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Få unga i projekt förra perioden
Bara var tionde deltagare i landsbygdsprogrammets projekt under förra programperioden var under 30 år. Nu intensifieras arbetet med att få med fler unga – paraplyprojekt och ungdomscoacher är några av de verktyg som lyfts fram.
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Matilda Björkqvist

nätverkets arbetsgrupp Unga i
landsbygdsutveckling.
Hälften hade ungdomscoach

Men det finns också en hel del
positiva signaler när det gäller
det unga engagemanget i landsbygdsutvecklingen. Hälften av
alla leaderområden hade under
förra perioden en ungdomscoach och tre av fyra drev vid
något tillfälle ett paraplyprojekt
riktat mot unga.
– Jag tror att paraplyprojekten,
särskilt i kombination med ungdomscoacherna, har varit den
enskilt största framgångsfaktorn
för att få med fler unga. Utan
dem hade siffrorna varit ännu
lägre, säger Matilda Björkqvist.
Projektformen innebär att
leaderområdet på egen hand
går in som projektägare och
sköter den många gånger komplicerade administrationen och
ansökan. LAG-styrelsen beviljar sedan mindre delprojekt –
vanligtvis mellan 10 000 och
30 000 – kronor till unga med
behov.
– Det har ju varit en hel del
diskussion om paraplyprojekten
som princip och var det landar
är svårt att sia om, men min
uppfattning är att det verkligen
har haft effekt och att det vore
bra om de finns kvar i någon
form, säger Matilda Björkqvist.
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En sammanställning som
Landsbygdsnätverket har gjort
visar att tio procent av alla
deltagare i kompetensutveckling inom landsbygdsprogrammet mellan 2007 och 2013 var
under 30. Tittar man på stödet
till företag är den unga närvaron ännu lägre: 6,5 procent.
– Att få med fler unga är
först och främst en demokratifråga. Det är pengar som är
till för alla, även de under 30.
Men det är också viktigt för att
uppnå en långsiktig och hållbar
utveckling på landsbygden. Att
ge företagsstöd till någon som
är 25 ger sannolikt en annan
effekt på sikt än om samma stöd
ges till någon som är 59. Jag tror
att båda behövs, säger länsstyrelsens Matilda Björkqvist som
också är med i Landsbygds-

Fler unga behövs i landsbygdsutvecklingen och fler unga måste få ta del av
landsbygdsprogrammets pengar. Bilden är från konferensen ”Min bygd” tidigare i
våras.

Sociala medier

Matilda Björkqvist är optimistisk när det gäller att engagera
fler unga i landsbygdsutvecklingen. En nyckelfråga som
Landsbygdsnätverket
jobbar
med är att få fler unga med
i leaderområdenas LAG, en
annan är att kommunicera
bättre och i rätt kanaler, exempelvis sociala medier som
Twitter och Facebook.
En tredje nyckelfråga är att
förenkla administration och
ansökningsprocesser,
menar
Matilda Björkqvist.
– Paraplyprojekten är bra
exempel som har gjort stor
nytta, men jag tror inte man ska
fastna där utan fundera vidare

på hur man kan sänka trösklarna för unga även på andra
sätt.
Bland de projekt som hade
ungdomar som initiativtagare
under förra programperioden
kan nämnas Skånes ponnyagility som vann Ullbaggepriset
2013 och Ung och Grön i Jönköping som vann samma pris
2011.
Text: Jakob Hydén

På Landsbygdsnätverkets webbplats
www.landsbygdsnatverket.se/unga
finns en metodhandbok för att få fler
unga engagerade i landsbygdsutveckling med en rapport om ungas
deltagande i landsbygdsprogrammet
07–13 att ladda ner.

