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Anas ”Christophe” Alfadel är född och 
uppvuxen i mångmiljonstaden Damaskus 
och var helt inställd på att inrätta sitt nya liv 
i en svensk storstad.
Men så hamnade han i Ellös.

– Nu har allt förändrats. Jag har fått så 
många vänner och kontakter här, de är min 
nya familj. Här finns allt som jag behöver, 
förklarar 25-åringen.

Civilsamhället i Ellös har kraftsamlat 
ända sedan beskedet kom att en flykting-
förläggning skulle öppna i den före detta 
konferensanläggningen. Kyrkan, fotbolls-
klubben och de andra föreningarna anord-
nar träffar av olika slag, svenskundervis-
ning, informationsmöten, ukelelekurser 
och simskola. Bara för att nämna några av 
aktiviteterna.

Det har skapat naturliga kontaktytor 
mellan flyktingarna och byborna. 

Var tredje vill stanna

En enkät har visat att mellan 30 och 40 
procent av flyktingarna nu vill stanna på 
orten. Det är en siffra som brukar ligga 
runt tio procent.

– Jag tror att det är enklare att lära känna 
människor på en mindre ort. I en stor stad 
är alla främlingar. Här känner jag att byn 
verkligen behöver mig, det säger folk hela 
tiden och det gör mig lycklig, säger Chris-
tophe som är utbildad tandläkare och vill 
starta en egen praktik i Ellös.
– Det är min dröm och jag är beredd att 
kämpa för att den ska infrias!

Storstadskillen Christophe 
vill stanna i Ellös
Engagemanget från civilsamhället är helt avgörande för att få fler nyanlända 
att stanna på landsbygden. 25-årige Christophe från Syrien var inriktad på ett 
liv i storstan, men mötet med bohuslänska Ellös förändrade allt.

Text: Jakob Hydén Foto av Anas Alfadel: Privat, Foto av Hussam Addin Shaffounibor: Privat

Lyckat kulturkafé

Christophes landsman Hussam Addin 
Shaffounibor, 24, bor knappt tio mil däri-
från, på en förläggning i Brålanda. Även 
han såg en framtid i storstaden när han kom 
till Sverige för ett år sedan. 

– Nu är min plan att fortsätta min utbild-
ning till dataingenjör någonstans i närheten 
så att jag kan bo kvar här i Brålanda. Här 
är så lugnt och fint och det är så lätt att få 
kontakt med folk. Det enda negativa är att 
här inte finns någon tågstation, annars är 
allt perfekt.

Anas ”Christophe” Alfadel har på mindre än ett år 
blivit hemmastadd i Ellös. Det stora sociala nätverk 
han har hunnit skapa gör att han har slopat planerna 
på att flytta till någon större stad.

Även i Brålanda har civilsamhället enga-
gerat sig helhjärtat för att ta hand om sina 
nya invånare. Kulturkaféet som anordnas 
av kyrkan lockar mellan 60 och 70 personer 
varje måndag, berättar församlingsassisten-
ten Britta Johansson.

– Det är fantastiskt att se det här enga-
gemanget. Det är så många som hjälper 
till med läxläsning, svenskundervisning, 
jobbsök och annat. Jag tror att de nyan-
lända upplever att det är en varm och väl-
komnande bygd och att många av dem kan 
tänka sig att stanna här.

Hussam Addin Shaffounibor ska fortsätta sin 
utbildning till dataingenjör och stanna kvar i Brålanda, 
staden han kom till för ett år sedan.



LEDARE

"Jag intresserar mig för 

framtiden, det är där jag ska 

tillbringa resten av mitt liv."

