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Inbjudan 
Grön integration på landsbygden 

Seminarium onsdagen den 2 juni 2010 kl. 10.00–16.00 
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Stockholm 

 
Landbygden behöver utlandsfödda. Med hjälp av denna grupp kan man vända den negativa 
befolkningstrenden i avfolkningsbygder. Detta visas i Arbetsförmedlingens rapport 
”Generationsväxlingar och regionernas befolkning” där kan man läsa att det är mycket viktigt ” att 
med olika medel förmå invandrarna att bosätta sig även i glesbygdskommuner och andra mindre orter i landet.” För 
att uppnå detta måste många hinder undanröjas vilket kräver samarbete mellan myndigheter, 
företag, föreningar och enskilda.  
 
Därför inbjuder Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien och Landsbygdsnätverket till ett 
seminarium vars syfte är att öka kunskapen om utrikesföddas möjligheter på landsbygden, samt att 
visa goda exempel och därmed inspirera landsbygdsnätverkets organisationer och myndigheter, 
etniska föreningar, företagare m.fl. till ett utökat engagemang. 
  
Sverige är ett brokigt invandrarland. Vår befolkning har rötter i över 200 länder. De flesta av de  
1,9 miljoner människor med utländsk bakgrund som bor i Sverige, finns i städerna. Många av dem 
är, och skulle i ännu högre utsträckning kunna vara, en resurs för landsbygden och dess näringsliv  
– inte minst med tanke på att det ofta är lättare att bli integrerad på landsbygden än i storstaden.  
 
Landsbygden står inför stora generationsväxlingar samtidigt som integrationspolitiken genomgår 
stora förändringar. Landsbygden och dess företagare kan tillföra ny energi och nytänkande i 
integrationsarbetet. 
 
Landsbygdsnätverkets temagrupp ”Integration” vill medverka till en ökad mångfald på landsbygden 
vilket berör näringslivsutveckling, arbetsmarknads- och jordbruksfrågor. 
 
Seminariet kommer att följas upp med ett rundabordssamtal med beslutsfattare. Dina synpunkter 
och förslag kommer att utgöra grunden i samtalet om vad landsbygden har att erbjuda.  
 
Kom och bidra med ditt engagemang och dina erfarenheter! 

Välkommen! 
 
 
 
 

Åke Barklund 
Akademiens sekreterare och VD 

 

 
Peter Melin  
Ordförande landsbygdsnätverket 

 
Detta seminarium finansieras med hjälp Stiftelsen A.W Bergstens donation samt EU:s Landsbygdsprogram. 
Program och praktiska upplysningar, se sidan 2. 
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Grön integration på landsbygden 
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Stockholm 

Seminarium onsdagen den 2 juni 2010, kl 10.00–16.00 
 

 

Moderator: Peter Melin, ordförande Landsbygdsnätverket 

Program 
10.00 Registrering och förmiddagskaffe 

 
13.40 Mingel och diskussioner i mindre grupper 

Kaffe serveras under tiden. 
 
• Hur kan landsbygdsprogrammet utvecklas 

till ett offensivt verktyg även för utrikesfödda 
med intresse och kunskap för landsbygden? 
Ge förslag på konkreta åtgärder. 

• Ge kreativa förslag för ökad tillgänglighet av 
landsbygden för utrikesfödda.  

• Hur kan vi skapa en utveckling mellan Stad 
och Land som gynnar mångfalden?  

• Hur vi bättre ska ta till vara den nya marknad 
som uppenbarat sig i och med invandrare? 
Hur kan vi ersätta en del av importen med 
inhemsk produktion?  

• Går det att finna nya modeller som ex. att 
erbjuda ett boende hos en etniskt svensk 
familj på landet, under första tiden i Sverige, 
för att konkret ta del av ”Värden, välfärdsstat 
och vardagsliv.”  

• Vilka hinder bör reduceras för att 
landsbygden skall kunna vara aktiv i 
integrationsarbetet? 

 
 
 

10.20 Välkomna, bakgrund och syfte  
med seminariet 
Åke Barklund, Akademiens  
sekreterare och VD  
Peter Melin, ordförande 
Landsbygdsnätverket  
 

 

10.40 Naturen med andra ögon 
Yusra Moshtat, miljöinspektör Göteborg 

 

11.30 Maten som murbräcka mellan olika 
kulturer 
Houda Zoubi, Bedouintravel  

 

11.50 Flykting söker bonde  
Djamal Hamaili, flyktinghandläggare 
Valdemarsvik 

12.30 Lunch 

13.30 Kan landsbygden bli en resurs så att 
utrikesfödda snabbare blir delaktiga 
i samhället?  
Inledare Marianne Barrljung 
Landsbygdsnätverkets temagrupp 
Integration  

 14.45- 
16.00 

Redovisning och sammanfattning  
 

Tid Onsdag 2 juni kl. 10.00–16.00 

Plats Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Drottninggatan 95 B, Stockholm 

Anmälan Senast den 25 maj via denna länk eller via vår hemsida, www.ksla.se  
Om Du inte har tillgång till dator/internet, ring Gun Askerö, 08-54 54 77 12. 
Avbokning måste ske senast 31 maj annars faktureras 500 kr för våra kostnader. 

Kostnad 300 kr exkl. moms som faktureras (375 kr inkl 25 % moms) 
förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfika 
 

Frågor Innehåll: Marianne Barrljung, marianne.barrljung@hush.se, 
Anmälan: Gun Askerö, 

0708-40 45 14 
gun.askero@ksla.se, 08-54 54 77 12  
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