MEDLEM HAR ORDET

LEDARE

Rätten att beskriva
sin verklighet

Idrott och landsbygd
beroende av varandra

Vi ”bonnaungar” som kom från landskapet utanför centralorten

EM i fotboll är nu i full gång
och som Svenska fotbollsförbundets representant i arbetsgruppen Unga i landsbygdsutveckling sitter jag klistrad framför
TV:n. Som fotbollsfantast är det
underbart att få en hel månad av
högklassig fotboll. Det är också
roligt att se hur många av landslagens spelare som är fostrade
i föreningar på landsbygden.
Markus Berg från IF Velen i
Värmland, Andreas Granqvist
från Påarps GIF i Skåne och
Pontus Wernblom från IK
Kongahälla i Västra Götaland
är bara några exempel. Det har
sagts innan och det bör sägas igen, svensk fotboll är beroende av
en levande landsbygd. Samtidigt bör det också sägas att en levande
svensk landsbygd är beroende av svensk fotboll och svensk idrott
i stort. Exempelvis är en av de största investeringarna som gjorts i
mina hemtrakter en ny idrottsanläggning. 13 miljoner var det budgeterat till och projektet roddes i land med hjälp av Lokalt Ledd
Utveckling Halland. Idrottsplatsen har två fullstora fotbollsplaner,
en nybyggd klubblokal och är Sveriges sydligaste skidskytteanläggning.
När jag fick frågan om att sitta med i Landsbygdsnätverkets unga
arbetsgrupp kände jag mig hedrad. Efter arbetsgruppens första
möte kände jag en stor känsla av ansvar. Efter ett år av insatser
känner jag stolthet samtidigt som jag också ser hur stort behovet är
av att inkludera unga i svensk landsbygdsutveckling. Utan unga som
vill investera i en framtid på landsbygden finns ingen varaktig landsbygdsutveckling. Vid de konferenser där jag arrangerat workshops
har jag upplevt ett stort engagemang, mycket hjärta och många
goda initiativ för hur lyckad landsbygdsutveckling kan bedrivas. Å
andra sidan oroas jag över den tydliga ”vi och dem”känsla som i
många fall präglat konferenserna. Jag syftar då på den motsättning
som anses finnas mellan de människor som bor på landsbygden
versus de människor som bor i städerna. Som fotbollsspelare har
jag stor förståelse för att det är lättare att kämpa om man har ett
motståndarlag på andra sidan planen. Dock får aldrig drivkraften
att slå motståndaren bli större än att utveckla sitt eget spel.
Svensk fotboll är mycket glada över att få vara en del av Landsbygdsnätverket och vi är övertygade om att nätverkets mångfald
ger en mycket god grogrund för den kreativitet som behövs för att
bevara och utveckla en levande svensk landsbygd.

blev placerade i C, D och E klasser. Det var en av många
subtila signaler som förmedlade budskapet att jag tillhör en
avvikande grupp i förhållande till den urbana normen. Och
signalerna har fortsatt på olika sätt under mina drygt 30 år som
landsbygdsutvecklare och landsbygdsföreträdare. I mitten på
90-talet var inflyttningsrika bygder fokus i Glesbygdsverkets
första årsbok. Med ny statistik nedbruten på mindre områden
än kommungränser visade sig flera bygder, även avlägset
belägna, utanför tätorterna vara rika på inflyttare. Det blev
en motbild till den ”brain drain-stämpeln” som klistrats på
Landsbygdssverige. Nyanseringen provocerade så till den grad
att dåvarande Riksdagens revisorer valde att granska om inte
myndigheten for med osanningar. Vi klarade granskningen.
Som tur är finns nu en normkritisk diskussion. Årets
Landsbygdsriksdag lyfte den på ett tydligt sätt.
Facebookgruppen Glesbygdsgirls som på kort
tid lyckats få 12 000 följare och ett jämt flöde
av många inlägg är ett annat exempel. Så är
också bloggen Härifrån.nu som debatterar
den urbana normens konsekvenser.
Organisationerna och myndigheterna i
Landsbygdsnätverkets ungdomsgrupp drar
ett viktigt strå till stacken och kämpar för
landsbygdsungdomarnas synlighet,
stolthet och inflytande. Det senaste
inslaget är podden Landet och
de veckovisa bilddagböckerna
på nätverkets instagramkonto.
Om du missat dem så sök upp
dem via vår webbplats. Även i
detta nummer av nyhetsbrevet
kan du läsa mer om exempel
på landsbygdsungdomars
inflytande.
Nu tar jag paus från
nätverkskansliet för att under
hösten jobba i sekretariatet
för Landsbygdskommittén.
Samtidigt i höst tar nätverkets
styrelse tag i kommande två

Trevlig fotbollssommar!

