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Bakgrund

Ungefär 4,3 miljoner personer invandrade till en av de EU-28-medlemsstaterna under år 2016. Bland 
dessa 4,3 miljoner invandrare var 2 miljoner invandrare och flyktingar från icke-europeiska länder (Eu-
rostat, 2018) länder så som Tyskland, Sverige, Österrike, Spanien och Storbritannien kämpar för att 
korrekt integrera så många människor och möter en stor humanitär kris. Tyskland rapporterade det 
största antalet invandrare (1029 000 personer) år 2016, följt av England (589 000), Spanien (414 000 
personer), Frankrike (378 000 personer) och Italien (300 000 personer). Och Sverige (163 000 personer) 
och Österrike (129 000 personer), (Eurostat, 2018).

Ett sätt att uppnå social integration av invandrare och flyktingar är genom städernas trädgårdar, de 
tillhandahåller en säker, rekreationsmiljö där människor kan interagera med varandra (Moulin-Doos, 
2014). I Europa finns olika typer av urbana trädgårdar med olika fokus. så som odling för nöje eller 
personligt bruk, för kommersiella ändamål eller i syfte att mötas. Det finns gemensamma trädgårdar, 
självskördande projekt och interkulturella trädgårdar.

Begreppet gemenskapstrådgårdar har sitt ursprung i New York (Chitnov, 2006) och termen beskriver 
en trädgård som drivs av en gemenskap (Rosol, 2006). Rosol (2006) definierade gemenskapstrådgår-
dar som trädgårdar som arbetar gemensamt och genom frivilligt engagemang, inte privatägda utan är 
inriktade på allmänheten. Trädgårdsskötseln bestäms av regler. Rabatter brukar odlas kollektivt eller 
individuellt. Trädgården är öppen för allmänheten för en bestämd tid. Det finns ingen medlemsbe-
gränsning Hirsch et al. (2016) omfattar odlingsaspekten till definitionen och beskriver en gemensam 
trädgård som en mark där frukter, grönsaker och örter odlas i en gemensam ansträngning. Baker (2004) 
framhäver deras betydelse för livsmedelssäkerhet. miljö som de accepterar människor från alla sociala 
skikt (Draper och Freedman, 2010; Corcoran och Kettle, 2015), som inklu-
derar personer med missbruk, funktionshinder eller flyktingbakgrund 
(Augustina och B eilin, 2012; Shan och Walter, 2014; Chan et al., 2015; 
Christensen, 2017).

I motsats till gemenskapens trädgård är en egen trädgård ett sam-
arbete mellan konsumenter och konventionella och ekologiska 
trädgårdsodlare. Producenterna odlar färskvaror av olika grönsa-
ker i närheten av en stad (Hirsch et al., 2016). Produk-
tionsområdet är uppdelat i enskilda tomter eller 
remsor så att en hel rad produkter odlas på varje 
tomt eller remsa. För en liten avgift kan en tomt 
eller remsa hyras. Efter Hirsch et al. (2016) är 
syftet med själva skördarna en form av verk-
samhet.

Enligt Müller (2007) samlar interkulturella 
trädgårdar medborgare, invandrare och flyk-
tingar. Trädgårdarna är öppna för människor 
från alla samhällsskikt, som vill odla färskvaror eller 
blommor. Värden som oro för andra och andra saker som stärker 

mångfald, delaktighet och resursorientering övas i dessa trädgårdar (Moulin-Doos, 2014). Vidare sker 
ett utbyte av produkter, frö och recept inom trädgården. Verksamheten omfattar byggandet av trädgår-
dar, hus, små växthus, lekplatser och eldstäder. Dessa anläggningar delas, ofta används de för fester 
och matförsäljning bland trädgårdsmedlemmarna (Müller, 2007; Moulin-Doos, 2014). Interkulturella 
trädgårdar skiljer sig från traditionella trädgårdar. Trädgårdarna verkar mer livliga och färgglada, och 
inkluderar inte trimmade häckar eller inhägnade tomter. Men det finns också respektfulla gränser i in-
ternationella/interkulturella trädgårdar. Gränser indikeras genom färgglada stenar, växter eller skyltar 
som ber om att respektera en annan persons tomt på olika språk. Gränser är inte nödvändigtvis synliga 
för utomstående. Många internationella/interkulturella trädgårdar följer också och öppnar trädgårds-
gränspolitiken (Müller, 2007). Förutom trädgårdsaktiviteterna ger vissa interkulturella trädgårdar for-
mellt lärande i kurser. Detta inkluderar exempelvis språk-, kultur-, fritids- och datorutbildning (Müller, 
2007)

