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Varje nytt åretruntboende
är en vinst för samhället

För att möta den stora invandringen till Sverige behövs fler bostäder. Nu pågår letandet
efter lediga boenden på landsbygden för nyanlända med uppehållstillstånd. Och bara i
Text: Ingrid Whitelock
Högsby kommun finns redan 40 förslag på listan.
Det är Landsbygdsnätverket
som genomför ett inventeringsarbete i samarbete med
den myndighetsgemensamma
bosättningsgrupp där bland
andra länsstyrelserna, Boverket, Migrationsverket och
arbetsförmedlingen ingår.
– Vi arbetar med fem kommuner som är intresserade av
att tillsammans med oss testa
metoder för inventering av
bostäder på landsbygden, säger
Bo Ljung, ledamot i Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp
för integration. Det handlar i
grunden om att försöka lösa
bostadsfrågan för nyanlända
som redan fått uppehållstillstånd.
I projektet ingår Kungälv,
Sala, Kinda, Uppsala och

Högsby. Alla har genomfört
så kallade SWOT-analyser där
styrkor, svagheter, möjligheter
och hot ses över kring boendesituationen. Då handlar det om
jobbtillfällen, service och infrastruktur och även om insatsen
är begränsad kommer resultatet
ge en fingervisning för fortsatt
arbete.
En liten kommun ser möjligheter

Högsby kommun i Kalmar län
har valt att genomföra inventeringen ihop med Coompanion.
Här har lokalbefolkningen
bidraget med sin lokalkännedom för att hitta lediga bostäder.
– Vi har redan fått ihop 40
möjliga boenden som vi hoppas

på. Varje turistboende som kan
användas som åretruntbostad
är en vinst för lokalsamhället,
säger Gudrun Einefors, rådgivare på Coompanion i Kalmar.
I förlängningen vill vi ju att
nyanlända ska stanna här och
integreras.
Uppgiften med att inventera vilka bostäder som finns
var första etappen. Kontakter
med fastighetsägarna blir nästa.
Sedan är det upp till kommunerna att förbereda ett mottagande.
– Som vi ser det är bristen
på goda kommunikationer det
största hindret, säger Gudrun
Einefors. De som kommer hit
har kanske inte egen bil och det
krävs ofta för att kunna bo och
arbeta på landet. Å andra sidan

Gudrun Einefors, Coompanion i
Kalmar och Bo Ljung, Länsstyrelsen i
Jönköpings län arbetar nu för att finna
boende för nyanlända.

har vi mycket att erbjuda, som
en fin och trygg boendemiljö
med många fördelar.
Nästa steg blir utvärdering
och spridning

– Det ser olika ut i de kommuner som är med och vi ska
dra lärdomar av de olika möjligheter och lösningar som finns
och ta hänsyn till hinder som
dykt upp. Att frivilliga kommer
vara viktiga i all etablering är
tydligt redan nu och så tänker
vi matchning, fortsätter Bo
Ljung. Personer som kommer
från landsbygden vill kanske
bo kvar och då ska vi matcha
intresse med behov.
Nu ska projektet utvärderas
och erfarenheterna ska spridas
genom Landsbygdsnätverket.
Det blir förslag på modeller
för hur inventeringar av bostäder kan göras. Materialet kan
sedan användas även i andra
landsbygdsområden. Den 29
april har gruppen ett sista möte
varefter resultatet kommer att
presenteras.

