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Trädgård:

Global Gardens



Global Gardens utvecklades av ett tidigare projekt som kallas Soil and Clay och gruppen har varit på sin 
nuvarande plats sedan augusti 2016. Jord och Clay mottog initial finansiering för att stödja integration 
för flyktingar och asylsökande och för att uppmuntra integrationen av gemenskapen. Gruppen kom 
samman genom både trädgårdsarbete och keramik, och tillsammans gjorde man en bordsservis för att 
njuta av en fest med lokal mat. Varje deltagare fick också en box med grönsaker varje vecka för deras 
engagemang.

Förutom Trinity Center arbetar Global Gardens nu också med Oasis, en lokal välgörenhet som hjälper 
flyktingar och asylsökande att integrera sig i sina nya samhällen.

Gruppen driver också en soppkväll en gång i månaden, som äger rum på ett lokalt center.

1. Introduktion

Internet-länkar 

https://www.globalgardensproject.co.uk/ 

“Bygg upp kontakter med liknande organisationer, särskilt de som har kompetens för att arbeta 
med invandrare. Samarbeta med dem för att hitta sätt att ansluta migranter. Tänk på sätt att 
trädgården kan vara mer än bara ett trädgårdsutrymme, bygg ett ställe för socialisering och 
andra aktiviteter också. Tänk på hur det kan vara hållbart (ekonomiskt och även när det gäller 
ansvar och makt/ledning).” 



3. Social integration och 
bemyndigande av migranter

      Plats – koordinater:  Flaxland Allotment site, Whitchurch Road, Sachville Avenue, Cardiff

https://www.google.co.uk/maps/

Beskrivning av trädgården: Trädgården ligger ca 2 km norr om Cardiff City Center, och tills nyligen 
drevs den i stor utsträckning av volontärer. Det är cirka 175m2 och inrättades som en gemensam 
trädgård som firar social och ekologisk mångfald genom trädgårdsskötsel och matlagning och har en 
plats för att lära sig organisk odling och odla hälsosamt och näringsrik produktion. Dom har ett rullande 
ett års hyresavtal med kommunen. De odlar främst grönsaker och örter i gemensamma drivbänkar, de 
har några fruktbuskar och har ett växthus. De använder en gasspis för varma drycker och för matlagning.

Vid deras soppkvällar är all mat vegetarisk eller vegan, det är öppet för alla, och vanligtvis kommer 
ca 15-30 personer. I allmänhet gillar människor att laga mat från sina hemländer, och några tidigare 
rätter har varit litauiska rödbetor och kurdiskt ris. Produktionen från trädgården används i allt större 
utsträckning i dessa måltider, och filmvisning eller samtal hålls ibland på samma kväll.

Projektet har lyckats med att söka små bidrag, vilket har gjort det möjligt för dem att köra ytterligare 
aktiviteter som hantverks- och keramik workshops och samtal om medicinska örter och svampar.

Detaljer om initiativ: Trädgården utvecklades kring trädgårdsarbete och keramik, och de arbetar för 
att öka gemenskapsintegrationen och fira den sociala och ekologiska mångfalden.

Chanser och möjligheter: Det har varit en tydlig terapeutisk fördel att delta i Global Garden-sessioner 
för flyktingar och asylsökande som har deltagit. Många har förbättrat sina engelska färdigheter, fått nya 
vänner och lärt sig nya färdigheter, och har delat med sig av sina egna, till exempel att laga särskilda 
rätter och trädgårdsmetoder. Två deltagare gav även en demonstration om mattvävning för resten av 
gruppen.

De har observerat att deltagande i Global Gardens aktiviteter har hjälpt deltagarna att umgås och få nya 
vänner. Gruppen har också gynnats för att de har lärt sig nytt trädgårdsarbete och matlagningstekniker 
och hinder inom samhället kring uppfattningar av invandrare har brutits ner. Att ha deltagit i trädgården 
erbjuder också möjligheter att initiera och främja ett varierat utbud av workshops - deltagarna har hållit 
i matlagningsworkshops och kreativa skrivarworkshops.

2. Fakta om trädgården 

https://www.google.co.uk/maps/place/Global+Gardens/@51.5043506,-3.1956119,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x486e1c83222c1385:0x811e440fafcec396!8m2!3d51.5043506!4d-3.1934232


Här är några citat från deltagare:

“Min familj är bönder och har stora trädgårdar. Jag kan använda mina färdigheter och jag möter olika 
människor och jag har det roligt “

“I trädgården, med naturliga saker, med naturen, känner du dig lycklig”

Utmaningar/hot: Under lång tid var det mycket arbete för att få flyktingar och asylsökande att delta i 
sessioner, och volontärer från projektet gick regelbundet till Trinity Center för att prata om det arbete de 
gjorde. De pågående partnerskapen med både Trinity och Oasis har varit nyckeln till att få migranterna 
till platsen eftersom de har etablerat relationer med många av dem och kan stödja dem för att ta det 
första steget.

Trädgården har ännu inte toalett och därför har det inte varit så många kvinnor som deltar. Den nya 
koordinatorn har arbetat för att uppmuntra kvinnor att delta, och nu hoppas de att en toalett installeras 
år 2019.
 
Gruppen ångrar sig att de inte tagit fler foto innan då trädgården utvecklades det är så mycket som 
redan har förändrats och det är trevligt för nya människor att se hur platsen har utvecklats och av vem.



Projektet genomförs med ekonomiskt stöd från Europeiska kommissionen. 
För uppgifterna i denna publikation ansvarar endast upphovsmannen. 
Europeiska kommissionen tar inget ansvar för hur dessa uppgifter kan 
komma att användas.
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On Projects Advising SL
(Spanien)

www.onprojects.es

Social Farms & Gardens
(Storbrittanien)

www.farmgarden.org.uk

anstiftung
(Tyskland)

www.anstiftung.de

Folkuniversitetet
(Sverige)

www.folkuniversitetet.se

Asociación Cantabria Acoge
(Spanien)

www.cantabriaacoge.com

Gartenpolylog
(Österrike)

www.gartenpolylog.org

/UGAIN.EU
https://www.facebook.com/UGAIN.EU/

/UGAIN_ERASMUS
https://twitter.com/UGAIN_ERASMUS

Technical University 
of Munich
(Tyskland)

www.tum.de
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