Tillsammans utvecklar vi landsbygden!
Den 13 april träffades ett 60 tal representanter från organisationer, kommuner, leadergrupper, länsstyrelser
och statliga myndigheter för att hjälpa Landsbygdsnätverkets integrationsgrupp att prioritera viktiga
nätverksinsatser. En av landets integrationssamordnare på länsstyrelserna Bo Ljung och Migrationsverkets
Ole Guldahl informerade om läget för immigration och integration i Sverige. Deras respektive
presentationer går att ladda ner på webbsidan Genomförda aktiviteter.
De två asylsökande Meseret Assefa och Anas Alfadel tillsammans med Yafet Mulugeta, som för fem år
sedan kom hit som ensamkommande flyktingbarn, berättade om sina upplevelser av att komma till den
lilla orten Ellös på Orust. Merparten av dagen ägnades åt att gemensamt ta fram de viktigaste behoven och
nätverksaktiviteterna för att integration ska fungera så bra som möjligt på den svenska landsbygden.
Näringsdepartementet hoppas mycket Landsbygdsnätverket
Mötet inleddes av statsekreterare Elisabeth Backteman, Näringsdepartementet som menade att
Landsbygdsnätverket med sina medlemsorgansationer är mycket viktigt. Hos dessa finns det bra
erfarenhet och goda exempel, det finns en hög ambitionsnivå och en stark vilja till samverkan mellan stat,
län kommuner och det civila samhället.
Detta behöver användas för att nya grupper ska inkluderas och bli delaktiga i samhället. Nyanlända är en
viktig pusselbit för svensk välfärd. De senaste prognoserna visar att vi kommer att få 90 000 asylsökande i
år och de kommande åren. Många som kommer har intresse för att jobba inom landsbygdens olika
näringar, och här pågår nu en generationsväxling, exempelvis spås att inom jordbruket kommer varannan
att gå i pension inom 10 år. Kan nyanlända göra en insats här?
Information från Länsstyrelsen och Migrationsverket
Ole Guldahl och Bo Ljung redovisade statistik över flyktingmottagandet och vad deras respektive
myndigheter gör inom migrationsområdet. Utmaningar är att finna bostäder och att ta vara på
kompetenser. Länsstyrelsen har tagit fram en rapport ”Hur arbetar vi systematiskt med ett
integrationsperspektiv i landsbygdsutveckling” som ger stöd för framförallt länsstyrelsernas eget
integrationsarbete.
Ole underströk vikten av att Migrationsverket nu tillsammans med civilsamhällets organisationer kan
verka för att de asylsökandes väntetid på sina asylboenden blir meningsfull med inslag av att knyta
kontakter med lokalsamhället, lära sig svenska och kunna praktisera.
På Orust finner nyanlända och lokalbefolkningen varandra
Maseret, Anas och Yafet berättade om glädjeämnen men också utmaningar. Många ur lokalbefolkningen
har engagerat sig för de nyanlända och bjuder hem, erbjuder praktikplatser och ger stöd i
svenskundervisning mm. En rolig sak är den gemensamma ukulele–orkestern, som även har gett konserter
utanför Orust.
En frustration för flera är den tid det tar för att få sin utbildning godkänd och därmed snabbt få jobb
inom det yrke man har utbildning för. Det goda mottagandet som finns på Orust gör det troligt att fler
kommer välja stanna kvar på landsbygden när de får permanent uppehållstillstånd. De kontakter som
skapas bidrar till att vi snabbare lär oss svenska och underlättar när vi letar jobb och bostad, konstaterade
representanterna från Orust.
Yafet som kommit som enskamkommande flyktingbarn, tillsammans med sin syster, vittnade om
betydelsen av att tidigt bli en del av ett svenskt familjehem. Jämfört med kompisar som blir kvar i
institutionsboende så har man lättare att förstå svenska förhållanden och bättre förutsättningar att klara
skolan.

Arbetsplan för Landsbygdsnätverkets integrationsarbete.
På eftermiddagens workshop identifierades gemensamt fyra områden som är viktiga för
Landsbygdsnätverkets fortsatta arbete med integration.
1. Föreningslivet som resurs för sociala aktiviteter, med Migrationsverket och andra instanser som
smörjmedel
2. Praktik med tyngdpunkt på samverkan som kan underlätta match-making
3. Svenskundervisning redan som asylsökande med Studieförbundet som resurs
4. Främja goda attityder
Arbetsgruppen för integration går nu vidare i sitt arbete med sikte på att ha en tydlig arbetsplan klar i maj
månad.