MEDLEM HAR ORDET

LEDARE

Nya perspektiv
”Förhoppningsvis kan vi också bidra till att ge en annorlunda

För en tid sedan såg jag ett inslag
om en helautomatiserad lanthandel, den första i Sverige och en
av de första i världen, i en glesbygdskommun. En entreprenör
tröttnade på att åka två mil för
att köpa mjöl. Denne bestämde
sig då för att möjliggöra för sig
själv och sina grannar i byn att
handla i en obemannad och
dygnet-runt-öppen
lanthandel. Systemet bygger på stor
dos tillit (och kameraövervakning) men funkar i korthet
genom att kunden plockar det
den vill, scannar produkterna
med mobilen och får sedan en
faktura i slutet av månaden. Dörren till handel öppnas och stängs
också med mobiltelefonen.
Vi utgår ofta från premissen att det är i och på grund av storstaden som den stora utvecklingen sker. Men kanske driver behov
och förutsättningar till slut automatiseringen och digitaliseringen
snabbare på landsbygden än i städerna? Samma perspektiv går att
anlägga om migrationen, eller migitaliseringen som vissa forskare pratar om. Den ökande rörelsen av människor över jordklotet där migration föder mer migration ses då inte bara som en del
av globaliseringen utan som en avgörande drivande kraft bakom
utvecklingen mot en mer sammankopplad värld. Är det den ökade
migrationen som räddar landsbygden från att slitas sönder av urbaniseringens krafter och från att gå generationsväxlingsdöden till
mötes?
Samtidigt leder utvecklingen till ett behov av ett helt nytt tänkande vad gäller trygghet och säkerhet. Hur skapar vi ett tryggt
samhälle när allting hela tiden förändras och ny teknologi öppnar
upp för nya typer av sårbarhet? Att bygga smarta och ständigt
utvecklade IT-säkerhetslösningar kommer troligen vara ett framtidsyrke. Den svenska IT-startupen Yubiko som är grundat av Stina
Ehrensvärd är ett exempel på en säkerhetinnovation som skapats i
tvärsnittet där teknik möter estetik och design. Stina kommer från
konstfack. Hennes man som hon startat företaget med har en bakgrund från att ha jobbat med säkerhet på ett svenskt kärnkraftverk.
I ett samhälle där mycket av det som tar upp människors tid har
automatiserats kommer troligen den frigjorda tiden leda till mer
möjligheter till kreativitet, entreprenörskap och skapande. Vilket i
sin tur driver på en snabbare samhällsomvandling och gör strukturomvandlingar allt vanligare. Vi kommer alla behöva öva upp
vår förmåga att lära oss nytt. Särskilt vi som vill leva och verka i en
levande landsbygd.
Sohrab Fadai
Regionchef Företagarna

och lite bättre syn på invandrare. Vi har idéer, vi vill arbeta och
vi vill ge något tillbaka till samhället”. Citatet är hämtat från en
av inspirationsartiklarna som Landsbygdsnätverkets integra
tionsgrupp nu samlar och sprider. De tänkvärda orden kommer
från Reem Osman, 23 år. Hon är asylsökande, men passar på
att projektleda ett av alla hoppingivande utvecklingsprojekt som
nu pågår i vårt avlånga land. I det här fallet handlar det om
asylsökande på landsbygden som startar en ekonomisk fören
ing för att sälja mångkulturell mat tillagade på lokalproducerade
råvaror.

Foto: Företaga

Andra exempel som integrationsgruppen hunnit
sprida handlar om entreprenörer som räddar
lands
bygdsbutiker och fotbollsspelare som
lyfter lands
ortslag. Ett annat exempel är
agronomerna från olika länder som förnyar
svenskt jordbruk och som du kan läsa om
i detta nyhetsbrev. Landsbygden och dess
näringsliv får tillskott av handlingskraft och
viktig kompetens. Dessa och många
andra projekt utmanar gamla san
ningar. I motsats till bilden om att
alla nyanlända vill bo i staden
och räds landsbygden så är
det numera många som under
sin asylsökningstid knyter lo
kala kontakter och slår rot. De
vill gärna stanna kvar. Men
bristen på lediga bostäder
i kombination med nästan
obefintlig kollektivtrafik är
en stor utmaning. Detta vill
integrationsgruppen

råda

bot på. Min förhoppning
är att gruppens bostads
inventeringsprojekt

blir

till inspiration för många
kommuner

och

rna

Är det migitaliseringen som
räddar landsbygden?

ideella

krafter. Jag hoppas också
att den myndighetsgemensamma
bosättningsgruppen tar hänsyn
till individers önskemål och lokal
etablering som skett under asylsök
ningstiden när de kommunplacerar per
soner som fått uppehållstillstånd. Då har
de nyanlända som vill en verklig chans att
bidra till landsbygdsutveckling.

”Lycka är när vad du tänker, vad du säger och
vad du gör är i harmoni”
– Mahatma Gandhi

Maria Gustafsson, verksamhetsledare,
Landsbygdsnätverket
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Bra förankring och noggrann rekrytering var ett par av framgångsfaktorerna för det hyllade integrationsprojektet Innovation Landsbygd. Foto: Tomas Erlandsson

