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Medlemmar:

Katarina Hansson, ÖLBF´s
ordförande, tackar Lars Åke
Larsson för alla hans år i styrelsen.

Länsbildningskonsulent Jane
Karlsson och mötesordförande
Lars Berge Kleber

Från miljöbov
till miljöhjälte?

- Mat , jordbruk, miljö och hållbarhet
Årets seminarium, som anordnades, i
anslutning till Örebro läns bildningsförbunds årsmöte inbjöds detta år Rebecca
Milestad, agronom, forskare och docent
i miljöstrategisk analys på KTH i Stockholm samt avdelningsföreståndare vid
Hållbar utveckling, miljövetenskap.
I föreläsninge talade Rebecka om,
hur mat, miljö, jordbruk och hållbarhet
hänger ihop. Hon förklarade vad hållbarhet innebär och hur klimatet påverkas
av maten vi äter. Hon visade även på
trender som gör att vi låst in oss i ett
ohållbart sätt att producera mat.

• Varför har vi ett hållbarhetsproblem tänka på att gärna äta frukt och grönt
med vårt sätt att producera mat idag? säsongsanpassat, och framför allt att
minska animaliekonsumtionen, så kan
• Vilka möjliga lösningar finns och
vi alla påverka och tillsammans skapa
vilka för- och nackdelar kan tänkas
en mer hållbar mat, miljö och hållbart
med dem?
jordbruk.
En mycket intressant eftermiddag
Dessa frågor belyste hon utifrån sin forsksom
följdes av många tankar om hur allt
ning som kretsar kring hållbart lantbruk,
interaktionen mellan stad och land, eko- hänger ihop i det eviga kretsloppet.
Vill du veta mer om detta finns
logisk produktion och konsumtion.
länken
till hennes sida på KTH här:
Hur ska vi då göra? Rebecka menar
https://www.kth.se/profile/claram/
att det är komplext, men genom att
Du når Rebecka Milestad på e-post:
välja ekologiskt, minska matsvinnet,
rebecka.milestad@abe.kth.se
tänka på att gärna köpa närproducerat,
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Studieförbunden
viktiga i mottagandet
av asylsökande
Studieförbunden har spelat en viktig
roll för att möta samhällets och de
asylsökandes behov visar en ny rapport
från Folkbildningsrådet. I rapporten
analyserar Folkbildningsrådet studieförbundens insatser för asylsökande
under hösten 2015.
Sverige tog förra året emot över 160
000 flyktingar. Det är ett historiskt högt
antal och det ställde helt nya krav på
samhället. Studieförbunden fick en
viktig roll i mottagandet och lyckades
på kort tid att etablera en viktig verksamhet för de asylsökande.
De människor som kom till Sverige
för att söka asyl fick genom studieförbunden ett socialt sammanhang. För
att lära ut svenska, informera om det
svenska samhället och ge deltagarna

möjligheter att närma sig det svenska
samhälls- och arbetslivet har studieförbunden i första hand arbetat med
studiecirkeln som redskap och anpassat
denna efter deltagarnas behov.
Rapporten baseras på studieförbundens redovisningar, fokusgruppsintervjuer med företrädare för studieförbunden, liksom besök och intervjuer på
asylboenden. Under 2015 nådde studieförbunden drygt 60 000, cirka 37
procent av de asylsökande, med sin
verksamhet.
http://www.folkbildningsradet.se/
om-folkbildningsradet/nyheter/2016/
ny-rapport-studieforbunden-viktiga-imottagandet-av-asylsokande/

Svenska från dag ett
Från augusti till och med december förra året deltog i
landet 73 500 asylsökande i den nya satsningen, ”Svenska
från dag ett” gällande fortbildning med asylsökande.
Den nya satsningen, stödd av ett statligt
anslag, genomfördes av de tio studieförbundens bransch- och intresseorganisation, Studieförbunden.
Studieförbunden inledde i höstas en
bred verksamhet med språk- och samhällsstudier för asylsökande på asylboende. Ofta i samverkan med sina medlemsorganisationer.
ABF Örebro län och Studieförbundet
Vuxenskolan i länet var tidigt ute med
verksamheter för asylsökande, trots att
det då inte ingick i folkbildningens
uppdrag från staten. Därför var de inte
stadsbidragsberättigade. Men insåg
alltså tidigt att studiecirklar var det
bästa sättet att lära de asylsökande språkoch samhällskunskaper.
Den stora ökningen av nyanlända
under senare delen av hösten gjorde att
de i första skedet föreslagna 30 miljonerna ökades på genom ett ändringsbeslut från regeringen med ytterligare 75
miljoner till studieförbunden i arbetet
med, Svenska från dag ett.
25 miljoner avsattes för verksamheten
som slutrapporterats 2015. Resten, 50
miljoner, överfördes till anslaget 2016
och kommer att fördelas tillsammans
med de 50 miljonerna som avsatts för
innevarande år, således totalt 100 miljoner kronor.

En dokumentation
av folkbildning med
asylsökande 2015
Rapporten dokumenterar
studieförbundens utökade uppdrag med folkbildning för asylsökande,
satsningen ”Svenska från
dag ett”. Syftet är att ge en
överskådlig bild av vad som
hände under 2015, sett ur
ett studieförbundsperspektiv.
Månad för månad beskrivs de tio studieförbundens
förutsättningar och verksamhet tillsammans med asylsökande. Företrädare för de
tio studieförbunden ger i
intervjuer sin bild av utvecklingen och reflekterar över
satsningen. Dessutom finns
ett reportage med från ett
asylboende.
I Örebro län deltog 6 500
deltagare i studieförbundens
asylverksamhet 2015.
I länken kan du läsa rapporten ”Svenska från dag ett”
http://studieforbunden.se/
studieforbund/folkbildningmed-asylsokande/svenska-frandag-1/

FIKA-projektet
i Askersund
Askersunds kommun har gett ABF
Örebro län samt SV i länet uppdraget
att samordna den ideella sektorn med
målsättning att nå hållbara lösningar på
etablering och integration. En målsättning är att korta etableringstiden för
asylsökande.
Det lokala perspektivet är viktigt när
nya människor ska välkomnas och
känna sig välkomna. Den lokala bygden
är därför en utgångspunkt för projektet
för att på ett bra sätt ta emot och skapa
kontakt med nyanlända.
För att erbjuda bra förutsättningar
för detta behövs en bred samverkan med
det lokala föreningslivet, lokala samverkansfunktioner och studieförbunden.
-Det känns väldigt kul och spännande. I Askersunds kommun finns
många engagerade människor som vill
hjälpa till. Främst kommer jag att ha
kontakt med den ideella sektorn samt
inventera vilka ideella resurser som finns
i kommunen, säger samordnaren för
Fika-projektet, Jan Grounes.
Tanken är att erbjuda studiecirklar,
kulturarrangemang och andra former av
folkbildning för både dem som bor på
förläggningar, men också de som bor i
dess närområde.
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