års planering av nätverkets

Mårten Andersson, Svenska Fotbollförbundet

verksamhet. Ta chansen och
påverka den.
Trevlig sommar och på återseende!
Maria Gustafsson,

”Det tar lång tid att bli ung.”
– Pablo Picasso

verksamhetsledare,
Landsbygdsnätverket
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Josefin Heed

Hamza Ibrahim

Lovisa Persson

Yngre valberedningar
ska ge fler unga-projekt
Fler unga i LAG-styrelserna leder till fler unga i olika landsbygdsprojekt. Därför jobbar Landsbygdsnätverket nu för
att ta fram ett effektivt stöd till leaderområdenas valberedningar.
Det är Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp
Unga i landsbygdsutveckling som tagit sig an
uppgiften att ringa runt till samtliga landets
leaderområden. Bakgrunden är få projekt
inom landsbygdsprogrammet under förra
perioden hade projektägare under 30 år.
– Det är skattemedel som ska gå till alla,
och det funkar inte att
en grupp är så tydligt
underrepresenterad.
Tanken är att få in fler
ungdomar bland de
som fattar beslut och
att det på sikt ska leda till att fler unga beviljas medel till sina projekt, förklarar Josefin
Heed, ordförande i arbetsgruppen.
Många leaderområden har vittnat om
svårigheter att hitta LAG-ledamöter under
30 år. Därför ska Landsbygdsnätverket ta
fram någon form av stöd eller utbildning
riktad till valberedningarna. Hur stödet ska
utformas är ännu inte spikat, eftersom man
först vill få in input från leaderområdena,
berättar Josefin Heed.

pen och dessutom ordförande för organisationen Vi Unga. Hon tror att ungas delaktighet är en nyckelfråga för landsbygdens
utveckling.
– Det vi ser nu är att många yngre inte
upplever att det finns något för dem i hem-

Visa goda exempel

Hamza Ibrahim på Ensamkommandes
förbund är också med i arbetsgruppen och
menar att ett första steg är att locka fler
unga nyanlända till landsbygden.
– De flesta som kommer till Sverige
dras till storstäderna,
framför allt för att de
tror att det är enklare
att hitta jobb där. Vårt
jobb är att visa på goda
exempel, att det på
många sätt är enklare
att komma in i samhället och få kontakt med människor om du
bor på landsbygden.
– Det är en riktigt svår utmaning att få
med fler unga nyanlända i landsbygdsutvecklingen. Vi har ännu inte hittat någon
riktigt bra arbetsform för att nå ut. Det är
inget som enskilda individer kan lösa utan
hela samhället måste engageras. Men jag
tror att civilsamhället spelar en nyckelroll,
säger Hamza Ibrahim.

– Det ska vara enklare för barn
och unga att exempelvis starta en
förening eller en fritidsgård.

Nyckelfråga för landsbygden

Lovisa Persson är också med i arbetsgrup-

bygden, att de inte kan påverka eller har
något inflytande och det leder till att många
av dem flyttar från landsbygden. Det är ett
mönster som vi måste försöka förändra.
Ett sätt som Vi Unga arbetar aktivt med
är att förenkla byråkratin.
– Det ska vara enklare för barn och unga
att exempelvis starta en förening eller en
fritidsgård. Vi förklarar på ett enkelt sätt
hur man kommer igång, har årsmöte eller
söker bidrag. Vi har hjälpt till att starta över
30 föreningar bara i år så det saknas inte
intresse, säger Lovisa Persson.
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Text: Jakob Hydén
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Tack vare ett aktivt arbete från att utbilda valberedning, till att nominera och sedan välja in så har Leader Södra Bohuslän lyckats föryngra sitt LAG.