Nya konsumenter – ny mat
En hjälp för deltagarna ut på arbetsmarknaden och samtidigt en ny vår för en rad bortglömda eller okända grödor i
Text: Jakob Hydén
svenskt jordbruk. Projektet Innovation Landsbygd har haft dubbla vinster.
Innovation Landsbygd inleddes som ett
pilotprojekt i Uppsala 2010. Åtta agronomer med utländsk bakgrund anställdes
efter noggranna utvärderingar.
– Grundsyftet var att försöka diversifiera
och hitta nya intäktsmöjligheter i lantbruket genom att anställa människor med olika
bakgrund. Vi vet sedan länge att det är
med just mångfald som man kan skapa en
verkligt innovativ miljö, berättar Gunnar
Backman, konsult på Open Eye Group och
projektledare för Innovation landsbygd.
Deltagarna kom från Etiopien, Iran, Indien,
Japan, Egypten, Syrien och Peru och hade
erfarenhet av eget brukande och forskning,
arbete med livsmedelskvalitet och hygien
samt marknadsföring och produktutveckling.
40-tal grödor

Efter en inledande fyra månaders grundkurs på lantbruksgymnasiet övergick projektet i en mer innovativ del. Deltagarna
fick alla fundera över vilka grönsaker som
de tyckte saknas i Sverige och som de
trodde eventuellt kunde odlas här.

Frågeställningen frigjorde en sprudlande
kreativitet.
– Bara under första året hittade vi ett
40-tal grödor som skulle kunna användas.
Vi insåg att möjligheterna att odla annorlunda grödor i Sverige var väldigt mycket
större än vi trodde. Vår grundtanke var att
det kan finnas lönsamhet även i mångfalden, om man odlar något med högt kilopris
och nischar sig, säger Gunnar Backman.

bildades. Där bedrevs under tre år försöksodling i samarbete mellan lokala lantbrukare och den utländska kompetens
som samlats under Innovation Landsbygd.
Medel fick man från ett antal kommuner,
landsbygdsprogrammet samt LRF.
Sammanlagt arbetade 18 personer med
utländsk bakgrund i projektet. Merparten
av dem har senare gått vidare till nya jobb
inom grön näring eller till någon utbildning.

Ulva park

Lyckat integrationsprojekt

På provanläggningen utanför Uppsala
spirade snart exotiska grödor som quinoa,
amarant, hirs och många olika sorters kål.
Men snart började gruppen även snegla
mot grödor som förr odlats i Sverige men
nu försvunnit av olika skäl.
– Det är grödor som rationaliserats bort
eftersom jordbruket inte har ansett att det
är lönsamt. Bland annat provade vi en lång
rad olika bönor och linser och även gråärt,
säger Gunnar Backman.
Det första årets pilotprojekt utföll till
belåtenhet och därför beslutades att man
skulle gå vidare och det var då Ulva Park

Projektet har fått mycket beröm som ett
ovanligt lyckat integrationsprojekt. Gunnar
Backman menar att det finns två viktiga lärdomar att göra.
– För det första hade vi ett bra nätverk och
en bra förankring av projektet. Det gäller
att de som kan ha nytta av projektet, i vårt
fall till exempel kommunen eller LRF, får
vara med och påverka och ha ett inflytande.
En annan nyckelfaktor var att vi lyckades
med rekryteringen. Där fick vi stor hjälp av
Arbetsförmedlingen. Det är enormt viktigt
att hitta människor som verkligen brinner
för detta.
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Så kan
landsbygdsprogrammet
bidra till
integration
Landsbygdsprogrammet kan utgöra
ett viktigt verktyg i arbetet med integrationen – i synnerhet genom att
skapa sysselsättning åt nyanlända.
Det menar Jordbruksverket i en färsk
utredning åt regeringen.
Det var i samband med den historiskt stora
flyktingströmmen till Sverige i höstas som
näringsdepartementet bad Jordbruksverket
att se över vilka möjligheter det finns att
använda landsbygdsprogrammet i integrationssyfte.
Tobias Kreuzpointner var en av de som
sammanställde utredningen som lämnades
till regeringen strax före jul. Där poängteras att det främst är inom ramen för samarbetsåtgärden och kompetensutvecklingsåtgärden där det finns möjligheter att främja
integration.
Jobbskapande aktiviteter

– Man ska komma ihåg att landsbygdsprogrammet är till för att utveckla landsbygdsnäringen och därför är inriktad på
att utbilda och stötta landsbygdsföretagare.
Stödet som sådant kan inte gå direkt till
nyanlända eller specifikt till integrationsarbete, men självklart kan det innebära att
företagare på landsbygden får möjlighet
att exempelvis erbjuda praktikplatser eller
anställningar åt nyanlända, poängterar
Tobias Kreuzpointner.

