsprogrammet hade ökat
och att de hade fått del av andras
erfarenhet av
landsbygdsutveckling och
integration. Fördelningen mellan
de som kände att de delat med sig
av sina egna erfarenheter av
landsbygdsutveckling och
integration och de som kände att
de bara delvis gjort det, var
ungefär 50/50.
Majoriteten kände dock att de
fått en ökad kunskap om andra
som jobbar med
landsbygdsutveckling och många
hade även ökat sin samverkan
med dessa parter genom
konferensen. De flesta ansåg
även att de helt eller delvis fått en
ökad förmåga att arbeta med
landsbygdsutveckling och
integration som en naturlig del av
detta, genom konferensen.

Sammantaget kan sägas att det
var övervägande positiva tankar
om konferensen, dess talare och
genomförandet. Flera deltagare
saknade dock representanter från
invandrarföreningar, speciellt
som det fanns många sådana i
Skövde kommun. Det lämnades
förslag på aktiviteter
Landsbygds-nätverket torde
kunna genomdriva eller
initiera. Några av alla dessa
förslag var:
1. Integration - LEADER en fantastisk
kanal ut i verklighetens landsbygd - en
samlad konferens för LAG-medlemmar.
2. Ordna praktikplatser för personer
med denna yrkesbakgrund
3. Arbeta ytterligare med integration på
konferenser etc.
4. Någon typ av samarbete med
vägverket som har körkorts-utbildningar
på hemspråk.
5. Utskick till kvinnor som är invandrare
att biodling finns.
6. Sammanställning över pågående
projekt - sammanställning över goda
exempel på entreprenörer som kan delas
ut till invandrare.
7. Attitydundersökning
8. Aktiviteter riktade till och anpassade
för nyanlända
9. Människor som arbetar med att ta
emot invandrare och utbilda behöver ha
kunskap om de gröna näringarna, man

måste ha någon strategi för vilken typ av
människan invandraren är.
10. Engagera kommunen – vänd
attityden från mottagning till värvning.
Näringslivsenheterna bör ta hand om
flyktingmottagningen - inte sociala
enheten. Skaffa en inspiratör till detta +
en konferens eller studiecirklar för
kommunerna. Allt för att förhindra att
invandrare passiviseras
11. Initiera en arbetsgrupp som arbetar
med att formalisera de nätverk som
används för rekrytering av personer till
jordbruksföretag och andra små
landsbygdsföretag (eftersom
arbetsförmedlingen inte används)
12. Egen konferens om stadsnära odling
och närproducerat.
13. Fördjupa aktiviteter som avser
integration i de gröna näringarna –
Match making.
14. Identifiera aktiviteter och insatser
som stimulerar svenskar att delta i
integrationsarbete.
15. Bussar ut på landet som visar vår
fina landsbygd, för nyanlända invandrare
i kommunerna. OBS! med guide!
16. Få veta mer om vilka inspiratörer vi
kan anlita för föreläsningar.

Konferensens deltagare fick även
lämna in en viljeförklaring och
göra en kopia att ta med sig hem.
På viljeförklaringen skulle
deltagaren precisera hur just hon
eller han kan bidra till en ökad
integration på landsbygden. På
samma blankett kunde deltagarna

också beskriva vad de villa ha
hjälp med för att kunna realisera
sina viljor. Majoriteten ville ha
hjälp med liknande saker och det
mesta handlade om möten med
aktörer, hitta mötesplatser och
relevant kunskap och inte minst
få ett nätverk av personer som
arbetar eller engagerar sig i frågan
om integration på landsbygden.
Viljeförklaringar:
1. Ta med mig tankarna ut till
flyktingsamordnarna vid inbokade
möten.
2. Är detta en ny ingång till
praktikplatser?
3. Förstudie om attityder och behov
bland invandrare och lantbrukare.
4. Samla länets/regionens aktörer med
olika perspektiv och visa på/utbyta
erfarenheter och idéer kopplade till
integration på landsbygden.
5. Att i alla delar av mitt arbete integrera
dessa frågor på ett mycket mer konkret
sätt.
6. Vi kan bidra med utbildningsinsatser
både för ungdom och vuxna, inom olika
sektorer av landsbygdsföretagande.
7. Genom att bjuda in invandrargrupper
till det besöksmål jag representerar.
8. Inspirera och visa på möjligheter
9. Knyta kontakter för att hitta fler
praktikplatser inom de gröna näringarna
10. Ta kontakt med en del av de
kontakter jag har fått idag

11. Koppla ihop personer med agrar
yrkesbakgrund
12. Bejaka behov och efterfrågan med
fokus på företagsutveckling och
affärsmöjligheter
13. Jag vill få invandrarkvinnor att
komma med i SBR:s kvinnliga nätverk.
(biodling)
14. Anordna möten mellan
landsbygdens entreprenörer och
utlandsfödda svenskar.
15. Öppna upp tillgängligheten till
naturen genom information, guider
riktade till olika kulturer etc.
16. Befrämja kommunikationen mellan
myndigheter och föreningar
17. Att fungera som en länk
18. Stötta och coacha kvinnor
19. Skapa mötesplatser på landsbygden
för alla, barn, vuxna, svenskar,
invandrare, kvinnor, män etc. Neutrala
mötesplatser där man deltar på sina
villkor Viktigt att mötesplatserna skapas
genom samverkan mellan olika aktörer
och att det blir en neutral framtoning.
20. Se till att i möjligaste mån nya
svenskar deltar i olika slag av projekt
och inte i särskilda insatser.
21. Jobba aktivt för ett fungerande
nätverk som kan erbjuda praktikplatser
22. Fundera vidare över var
mötesplatserna finns
23. Ta tillvara entreprenörskapet Det
finns många utlandsfödda som har
erfarenhet från småskalig odling. Satsa
på handledning och utbildning. Odlare
som kopplas samman till nätverk och
för vidareförädling
23. Lyfta fram och skapa möjligheter för
invandrare – intresserade av gröna jobb