Leaderområde Södra Bohuslän bestämde sig för att göra något åt den höga
medelåldern i sitt LAG. Föryngringsprocessen tog tid och kraft men har lett
till nya perspektiv och ett vitaliserat styrelsearbete.
Josefina Andersson

Nya vägar

För att ro iland uppdraget tvingades valberedningen gå annorlunda till väga. Det
funkade inte att genomföra rekryteringen
enligt invanda mönster.
– Vi fick jobba på ett helt nytt sätt, fråga
i betydligt vidare cirklar och inte bara gå
de vanliga vägarna. Dessutom öppnade vi
upp ansökningsprocessen så att folk enkelt
själva kunde ansöka på nätet, berättar Josefina Andersson.
När sökandet efter nytt styrelsefolk breddades blev det tydligt att det finns ett stort
engagemang för landsbygdsfrågor bland
yngre. Till sist tvingades man sålla bland
kandidaterna under 25 år.

– Det bekräftar det som forskningen
visar, att väldigt många unga står i standbyläge och är beredda att engagera sig. Men
många vet inte att det finns platser där man
är efterfrågad och vet inte hur man ska gå
till väga, säger Josefina Andersson.
”På rätt väg”

Foto: Frida Larsson

När den förra programperioden led mot
sitt slut 2013 gjorde Leader Terra et Mare
(numera Leader Södra Bohuslän) en utvärdering av sin verksamhet. En brist som
framkom var att åldersspridningen i styrelsen inte var tillräcklig och inte representerade befolkningen.
– Valberedningen fick därför ett väldigt
tydligt uppdrag när vi skulle tillsätta en ny
styrelse. Det var klart uttalat hur många
som skulle vara under 25, hur många
mellan 26 och 40 och hur många över 40.
Så här i efterhand tror jag det var den viktigaste framgångsfaktorn, att vi vågade sätta
upp så skarpa mål, säger Josefina Andersson som då jobbade med att sjösätta leaderområdets nya organisation.

Anna Levin
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Att föryngringsarbetet har lönat sig bekräftar Anna Levin, verksamhetsledare för
Leader Södra Bohuslän.
– Vi har idag ett ungt LAG och det gör
väldigt gott för vår styrelse. De unga har
ett annat perspektiv och ställer frågor om
projekten som ingen annan skulle ställa.
Hur vänder sig det här projektet till unga?
Vilka hänsyn tar det till ungas behov? Det
är frågor som förmodligen ingen hade ställt
annars.
Södra Bohusläns LAG har idag en medelålder på 46 år. Fem ledamöter är under 30
och två av dem är födda 1996.
– Det känns som att vi verkligen är på
rätt väg, men vi har mycket arbete kvar att
göra, konstaterar Anna Levin. Vi har föryngrat vårt LAG, men ännu inte sett så
många unga-projekt, det blir vår nästa prioritet. Och vi kommer självklart använda
våra unga styrelsemedlemmar i det arbetet.
Det är de som vet hur vi ska attrahera unga
och få fler engagerade i landsbygdsutvecklingen.
Text: Jakob Hydén
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Föryngring gav
nya perspektiv

Nytt fokus för

Foto: Beata Allen

Samordningsgruppen

Nya samordningsgruppen träffades för första gången den 13–14 juni utanför Nyköping. På kvällen blev det utflykt till Torps Säteri.

