Nomineringen sker i kategorin:
Nyanländas delaktighet i landsbygdsutveckling
Namn
Utveckla Sudret-Ett integrationsprojekt
Motivering till nomineringen
Genom projektet har nyanlända/asylsökande, fastboende och deltidsboende gemensamt arbetat för
att de nyanlända ska kunna bo kvar på Storsudret. Detta har bidragit till att bland annat den
nedläggningshotade skolan blev kvar. Nya innovativa företag har skapats och alla migranter har
arbete och/eller läser svenska på SFI.
Konkreta resultat
Ökat invånarantal på Storsudret. Ökad kompetens och lärande. Nya samarbeten och nätverk. Ny och
innovativ teknik, produkter eller tjänster. Fler jobb. Utveckling av den lokala landsbygden. Hela
projektet har dokumenterats i en bok med titeln ”Att bygga en framtid - betydelsen av möten och
aktiviteter i väntan på asyl”.
Bakgrund och målgrupp
I november 2015 kom 98 asylsökande till asylboendet Björklunda på Södra Gotland. Asylboendet
lades ner sommaren 2016. 48 migranter valde då att stanna på Storsudret. Storsudret är en
avfolkningsbygd och man såg här bland annat möjligheten att öka invånarantalet. Bofasta och
deltidsboende bildade föreningen EBO-Storsudret som hade till uppgift att ordna bostäder åt alla
migranter. 170 personer betalade 300 kr per månad för att täcka hyreskostnaderna. Genom ideella
krafter ordnades jobb, praktik och svenskundervisning. Projektet har på så sätt också gynnat andra
målgrupper som den lokala arbetsmarknaden. I gruppen av emigranter finns yrkeskunskap som
efterfrågats på södra Gotland. Projektet bidrog också till att skolan som var nedläggningshotad blev
kvar.
Geografisk täckning
Projektet har genomförts på södra Gotland (Storsudret). Genom den framtagna boken, utställningar
och informationsmöten har projektet spridits lokalt och nationellt.
Tidsperiod
11 februari 2017 - 11 mars 2019
Från vilken fond kom EU-finansieringen?
Landsbygdsprogrammet
Vilken myndighet/leadergrupp beviljade projektet?
Leader Gute
Koppling till programmålen (se målen längst upp på sidan)
Uppnå en territoriellt balanserad utveckling av ekonomier och samhällen på landsbygden, inbegripet
skapande och upprätthållande av sysselsättning.
Kontaktperson för nominerat förslag
Anita Widén, anitawiden@yahoo.se
Ditt namn och myndighet/organisation
John Gambe, Leader Gute
Din e-postadress
john.gambe@leadergute.se