Foto: Tommy Nilsson

Landsbygdsprogrammet och lokalt ledd utveckling är effektiva verktyg i integrationsarbetet, menar Jordbruks
verkets Tobias Kreuzpointner som utrett frågan åt regeringen och kollegan Marie Vaadre.

Inom ramen för samarbetsåtgärden finns
det sammanlagt 85 miljoner kronor att söka
regionalt och nationellt under programperioden som avslutas 2020. Huvudinriktningen här är att genomföra samarbetsprojekt för diversifiering av jordbruksföretag
och jobbskapande aktiviteter på landsbygden.
Leaderarbetet viktig roll

Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden kan spela en viktig roll för att möjliggöra integrationsåtgärder inom ramen för
landsbygdsprogrammet, menar Jordbruksverkets Marie Vaadre.
– Leadergrupperna har ett underifrånperspektiv och de flesta har integration som
ett av sina mål. De olika LAG:en kan ge
projektpengar med syfte att främja integration. I de strategier som nu har blivit godkända finns det gott om idéer och tankar
på just det här området, bland annat genom
att utveckla turism- och restaurangnäringarna som vi vet sedan tidigare ofta skapar
de första jobben för nyanlända.
Det finns också gott om exempel från
den gångna programperioden där leader-

områden har haft stora framgångar med
integrationsprojekt. Ett exempel i mängden
är Studiefrämjandet i Torsby som med projektet Hela världen i Torsby skapade kontaktytor mellan tidigare isolerade grupper i
samhället.
Öka inflyttningen

Att fortsätta använda landsbygdsprogrammet för att öka integrationen är av största
vikt anser Tobias Kreuzpointner.
– Integrationen är en otroligt bra chans
och möjlighet för landsbygden att öka
inflyttningen och befolkningsunderlaget
i kommunerna. Även jordbruksnäringen
som sådan har behov av en typ av arbetskraft och kompetens som finns i invandrargrupperna. Jag tror också att mångfald
bidrar till att skapa attraktiva boendemiljöer på landsbygden, vilket är ett av målen
med landsbygdsfonden.
Förutom Jordbruksverket har även Tillväxtverket och Svenska ESF-rådet gjort liknande genomlysningar av socialfondsprogrammet och regionalfondsprogrammen.
Text: Jakob Hydén

Kommissionen uppmanar till bättre mottagande
Maria Gustafsson och Nils Lagerroth från
nätverkskansliet var i slutet av februari i
Slovenien på en europeisk nätverksträff
tillsammans med 21 olika nationella landsbygdsnätverks nätverkskanslier plus representanter från några förvaltningsmyndigheter och EU-kommissionen.
– Tillsammans med kollegor från
Finland, Tyskland, Slovenien, Grekland
samt EU-kommissionen hade vi en diskussion om hur vi genom de olika europeiska

struktur- och investeringsfonderna svarar
upp mot kommissionens uppmaning om
att använda fonderna för ett bättre mottagande av flyktingar i EU. De har vädjat
till en viss flexibilitet inom ramen för godkända program. Just nu är de intresserade
av att vi samlar exempel på hur programmen kan användas och har använts för att
främja integration, men också vilka hinder
vi ser med befintligt regelverk, säger Maria
Gustafsson.
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Utöver att dela med oss av projektexempel så kommer nätverkskanslierna att ha
regelbundna Skypemöten för att diskutera
aktuella integrationsutmaningar och lösningar. Sverige ses av många som ett föregångsland vad gäller Landsbygdsnätverkets
arbete med integration på landsbygden, och
det finns stora förväntningar på att vi ska
leverera lärande exempel.

Foto: Forslundagymnasiet, CC BY-SA 2.0

Foto: Gunnar Elinder

Naturbruksskolorna i Sverige har stor potential att bidra till en ökad integration. Forslundagymnasiet i Umeå är en av skolorna
med bred kompetens inom de gröna näringarna.

Maria Elinder, agronom och projekt
ledare på Naturbruksskolornas
förening.