Utbyte och lärande mellan leaderområdena, stöttning av transnationella projekt och spridning av kunskap om leadermetoden. Det är de nya fokusområdena när Samordningsgruppen för lokalt ledd utveckling nu går in i fas 2.
Under fas 1 handlade Samordningsgruppens arbete i stor
utsträckning om att få igång de
olika leaderområdenas arbete så
snabbt och smidigt som möjligt.
Många behövde praktisk hjälp
med nyheter och förändringar
i regelverk och rutiner. Systemens tillgänglighet och funktion stod i fokus.När gruppen
nu går in i fas 2 är förutsättningarna delvis annorlunda.
Inte minst eftersom nystartade
LUS, Lokal utveckling Sverige,
har tagit över en del av Samordningsgruppens uppgifter.
– Ett av våra nya fokusområden handlar om lärande och
utbyte kring leadermetoden,
både mellan våra olika leaderorganisationer och gentemot
andra aktörer som är intresserade av Leader. Ett av våra
viktiga verktyg är att anordna
nationella träffar, som den vi
ska ha i Halland i september,

koordinatorer vars uppgift är
att vägleda leaderområdena
förbi alla de fallgropar som kan
uppenbara sig i samband med
transnationella projekt.
Ett tredje viktigt fokusområdena handlar om att helt enkelt
sprida kunskap och kännedom
om Leader.
– Man kan säga att det är
ett övergripande mål. Vi som
dagligen jobbar med Leader
glömmer nog ibland att alla faktiskt inte vet vad Leader är eller
vad metoden kan bidra med.
Vår vision är att bredda kunskapen om Leader i samhället,
förklarar Anders Johansson.

säger Anders Johansson, mångårig ledamot i Samordningsgruppen och sedan tre månader
dess ordförande.
Mer transnationellt

Tanken med träffar som den
i september är att människor
från de olika leaderområden ska
få möjlighet att träffa varandra
men även representanter från
nätverkets cirka 80 medlemmar
samt från andra viktiga aktörer
som Jordbruksverket och Tillväxtverket eller representanter
från olika departement.
Ett annat viktigt fokusområde för gruppen är att underlätta för transnationella projekt,
något som har efterlysts av EUkommissionen. Under förra
programperioden genomförde
25 av Sveriges 63 leaderområden inget sådant projekt.
Därför har Samordningsgruppen nu tagit fram tre TNC-

Positiva signaler

Gruppen har också varit delaktig i dialogen kring paraplyprojekten som under förra perioden
möjliggjorde för många unga
att bli delaktiga i landsbygdsutvecklingen. Det har funnits frå-

getecken kring projektens vara
eller inte vara framöver, men
Anders Johansson säger nu att
signalerna är positiva.
– Vi hoppas väldigt mycket på
paraplyprojekten. De visade sig
väldigt värdefulla under förra
programperioden.
Samordningsgruppen
har
bantats rejält och har nu 13
ledamöter. En arbetsplan för
2016 är spikad och redan nu
blickar man framåt mot 2017
och 2018 med stor tillförsikt,
säger Anders Johansson.
– Fram tills nu har arbetet
präglats av viss frustration, så
är det ju alltid i början på en ny
programperiod, men från och
med hösten tror och hoppas jag
att det ska bli precis lika inspirerande som under förra programperioden.
Text: Jakob Hydén

Förändringar på kansliet
Under hösten 2016 kommer nätverkskansliets verksamhetsledare Maria Gustafsson att vara tjänstledig för att arbeta
vid Landsbygdskommitténs sekretariat.
Nils Lagerroth ersätter henne som verk-

samhetsledare under denna period. Nils
i sin tur blir avlastad i sina nuvarande arbetsuppgifter av Inger Pehrson och Madelene Nelson. Inger kommer att vara
kansliresurs till arbetsgruppen Gröna
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Näringar och Madelene till Integrationsgruppen. Karin Hjerpe som nu jobbar 20
procent i kansliet utökar sin tid för att bistå
styrgruppen med sin aktivitetsplanering
av 2017–2018.

Foto: Thomas Warm

Att vara engagerad
och lämna plats

Marili Paris

saki

Foto: Priva

t

Svenska unga och ungerska romer har fått stöd av Leader för olika satsningar.
Nu ska arbetet utvärderas av det europeiska landsbygdsnätverket ENRD.