– Charles Franklin Kettering
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Vi behöver 
varandra

Normalt skriver jag dessa ledare med glädje och entusiasm, 
men denna gång känns det svårt. I helgen rapporterades 

om ytterligare drunknade i Medel havet. Mina vänner på 
asylboendet hemma i Ellös hade tur. De har överlevt alla 
umbäranden och väntar nu på att få sina asylärenden 
beslutade. Tyvärr blir väntetiderna allt längre. Att 
handlings kraftiga människor passivt ska sitta av tiden 
och vänta är nerbrytande och enormt slöseri med 
resurser. Därför har flera av våra nyanlända valt att lära 

känna oss Orustbor och förstått att vi behöver 
dem för att utveckla vår bygd lika mycket som 

de behöver oss. Nu knyts sociala nätverk 
bland annat via föreningsliv och praktik. 
Nästa utmaning är att hitta bostäder för 
de som vill etablera sig i vår landsbygd. 
Samma utmaningar och möjligheter finns 
på många håll. Landsbygdsnätverkets 
integrationsgrupp kommer att kraftsamla 
för att fler med utrikes bakgrund ska 
kunna bidra till landsbygdsutveckling. 
Även många lokalt ledda utvecklings
strategier har fokus på att skapa 
dessa mervärden. Därför är det 
tungt att konstatera att pengarna 
inte räckte till en riks omfattande 
leader satsning denna period. En 
sak är ändå säker, oavsett om 
man finns på leader kartan, eller 
inte är man välkommen i nätverks
gemenskapen.

Maria Gustafsson  
Verksamhetsledare 

Landsbygdsnätverket

Nu har Jordbruksverket beslutat om vilka 
områden som kommer att få pengar till att 
genomföra sina strategiska mål. Urvalspro-
cessen är klar och 48 områden har blivit 
prioriterade att bilda leaderområden. Alla 
utom sex är flerfondsområden.

Fördelningen blir följande
• 44 områden inom jordbruksfonden för 

landsbygdensutveckling

• 39 områden inom regionala utvecklings-
fonden

• 38 områden inom socialfonden

• 13 områden inom havs- och fiskeri fonden

Pengarna räckte inte till en riksomfattande 
leadersatsning under denna period. Fem av 
dem som ansökt för att bilda leaderområ-
den fick inte sin strategi prioriterad. Dessa 
var Leader Bergslagen, Kalmar Öland 
Smart landsbygd, Leader Sommenbygd, 
Värmlands BergsLAG och UR Nära.  

– Det här är ett hårt besked. Jag hoppas 
verkligen att man kan motivera en saklig 
grund till beslutet, säger Staffan Mark-
ström ordförande i Landsbygdsnätverkets 
samordningsgrupp.

– Jag har stått på barrikaderna och sagt 
att vi är en rikstäckande folkrörelse. Det är 
vi inte längre. Hur ska vi ta vara på och för-
valta kreativiteten, entusiasmen och kom-
petensen i de områden där det nu blir vita 
fläckar på kartan? avslutar Markström. 

De områden som är prioriterade ska nu 
komplettera med bland annat information 
om det praktiska arbetet samt sina urvals-
kriterier för projekt. Det svenska program-
met ska godkännas i juni och områdena kan 
som tidigast få startbeslut i september. 

Läs mer på Jordbruksverkets nyhetssida 
under press och media
– www.jordbruksverket.se 

48 områden 
prioriterade 
att bilda 
leader
områden



3 42

Det är ett väldokumenterat faktum att mer-
parten av de människor som får uppehålls-
tillstånd bosätter sig i någon av storstads-
regionerna. Samtidigt är glesbygden eller 
landsbygden ett första stopp för merparten 
av de asylsökande som kommer till Sverige.

– Idag finns runt 80 000 personer i Mig-
rationsverkets asylmottagning och de flesta 
av dem bor i anknytning till landsbygden. 
De anläggningar som vi har finns som regel 
utanför storstäderna. Det är där det finns 
störst möjligheter att hitta lägenheter och 
tillfälliga boenden som vi kan använda 
inom asylmottagningen, säger Ole Guldahl 
på Migrationsverket. 

– Jag anser att potentialen för att få fler 
att bosätta sig på landsbygden är stor, med 
bra information och en effektivt samord-
nad organisation.