Naturbruksskolorna satsar på integration

Det finns ett stort intresse från naturbruksskolorna att arbeta mer med integrationsfrågor. Men många saknar en nationell samordning och möjlighet att enkelt söka statliga medel.
Text: Jakob Hydén
Landsbygdsnätverket
och
Naturbruksskolornas förening
har gemensamt gått ut med en
enkät till landets 55 naturbruksskolor för att undersöka hur de
jobbar med integration.
Undersökningen visar att runt
75 procent av skolorna arbetar
aktivt eller har arbetat med olika
integrationsprojekt eller arrangerat utbildningar på området, till
exempel SFI med yrkesinriktning.
– Sammantaget kan man
säga att intresset från våra
medlemmar är väldigt stort för
att anordna utbildningar och
praktik för våra nya svenskar,
och man har nått goda resultat.
Men det finns ett antal nyckelfrågor som behöver lösas för

migrationsforum”. Dels efterfrågas bättre möjligheter för
skolorna att enkelt söka statliga
medel.
– Ungefär på samma sätt
som Folkbildningsrådet fördelar
pengar till folkhögskolorna för
utbildningar till nyanlända skulle
vi behöva möjlighet till mer
kontinuerligt statligt stöd. Det
bedrivs redan idag många fina
aktiviteter vid naturbruksskolorna som leder till ökad sysselsättning för våra nya svenskar,
men nästan allt är i kortsiktig
projektform. Det blir mest
punktinsatser och tar mycket tid
och kraft, säger Maria Elinder.

att utveckla det här arbetet mer,
säger Maria Elinder, agronom
och projektledare på Naturbruksskolornas förening.
Samordning och medel

Dels efterfrågar många en nationell samordning så att olika
intressenter, branschorganisationer och myndigheter bättre
kan samverka för att attrahera
nyanlända till det gröna näringslivet. En samverkan, förslagsvis
inom
Landsbygdsnätverket,
mellan exempelvis Migrationsverket, LRF, Arbetsförmedlingen,
Naturbruksskolornas
förening
skulle
underlätta
arbetet. En viktig dialog har
redan startat via LRF:s initiativ
”det
gröna
näringslivets

har stor potential att bidra till
en ökad integration genom att
erbjuda yrkesutbildningar och
praktikmöjligheter till de gröna
näringarna för nyanlända, menar
Maria Elinder.
– Naturbruksskolorna har
ju all den infrastruktur som
behövs. Vi har instruktörer och
yrkeslärare, maskiner och annan
utrustning och tillgång till åkrar,
växthus och skogar och en
mängd praktikvärdar inom djur,
lantbruk, trädgård, skogsbruk
och naturturism. Dessutom har
många av våra skolor utrymme
att ta emot fler elever, säger
Maria Elinder.

Stor potential

Naturbruksskolorna i Sverige

Hallå där Anders Danielsson, generaldirektör, Migrationsverket
Vilka möjligheter finns för
asylsökande
att få praktik?

De flesta asylsökande erbjuds
praktik i den
mån det går att
ordna under tiden som de väntar
på beslut. Praktikperioden bör
omfatta högst tre månader men
kan vid behov förlängas med
ytterligare upp till tre månader.
Det finns inget som hindrar att
praktikperioder hos olika prak-

tikanordnare följer på varandra.
Praktik ingår i det som kallas
organiserad sysselsättning och
det är Migrationsverket som
tecknar praktikavtal. Praktik är
bra på flera sätt. Det gör väntetiden mer meningsfull och det
är ett bra sätt att få en erfarenhet från svenskt arbetsliv och
träna sig i svenska. Praktiken
kan även direkt övergå i arbete. Under praktiktiden utför
man inte arbete på samma sätt
som den som får betalt utan det
handlar om att få ökad kunskap

om yrket och hur arbetet utförs.
De som har fått uppehållstillstånd har också möjlighet att
praktisera om de bor kvar i
Migrationsverkets boenden i
väntan på kommunplacering.
Vad gör ni för att underlätta för
de asylsökande att kunna göra
praktik och få en mer meningsfull väntan?

Många asylsökande vill praktisera och vi märker också ett
ökande intresse bland företag
och organisationer att ta emot
asylsökande praktikanter och
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det vill vi kunna möta på ett
bra sätt. Tidigare har det varit
upp till den asylsökande att
själv ordna en praktikplats. Nu
arbetar vi mer och mer för att
skapa kontakter med företag
och organisationer som vill ta
emot praktikanter. Vi vill också
i större utsträckning utgå från
de asylsökandes utbildningsoch yrkesbakgrund. Med tanke
på det stora antalet asylsökande
i vårt system och de långa väntetiderna är det här ett mycket
viktigt område framöver.

