Grön integration, juni 2010
***
- Ett nyhetsbrev från Hushållningssällskapet Väst om Grön integration Grön integration är ett samlingsbegrepp för de olika verksamheter som Hushållningssällskapet bedriver i syfte att
öka utrikesföddas personers möjligheter till arbete inom de gröna näringarna – som anställd eller som egen
företagare.
Grön integration – Från jord till bord är ett kompetensutvecklingsprojekt för utrikes födda inom de gröna näringarna och
livet på landsbygden. Deltagarna får genom projektet lära sig ”grön svenska”, får nya nätverk och kontakter,
tillgängliggörande av odlingsmark, praktikplatser hos företagare i de gröna näringarna, söka-jobb-kurser och startaeget-kurser. Målet är att deltagarna får en förbättrad anställningsbarhet eller möjlighet att på sikt starta egna företag,
vilket i sin tur leder till egen försörjning och en hållbar utveckling för såväl den enskilde som samhället.
Grön integration – praktikvärdar är ett kompetensutvecklingsprojekt för företagare inom de gröna näringarna. Målet är
att företagarna ska vara en del av integrationsarbetet genom att ha utrikesfödda praktikanter. Praktikanterna får
arbetserfarenheter, nya kontakter, referenser och nya möjligheter till jobb. Företagarna får coachning och
utbildninng.
Genom Grön integration – informatör och god exempel vill Hushållningssällskapet Väst sprida de erfarenheter som vi hittills
gjort i integrationsarbetet på landsbygden. Vi vill dela med oss av goda exempel och därigenom underlätta för andra
som vill fortsätta arbetet med att göra landsbygden mer tillgänglig för utrikesfödda – och på det sättet bidra till
landsbygdsutveckling.

***
Projektdeltagare får jobb på lantbruk!
En deltagare i projektet ”Grön integration – från jord till bord” har nu fått en anställning som ett direkt resultat av
projektet. Det är Lennart och Ulla-Britt Olsson på Halebackens gård som anställt en projektdeltagare på ett så kallat
instegsjobb. Vi gratulerar såväl praktikanten som Lennart och Ulla-Britt till detta lyckade resultat av deras
projektdeltagande, önskar dem lycka till och hoppas att detta positiva exempel ska följas av fler!

***
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***

Praktikvärdar
Allt fler landsbygdföretagare i Västra Götaland blir intresserade av att vara praktikvärd för en praktikant i projektet
Grön integration från jord till bord. Närmare 90 företag, framför allt i Fyrbodalområdet, är intresserade av att vara
praktikvärd, har haft praktikant eller har praktikant idag. Som praktikvärd blir man bland annat inbjuden tillträffar
där man får coachning, träffa andra praktikvärdar och där man ställa olika frågor som har med uppdraget som
praktikvärd att göra. Hör av dig Per Hasselberg (tel nedan) för mer information.

***

Odlingarna på Nuntorp
Nu har projektdeltagarna åter fullt upp på Hushållningssällskapets odling på Nuntorpsskolan strax söder om
Brålanda. Där har man sått och planterat och nu börjar allt fler av grödorna sticka upp i långa rader. Ansvarig på
odlingen är Sanna Radhi, agronom hos Hushållningssällskapet. Odlingen har flera syften. Dels får deltagarna vara
med och testa de teoretiska kunskaper i odling som de lärt sig under året. Dels gör man olika försök med grödor som
kanske inte alltid är så vanliga i Sverige, men också vad gäller odlingsteknik. Senare kommer odlingen att ha öppet för
självplock men grönsaker kommer också att säljas till en distributör. Håll ögon öppna när det är dags för självplock i
augusti-september!

***
Integrationskonferens på Kungliga skogs- och lantbruksakademien (KSLA)
I början av juni hölls en integrationskonferens om Grön integration på landsbygden på Kungliga skogs- och
lantbruksakademien i Stockholm. Arrangörer var KSLA och Landsbygdsnätverket. Deltagare från hela landet fick
höra flera olika föredrag som på olika sätt belyste integrationsfrågan ur ett landsbygdsperspektiv.
Yusra Mushtat, miljöinspektör från Göteborg, berättade om sitt arbete för att få ut fler personer med
invandrarbakgrund i naturen och ut på landet. Idag kommer de inte ut på landet i samma utsträckning som
människor födda i Sverige.
Houda Zoubi, Bedintravel, talade om maten som murbräcka mellan olika kulturer.
Djamal Hamaili, flyktinghandläggare från Valdemarsvik, berättade om projektet Flykting söker bonde. Syftet med
projektet är främst att skapa kontakter och sysselsättning men också att motverka utanförskap, segregation och
hedersrelaterat våld. Man försöker att identifiera flyktingar som har utbildning eller har arbetat inom jordbruk, och
som har vilja att hitta sysselsättning inom lantbruk. Metoden är studiebesök och samtal mellan flyktingen,
lantbrukaren och handläggare som ska leda till exempelvis ett instegsjobb. Man hoppas att arbetet på sikt ska leda till
att fler människor också väljer att flytta ut på landet.
Marianne Barrljung, Hushållningssällskapet och Landsbygdsnätverket, berättade om mångfaldslandet Sverige men
också om vilka möjligheter som finns på landet för utrikes födda, inom allt ifrån landsbygdsturism till
energiproduktion. Marianne ställer frågan: Kan Sveriges landsbygd bidra till att Sverige blir Europas bästa
mångfaldsland? Vi på Hushållningssällskapet Väst ser svaret som självklart: JA!
Med på seminariet var också Christina Milén Jacobsson från Hushållningssällskapet Väst, som var samtalsledare kring
ämnet ”ökad tillgänglighet till landsbygden för utrikes födda”. En fråga som diskuterades var till exempel vilka hinder
som måste reduceras för att landsbygden ska utvecklas i integrations- och mångfaldsarbetet?
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***
Nya projektdeltagare från nya kommuner
De senaste veckorna har projektet fått flera nya deltagare. Spridningen vad gäller kommuner blir allt större. Vi har
deltagare från Vänersborg och Trollhättan men nu också från Alingsås och Skövde. Vi har också samarbete med
Arbetsmarknadsenheten i Vänersborg, där vi till exempel haft ett projekt med örter tillsammans. Örterna har
planterats på ”Torpet” i Vargön, som tillhör arbetsmarknadsenheten i Vänersborg.

***

Bild från hushållningssällskapets odling på Nuntorp.

***

Till sist vill vi alla som arbetar med landsbygdsutveckling på Hushållningssällskapet Väst önska alla en riktigt trevlig
midsommar och en skön sommar!

***
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