Två av tre flyttar

Men av det totala antal personer som bevil-
jades uppehållstillstånd 2014 skrev sig 
bara runt 7 procent, 3 000 personer, i en 
glesbygdskommun eller kommun i glesbe-
folkad region. Och enligt SCB fortsätter 
flyttströmmen mot städerna även under 
de följande åren. Två av tre nyanlända som 
bosätter sig i glesbygd flyttar inom fem år.

– I de samtal med flyktingar jag har haft, 
framkommer det ofta att man vill till större 
städer för att man tror att det bara är där 

Möjligt vända negativ flyttrend
Text: Jakob Hydén Foto av Ole Guldahl: Migrationsverket Foto av Bo Ljung: Privat

man kan få bra vård och annan service. 
Det är en viktig uppgift för oss att förklara 
att det finns service i hela Sverige. Jag tror 
väldigt mycket handlar om information, att 
de medvetandegörs om de möjligheter som 
finns, säger Bo Ljung, integrationssamord-
nare på länsstyrelsen. 

Kompetensen finns

Och det finns också positiva siffror att lyfta 
fram. Mellan 1995 och 2011 har antalet 
utrikes födda på den glesa landsbygden 
ökat med 60 procent. Räknat i procent är 
det en snabbare ökning än i städerna. Bo 

Över 65 procent av de nyanlända som först skriver sig i en glesbygdskommun har fem år senare flyttat. Men det finns 
stora möjligheter att vända trenden under de närmsta åren.

Det finns stor 
potential att få 
fler nyan lända 
att bo sätta sig 
på landsbygden, 
säger Migrations
verkets Ole 
Guldahl.

Ljung menar att det finns stora möjligheter 
att få ännu fler nyanlända att bosätta sig på 
landsbygden.

– Så som det ser ut idag är bristen på 
bostäder i storstäderna ett stort bekymmer, 
men det problemet är betydligt mindre på 
landsbygden och på mindre orter. Det är en 
faktor som talar för landsbygden. En annan 
viktig faktor är att många av de nyanlända 
har kompetenser som fungerar på landsbyg-
den, till exempel inom trädgård och mat-
produktion.

Det är en viktig uppgift för oss att förklara 
att det finns service i hela Sverige. Jag tror 
väldigt mycket handlar om information, att de 
medvetandegörs om de möjligheter som finns, 
säger Bo Ljung, integrationssamordnare på 
länsstyrelsen. 



MEDLEM HAR ORDET

Sverige har under lång tid tagit emot 
och välkomnat många människor 
från olika delar av världen och de kan 
alla bidra med att utveckla vårt sam-
hälle på många olika plan.

Ett problem är att många nyan-
lända hamnar i storstäderna i betyd-
ligt högre utsträckning än på lands-
bygden vilket skapar svårigheter 
med bostadsbrist och arbetslöshet.

 Å andra sida så har vi en lands-
bygd som avfolkas med tomma 
bostäder och företagare som 
skriker efter arbetskraft, samtidigt 
som vissa grupper utrikesfödda har 
svårt att få arbete. 

Om vi vill att landsbygden ska 
utvecklas, växa och bli konkur-
renskraftig ur ett globalt perspek-
tiv måste vi få del av nyskapare 
från olika delar av världen.

Då är det är dumt att slarva 
bort människors kompetens. Det 
är viktigt att ta tillvara de nyan-
ländas kunskap och färdigheter, 
att man utgår från individens 
kapacitet och kompetens. För deras del är 
det mycket fördelaktigt att bo och verka på 
landsbygden; bättre möjlighet till bostäder, 

lättare kontakt med ortsbefolkningen och 
en snabbare inkludering i det svenska sam-
hället. Att bo på landsbygden är också en 
viktig del av integrationen.

Svenskundervisning är en viktig del 
där man borde ge kunskap om lands-
bygden och dess möjligheter samt 
skapa praktikplatser som kan ge arbete 
på plats.

Att snabbt komma in i arbetslivet är 
förstås det bästa sättet att komma in i 
samhället, men man borde också arbeta 
med att få arbetsmarknaden att öppna 
sig mer för nyanlända. Jag vill också 
betona föreningslivet och det civila sam-
hällets betydelse för integrationen.
Landsbygden behöver de nya svenskarna 
och de som har kommit behöver lands-
bygden. Då är det viktigt att de möts och 
att det kan ske genom samarbete mellan 
migrationsverket, kommunen, arbetsför-
medlingen och det civila samhället.

