Grön integration, december 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.

***
Ännu en deltagare får jobb på lantbruk!
I det förra nyhetsbrevet berättade vi om att en deltagare i Grön integration fått arbete hos Ulla-Britt och Lennart
Ohlsson. Nu kan vi berätta att ytterligare en deltagare har fått jobb. Det är Anders Lunneryd, Lundens gård, som på
anställt en deltagare. Efter ett par månaders praktik fick en deltagare deltidsjobb på Lundens gård som varvas med
studier. Vi gratulerar såväl praktikant som företagare till detta lyckade resultat av deras projektdeltagande, önskar dem
lycka till och hoppas att detta positiva resultat 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 utbildning, information, 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
Grön integration – från jord till bord hade även i år odlingar på marker tillhörande Nuntorps naturbruksgymnasium.
Under sensommar och höst fick deltagarna vara med om skörd, försäljning till butiker i Vänersborg och Trollhättan
och självplock. En fältvandring genomfördes också, som leddes av Marie Hansson, hortonom vid
Hushållningssällskapet Väst samt Sanna Radhi, agronom vid Hushållningssällskapet Väst.

***
Samarbete med konsthallen i Vänersborg
Tanken med projektet Grön integration är att se utrikesfödda som kommer till Sverige som en resurs – också för de
gröna näringarna på Sveriges landsbygd. Genom samarbetet med konsthallen vill Hushållningssällskapet visa att
utrikesfödda kan bidra till utveckling på landsbygden på många olika sätt. Självklart genom att arbeta och starta
företag, precis som i staden men de kan också bidra med det, som kan betraktas som främmande, genom nya
arbetsmetoder, nya grödor och nya maträtter – för att bara nämna några exempel som ligger landsbygden nära.
I resväskorna finns exempel på olika grödor som har odlats av deltagarna i Grön integration. Med väskorna vill vi
visa att människor kommit till Sverige från många olika håll. Alla har inte ens haft en resväska med sig när de kom till
Sverige men alla har kunskaper, erfarenheter och engagemang med sig! Av det de haft med sig till Sverige har de
delat med sig och vi har fått en riklig skörd som kommit många till del. Det främmande är inte längre lika
främmande. Resväskorna fanns att beskåda i Plantaget, Vänersborg, under september månad.

***
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Bild på resväska som ingick i installationen Resväskorna.

***

Till sist vill vi alla som arbetar med landsbygdsutveckling på
Hushållningssällskapet Väst önska alla en riktigt God jul och ett Gott nytt år!
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