Ungerska romer och svenska ungdomar
– två viktiga leadersatsningar
I våras höll det europeiska landsbygdsnätverket ENRD en träff i Bryssel på temat social inkludering. Där lyftes goda exempel på hur landsbygdsprogrammet använts och
används för att stötta flyktingar och andra grupper som riskerar socialt utanförskap.
Något som även svenska ungdomar kan råka ut för. Nu ska bland annat svenska
ungdomscoacher inom Leader och ungerska rom-koordinatorer granskas.
Marili Parissaki har fått i
uppdrag att utvärdera olika
satsningar för att få fler personer som riskerar socialt utanförskap att ta del av landsbygdsprogrammets pengar.
– Både koordinatorer som
ska arbeta med romer i Ungern
och coacher som riktar sig till
svenska ungdomar har ett likvärdigt uppdrag, och det är
att vara en mellanhand mellan
leadergruppernas LAG och de
grupper man vill nå. De uppmanar grupper som normalt
inte tar del av landsbygdsprogrammets möjligheter att bli
mer aktiva, säger Marili.
Någon som vägleder

De som lever i fattigdom eller
som på annat sätt riskerar att
utsättas för socialt utanförskap
behöver ofta någon som kan
vägleda och uppmuntra dem.
Då kan en särskilt utsedd person
vara viktig för att nå den utsatta
gruppen. Vissa LAG-grupper
är väldigt aktiva medan andra

behöver hjälp utifrån. Av någon
som står målgruppen nära.
– Det finns i och för sig
många ungdomsprojekt men
så ser det inte ut för andra
grupper. Då är det bra att
anlita en lokal person som till
exempel själv varit flykting eller
som tillhör den romska folkgruppen för att få dem att bli
medvetna om möjligheterna
som finns inom landsbygdsprogrammet och med Leader. Att
själva bli ägare av projekt. Det
ligger också nära en av leadermetodens grundpelare att utgå
ifrån ett underifrånperspektiv.
En del minoritetsgrupper
i övriga Europa är ofta inte
registrerade. Det gör att det blir
ännu svårare att nå de grupperna med information. De har
heller inte alltid rätt att söka
stöd om de inte är medborgare eller registrerade i landet.
Därför behövs coacher och
koordinatorer extra mycket i de
här sammanhangen som kan
vägleda, förklara och inspirera.

Det är stor mångfald bland de
som bor på landsbygden idag och
även bland dem som kan tänka
sig att flytta till landsbygden.
Men i föreningsstyrelser, valberedningar eller på andra ledande
positioner är medelåldern ganska
hög och dem som sitter på de stolarna är ganska lika varandra.
På Landsbygdsriksdagen i
Visby i slutet av maj arrangerade
Landsbygdsnätverkets
arbetsgrupp Unga i landsbygdsutveckling ett seminarium på temat att
vara engagerad och lämna plats.
Där lyftes just de frågorna genom
mötesmetoden Rakt på sak där
alla deltagare både får lyssna, bli
intervjuade och säga sin mening.
– Det finns en hög medvetenhet och ett stort intresse att tala
om de här frågorna. Det är viktigt
att detta lyfts i olika sammanhang, säger Stina Nilss som tillsammans med Mårten Andersson
var moderatorer för seminariet.

Sprida erfarenheter

Marili Parissaki ska nu sammanställa fakta kring svenska
ungdomscoacher, ungerska
romkoordinatorer och liknande satsningar. Materialet
kommer sedan det europeiska
landsbygdsnätverket ENRD
sprida till de nationella landsbygdsnätverken och även
EU-kommissionens DG Agri
kommer att använda sig av
informationen.
– Från de svenska ungdomscoacherna som fick sin
finansiering genom så kallade
paraplyprojekt inom Leader
finns många siffror kring
nystartade företag och ökat
engagemang men tyvärr är det
inte lika lätt att få fram statistik kring koordinatorerna i
Ungern men det står klart att
det i alla fall har blivit fler med
romsk bakgrund som tagit del
av stöden i landsbygdsprogrammet, säger Marili.
Text: Tommy Nilsson

Trevlig !
sommar

önskar
Landsbygdsnätverkets kansli

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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