Asha Ismail Olsson
SIOS (Samarbetesorgan för Etniska 

Organisationer i Sverige) och ledamot i 
Landsbygdsnätverkets integrationsgrupp
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Mångfald ger mervärde  
för varje individ: Utrikes födda, 
infödda och även för Sverige som nation.

Hallå där… 
Sven-Erik Bucht (S), landsbygdsminister.

På vilket sätt kan invandring bidra till att 
utveckla Sveriges landsbygd?

– När olikheter möts så uppstår nya saker och 
jag tror att svensk landsbygd har nytta av olikhe-
ter. Många av de som kommer hit drömmer om 
att göra en insats för Sverige och vår landsbygd 
kan dra enorm nytta av detta. 

Varför är det fortfarande så få nyanlända som 
väljer att bo och arbeta på landsbygden?

– De som flyr kommer ofta från urbana miljöer 
och då är det kanske inte så konstigt att man söker 
sig till städerna. Det kan vara en förklaring.

Kan vi använda landsbygdsprogrammets 
stödmöjligheter för att stimulera snabbspåret 
in på arbetsmarknaden?

– Den möjligheten fanns i förra landsbygds-
programmet och finnas även i det nya. I social-
fondsprogrammet där det också finns pengar för 
nyanlända. Det finns inga hinder att rikta sådana 
insatser mot landsbygden och det är bra. Vi vet 
att det kommer behövas mycket arbetskraft inom 
jord- och skogsbruk och trädgårdsnäring.

Text: Jakob Hydén Foto: Kristian Pohl
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Staffan Markström är ordförande i Lands-
bygdsnätverkets Samordningsgrupp för 
lokalt ledd utveckling, LLU. Han ser med 
till försikt fram emot de kommande fem 
årens arbete och menar att en viktig uppgift 
blir att förenkla för vanliga människor att 
engagera sig i landsbygdsfrågorna.

– Den stora utmaningen under den kom-
mande perioden är att minska byråkratin, 
sätta kunden i centrum och göra det enkelt 
för landsbygdens eldsjälar att vara kreativa 
och engagerade. Vi har ett regelverk som vi 
måste följa, men i Sverige är vi duktiga på 
att övertolka reglerna. Jämför till exempel 
med Finland där man har betydligt mer 
pragmatiska lösningar, säger Markström.

Integration nyckelroll

Att många av Sveriges nyanlända väljer att 
flytta från landsbygden för att söka lyckan 

i storstäderna är en trend som är viktig att 
vända. Markström spår att den nya leader-
perioden kommer sätta ännu mer fokus på 
integrationen än tidigare. 

– I diskussionerna om de nya strategierna 
har det varit stort fokus på att skapa nya 
arbetstillfällen. Där spelar besöksnäringen 
en enorm betydelse och jag tror att en ökad 
integration kan vara en nyckel till fram-
gång. Lokalt ledd utveckling är ett effektivt 
verktyg för att engagera civilsamhället och 
bidra till utvecklingen på landsbygden.

Kraftfull insats

– Värdet av den ideella insatsen inom ramen 
för leader under den gångna perioden är en 
miljard kronor. Det är en enorm kraft som 
metoden har att inspirera folk att medverka 
till en positiv samhällsutveckling, avslutar 
Markström.

Stora förhoppningar på ny leaderperiod
Text: Jakob Hydén Foto: Tommy Nilsson

Förväntningarna är stora när den nya perioden med lokalt ledd utveckling genom leadermetoden nu inleds. Integra-
tionen på landsbygden kan spela en nyckelroll menar Staffan Markström.

Samordningsgruppen arbetar aktivt 
med att främja erfarenhetsutbyte mellan 
leaderområden runt om i landet. Bland 
annat kommer gruppen att tillsammans 
med något av de nybildade leaderområ-
dena arrangera en stor leaderträff den 6-7 
oktober för alla med intresse för lokalt ledd 
utveckling runt om i landet.

