Vill ni vara med och stärka etniska
organisationer på landsbygden?
På den svenska landsbygden finns det många
asylsökande och nyanlända. Många skulle
kunna bli medlemmar i de etniska organisationer som finns i Sverige. Att vara medlem i en
förening gör det enklare för asylsökande och
nyanlända att engagera sig i olika aktiviteter.
På det sättet kan man vara med och påverka
i olika sammanhang. Då kan de som vill samarbeta med andra deltagare och vara med och
utveckla samhället.
Landsbygdsnätverkets integrationsgrupp och
Samarbetsorganisationen för etniska organisationer i Sverige (SIOS) vill samarbeta med
er som vill stärka etniska organisationer lokalt
och regionalt och som arbetar för att de etniska
organisationerna får fler medlemmar och aktiviteter.
Det kan handla om er som representerar etniska och andra organisation i en kommun, kommuner i samarbete (till exempel i ett leaderområde) eller i ett län. En del som kan göras lokalt,
eller regionalt, kan till exempel vara att ta reda

på vad blivande medlemmar har för intresse
och möjligheter att vara med i etniska föreningar. Aktiviteterna kan också leda till projekt där
etniska föreningar får en central roll. Idén är
att verksamheterna ska leda till bättre kontakt
mellan de etniska organisationerna och andra
organisationer i de olika områdena.
15 000 kr går till varje deltagande område/aktör
som godkänns av Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp. Pengarna ska täcka faktiska kostnader som aktiviteterna för med sig.
Tre områden kan godkännas att delta i projektet. De som deltar ska dokumentera det som
genomförs. Erfarenheterna ska sen spridas till
fler inom Landsbygdsnätverket.
Är du intresserad anmäl dig senast den 23/3
till Asha Ismael SIOS eller till Nils Lagerroth
Landsbygdsnätverkets kansli.

Vill ni veta mer kontakta gärna Asha Ismael, ashacadar@live.com tel. 070-978 41 65 eller
Nils Lagerroth, nils.lagerroth@jordbruksverket.se tel. 036 - 15 62 15
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