Leaderområden
i startgroparna
Det finns ett flertal inriktningar som lyfts genomgående i de flesta lokala utvecklingsstrategier som landets leadergrupper har skrivit. En av dem är satsningar för att
hjälpa flyktingar och invandrare. Dalälvarnas utvecklingsområde och Leader Nordvästra Skaraborg är två leaderområden som valt att fokusera extra på just integrationsfrågorna.
Text: Tommy Nilsson
– Integrationsutmaningen har
förändrats över tid sedan vi
skrev vår lokala utvecklingsstrategi. Då hade vi ju inte så
många flyktingar i Dalarna
och behovet har ändrats något
sedan dess. Dalarna är ett kulturellt anpassat område, vi är
väldigt stolta över vårt kulturarv. Det är positivt för självförtroendet men kan leda till
att man utesluter andra, förklarar Christina Lindfors som
är verksamhetsledare på Dalälvarnas Utvecklingsområde.
Hon berättar vidare att inför
att de skrev sin strategi var de i
kontakt med många olika organisationer och där alla var eniga
om behovet av att vi måste tala
mer med varandra. Nyanlända
och svenskar. När behovet nu
dessutom har förändrats är det
desto viktigare.
Inom nordvästra Skaraborg
finns tio kommuner där åtta av
dem tappar i invånarantal. I en
sådan situation är det viktigt att
ta tillvara på de människor som
finns där och dra nytta av deras
kunskaper och bakgrund.

Lovisa Johansson Hollsten

skulle behöva göra det själv.
– Nu får vi tänka om hur
vi ska jobba framöver. Samtidigt har vi redan sett projektansökningar som kommit in
med integration som tema,
båda från den privata och den
ideella sektorn. Det handlar
om mångfald i fokus och att
skapa nya mötesplatser där
nyanlända och de befintliga
på orten kan mötas. Mötesplatser och servicepunkter
där man kan tillhandahålla
en lokal service för att exempelvis läsa igenom ett myndighetsbeslut, något som
även befintliga invånare kan
ha nytta av, säger Christina
Lindfors.

– I traditionell skaraborgsk
anda har vi alltid varit duktiga
på att ta tillvara på det vi har.
Och nu när vi fått många nyanlända hit ska vi givetvis försöka
få dem att stanna kvar och dra
nytta av deras kompetenser,
säger Lovisa Johansson Hollsten, verksamhetsledare på
Leader Nordvästra Skaraborg.
Inga paraplyprojekt

Både Christina och Lovisa lyfter
paraplyprojekten som de hade
förhoppningar på att använda
men som Jordbruksverket nu
har stoppat för tillfället i väntan
på att EU-kommissionen ska ge
tydligt besked. I förra programperioden skapade den lokala
LAG-gruppen, som är den
lokala beslutsgruppen inom
lokalt ledd utveckling, paraplyprojekt med en viss inriktning
där man sedan kunde dela ut
mindre summor pengar som
ett enklare och snabbare sätt att
arbeta. Ofta fanns det också en
administratör på leaderkontoret
som skötte administrationen
istället för att projektledaren

Ett viktigt komplement

Något som lyfts från de båda
verksamhetsledarna är också
möjligheten att använda
leaderstöd som komplement
till andra statliga insatser.
Arbetsförmedlingen erbjuder exempelvis olika åtgärder
som ska skapa nya arbeten
men de kan ju bara sökas
av de som fått uppehållstillstånd.
– Tänker man integration idag jobbar man intensivt med familjehem, skolor,
sysselsättningsåtgärder med
mera med fokus på nyanlända. Vi måste också skapa
välbefinnande och tillgänglighet, de mjuka värdena
inom integration, för att få
de nya svenskarna att stanna
kvar, säger Christina Lindfors.

Basem Nabhan gör sin praktik på
Landsbygdsnätverkets kansli.

Filmer om
integration
i praktiken
Under våren jobbar Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för integration med ett filmprojekt om
vägen till praktikplatser och jobb
för asylsökande. För produktionen står Basem Nabhan, själv
asylsökande och praktikant på
nätverkskansliet. Filmerna som
riktar sig till arbetsgivare och
asylsökande kommer att finnas
textade på svenska och engelska.
– Det här ska ge inspiration
till arbetsgivare på landsbygden
att se möjligheterna för att ge
praktikplatser och jobb till asylsökande och nyanlända, säger
gruppens kanslirepresentant Nils
Lagerroth.
Filmerna, som blir klara i april,
visar konkreta exempel när detta
fungerar väl och hur arbetsgivare
rent praktiskt går till väga. Materialet kommer att spridas genom
Landsbygdsnätverkets olika organisationer och myndigheter.
Följ oss även på internet:
www.landsbygdsnatverket.se
facebook.com/landsbygdsnatverket
Twitter: @landsbygdsnatve

Christina Lindfors
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