– Vi måste göra det enkelt för landsbygdens eldsjälar att vara kreativa och engagerade, säger Staffan Markström

Staffan Markström. Foto: Tommy Nilsson 

"Att många av Sveriges 
nyanlända väljer att flytta 
från landsbygden för att 
söka lyckan i storstäderna 
är en trend som är viktig 
att vända". 



Följ oss även på internet:
www.landsbygdsnatverket.se
facebook.com/landsbygdsnatverket
Twitter: @landsbygdsnatve

Ansvarig utgivare: Maria Gustafsson Grafisk form: Holmbergs i Malmö AB
För att prenumerera på nyhetsbrevet anmäl dig på www.landsbygdsnatverket.se
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Temat för ENRD:s seminarium i slutet 
av mars var ”Utöka intressenternas delta-
gande”. Från Sverige deltog bland andra 
Josefin Heed från Hela Sverige Ska Leva 
som höll ett anförande om hur man kan öka 
ungas deltagande i landsbygdsutvecklingen.

– Det är inte alltid innovativa metoder 
som behövs när delaktigheten brister. Lös-
ningarna kan vara enkla saker som att inte 
lägga möten på skoltid, att hålla dem på en 
neutral plats som är lätt att hitta och att 
man ser till att välkomna alla ordentligt. 
Det skapar ett inkluderande klimat, menar 
Heed som också är ordförande Lands-
bygdsnätverkets arbetsgrupp Unga i lands-
bygdsutveckling.

– Vi hade en intressant diskussion om att 
det kan vara värt att satsa på de unga som 
faktiskt bor på landsbygden istället för att 
bara koncentrera sig på att locka tillbaks de 
som åker iväg.

Sverige ett föredöme

Under seminariets två dagar lyftes Sveri-
ges arbete med landsbygdsutveckling flera 
gånger fram som ett föredöme.

– Man pekade på det engagemang som 
vi har i vårt nätverk och att det till stor del 

beror på hur nätverket är uppbyggt med 
arbetsgrupper och tydligt medlemskap. 
Annat är sådant som vi själva kanske upp-
fattar som självklarheter, till exempel att vi 
hela tiden arbetar för att involvera grupper 
som nyanlända och ungdomar, säger Heed.

Med på seminariet var även Nils Lager-
roth från Landsbygdsnätverkets kansli och 
LRFs Sofia Lindblad. Lindblad menar att 
seminariets två dagar tydligt visade att det 
finns en hel del olikheter mellan de olika 
ländernas landsbygdsnätverk. Spännvidden 
är stor, en del har kommit mycket långt i 
sitt arbete medan andra fortfarande befin-
ner sig i någon form av startskede.

Rapport med tips

– Det stora värdet med den här typen av 
seminarier är att de goda exemplen lyfts 
fram, stora som små. Något jag fastnade för 
var Nederländerna som arbetar med olika 
teman för dialog och kommunikation med 
hjälp av sociala medier. Det kan vi lära oss 
av, säger Lindblad.

Under våren arbetar en arbetsgrupp inom 
ENRD vidare med frågan om hur intres-
senteras deltagande kan utökas. I sommar 
kommer slutsatserna från det arbetet pre-

Olikheterna ger inspiration 
och förbättring
Text: Jakob Hydén Foto av Josefin Heed: Hannes Willner Foto av Sofia Lindblad: LRF

Landsbygdsnätverken i EU har mycket gemensamt, men det finns också olikheter och det är i dem det finns potential 
till förbättring. Det var en av många lärdomar efter landsbygdsseminariet i Bryssel i förra månaden.

De holländska 
kollegornas arbete 
med sociala medier 
intresserar Sofia 
Lindblad.

Ungas engagemang 
kan ökas med 
ganska enkla 

åtgärder, menar 
Josefin Heed. 

senteras i en rapport som också ska inne-
hålla konkreta tips och idéer.