– främst i stadsnära närproducerad
odling
24. Samverka kring småskalig
livsmedelproduktion, turism och odling
25. Försöka få igång ett projekt i
samverkan med andra organisationer för
spridning i andra delar av landet.
26. Se affärsmöjligheter förmedla
kunskaper och kontakter
27. Våga ta kontakt med nya grupper
28. Informera internt inom kommunen
29. Träffa samarbetspartners. Bjuda in
till träffar med nyanlända, arbeta med
paket med kompetensinventering,
utveckling och möjliga kooperativa
lösningar
30. Genomföra studiebesök på
naturbruksgymnasier
31. Genom mina nätverk hjälpa till att
föra ut kunskap och få människor med
olika ursprung och erfarenheter
intresserade av landsbygden.
32. Vi måste ha respekt för människors
kulturarv och utvecklingsarbetet måste
präglas av de nya svenskarna. Ett utbyte
som skulle kunna påskynda
internationaliseringen.
33. Jag kommer att arbeta för att lyfta
fram landsbygdens potential för stadens
bönder. Idén om verksamhet på
landsbygd måste ges legitimitet i staden
34. Arbeta för att föra samman arbetet
med det lokala natur och kulturreservat
med integrationsarbete
35. Vi har mycket att lära av varandra,
mycket gemensamt och saker som
skiljer oss åt

För att nå sina viljeförklaringar
ville många ha hjälp med:
1. En förteckning på tänkbara
inspiratörer för föreläsningar
2. Kanaler att nå ut till målgrupper, att
fånga upp de personer som är
intresserade av att arbeta på
landsbygden.
3. Bra guide genom alla myndigheter
som fungerar som en
landsbygdsutvecklare och en guide till
tågordningen när invandrare kommer till
Sverige.
4. Förutsättningslösa träffar mellan
Sveriges Röda kors,
hushållningssällskap, arbetsförmedling,
kommun och forskare inom
verksamhetsområdet
5. Klara riktlinjer för hur lång tid
engagemang skall ta
6. En kontaktlista med resurspersoner
att använda vid bekymmer
7. Information om landsbygdens
näringar
8. Lista över vart medel kan sökas för
invandrarprojekt
Ökat nätverk
9. Sammanställning över de projekt som
är igång.
10. Ytterligare inspirationskonferens
11. Utbildade ledare och språktolkning
12. En ekonomisk bas
13. Få hjälp med att identifiera
kontaktpersoner som kan vara
intresserade av utvecklingsarbetet inom
turism.

Tänkbara samarbetspartners
för integrationsprojekt eller för
att nå sin viljeförklaring:
- Hushållningssällskapen
- Blåband
- LRF
- Hobbyföreningar, fiske- och
fågelföreningar, naturskyddsföreningar,
lokala invandrarföreningar
- Flyktingsamordnare
- Introduktionshandläggare i kommunen
- Integrationssamordnare
- Näringslivschefer
- Intresseorganisation er
- Länsstyrelsen
- Lantbrukare och företagare i
närområdet
- Leaderområden
- Studieförbund
- Arbetsförmedlingen
- Landsbygdsnätverket och dess
medlemmar
- Coompanion
- Folkrörelserådet
- Almi
- SLU, bl.a. i Alnarp
- Försäkringskassan
- Kommunernas lärcentrer
- Chalmers
- Västra Götalandsregionen

Uppföljning
Konferensens deltagare var
överens om att en uppföljning av
konferensen inom ett år
önskades. Många påtalade vikten

av att bibehålla de kontakter och
det kontaktnät de skapat under
konferensen, samtidigt som detta
är en fråga som ständigt måste
aktualiseras.
Landsbygdsfrågor är frågor
som traditionellt sett inte tar så
stor plats i media eller i vårt
samhälle, trots att det berör
större delen av landet. Därför
synes det viktigt att aktiviteter
som kopplar samman integration
och landsbygd ständigt hålls
aktuella.
Hushållningssällskapens
Förbund kommer att initiera
frågan inom
Landsbygdsnätverket och med
ambitionen att inom ett år följa
upp konferensen. Vid eventuella
frågor eller idéer är Du
välkommen att kontakta
Landsbygdsnätverket
036-15 56 89
Hushållningssällskapens Förbund
Åke Clason, 070-662 76 07
Hushållningssällskapet Väst
Marianne Barrljung,
0521-72 55 45

Hushållningssällskapet Väst
Johanna Lindström,
0521-72 55 44.
Till sist vill arrangörerna rikta ett
stort tack till elever och personal
på hotell- och
restaurangprogrammet,
Kavelbrogymnasiet i Skövde,
som tillagade en härlig buffé med
internationella rätten.
På återseende!

Nyttiga länkar
www.arbetsformedlingen.se
www.austadgaard.com

Regeringens prop. 2007/08:95
Ett starkare skydd mot diskriminering
http://www.regeringen.se/conte
nt/1/c6/10/06/34/47ceceac.pdf

www.foretagarna.se
www.glesbygdsverket.se
www.helasverige.se
www.hush.se
www.hush.se/opn
www.ifs.a.se
www.landsbygdsnatverket.se
www.lrf.se
www.lst.se
www.migrationsverket.se
www.nutek.se
www.redcross.se
www.sjv.se
www.skovde.se
www.slu.se
www.sv.se
www.temaasyl.se
www.urban-laurin.com

Landsbygdsnätverket
551 82 Jönköping

Hushållningssällskapet Väst
Edsvägen 1B, Box 17
462 21 Vänersborg