En gemensamhet bland de beskrivna trädgårdarna påverkar positivt stadsekologi och stadsplanering 
(Flachs, 2010; Hale et al. 2011), näring och livsmedelssäkerhet (Baker, 2004), stadsplanering (Amstrong, 
2000), lokal kunskapsöverföring et al., 2013) eller transkulturellt utbyte (Harris et al., 2014; Hartwig och 
Manson, 2016). Förutom dessa fördelar är den senaste litteraturen om urbana trädgårdar inriktad på 
social kapital och integration. Majoriteten av studierna kommer från icke-europeiska länder som USA, 
Australien och Kanada (Amstrong, 2000; Baker, 2004; Ober Allen et al., 2008; Flachs, 2010; Hale et al., 
2011; Augustina och Beilin, 2012; Foo et al., 2013; Ghose et al., 2014a, b; Harris et al., 2014; Chan et al., 
2015; Drake and Lawson, 2015; Hartwig and Manson, 2016; McMillen et al. 2016). Andelen europeiska 
studier är mindre. Dessa studier är avsedda för gemenskapsträdgårdar och interkulturella trädgårdar, 
och betonar dessa trädgårdars fördelar för social integration (Holland, 2004; Müller, 2007; Rosol, 2010; 
Firth m.fl., 2011; Müller, 2011; Moulin-Doos, 2014; Veen et al., 2016; Borčić et al., 2016; Bendt et al., 
2017). På grund av deras lämplighet för social integration och förekomsten i Tyskland, Spanien, Öster-
rike, Sverige och England är gemenskapsträdgårdar och interkulturella trädgårdar har UGAIN-projektet 

fokus på dessa.
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Projekt Mål

Projektet UGAIN syftar till: 

1. Att uppmuntra och stödja användningen av stads- och gemenskapstradgårdar som mö-
tesplats för social integration och vägledning av invandrare.

2. Att dela med sig av kunskap och god praxis.

3. Att ge en gemensam grund för samspelet mellan invandrare och lokalbefolkningen, vilket 
kommer att bidra till att öka kulturens förståelse och acceptans.

4. Att bemyndiga migranter genom att ge dem färdigheter som gör dem mer attraktiva för 
potentiella arbetsgivare och ger dem bättre tillgång till sociala tjänster i mottagarlandet.

5. UGAIN kommer i slutändan att utveckla en webbaserad utbildnings- och informations 
APP kompatibel med både dator och mobila enheter, som inkluderar fallstudier och trä-
ningsmoduler som ger den kunskap som behövs för att förvandla en urban trädgård till 
en mötesplats för social integration.

6. Skapa en vägledningshandbok.
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Projektets Partner

Tyska Organisationen

Münchens tekniska universitet är ett universitet med campus i München, 
Garching och Freising-Weihenstephan. Trädgårdsekonomi och landskaps-
arkitektur under Prof. Dr. Vera Bitsch, som ligger i Freising, ansvarar för 
projektkoordineringen. De levererar forskning tillägnad frågor om förvalt-
ningsuppgifter och ekonomiska val inom trädgårdsodling, landskapsarki-
tektur och den ramen för jordbruks- och samhällsinstitutionerna. 

Uppvigling är den ledande tyska nätverksplattformen och forsknings-
stiftelsen för interkulturella samhällsträdgårdar, öppna laboratorier och 
reparationskaféer. Organisationen är belägen i München och genomför 
forskning som är avsedd att göra det själv och en hållbar regionalisering. 
De ger råd till grupper, initiativ och organisationer, men också lokala myn-
digheter, om frågor om att bygga upp interkulturella trädgårdar/gemen-
skapsträdgårdar De samarbetar med hundratals samhällsträdgårdar i 
Tyskland, ger dem stöd och tillgång till nätverk.

Spanska Organisationen

On Projects startade 2014 som ett projekt som hanterar konsultföretag. 
Huvudfokus ligger på att ge råd till företag, föreningar, offentliga organ 
och andra enheter för att förvalta, övervaka och utvärdera offentliga finan-
sierade projekt. Personalen har erfarenhet av att hantera projekt inom ra-
men för många europeiska program (inklusive sjätte och sjunde rampro-
grammet Horizon 2020, Life, Progress, Culture and MEDIA-programmet, 
Aktiv ungdom och naturligtvis LLP och ERASMUS +) med särskild inriktning 
på Yrkesutbildning inom landsbygdsområden och jordbruk/landsbygdsut-
vecklings domäner.

Föreningen Cantabria Acoge (ACA) är en icke-statlig organisation som har 
som uppgift att välkomna och socialt integrera flyktingar och invandrare 
som når Cantabria-regionen i Spanien. ACA är en oberoende och självstän-
dig förening som fungerar som en paraplyorganisation av 18 medlemsor-
ganisationer. ACAs arbete är inriktat på arbetskraft och social integration 
av migranter och andra människor som står inför risken för social utslag-
ning. Den personal som deltar i projektet tillhör ACAs arbetsintegrations-
avdelning och förvaltar Stadsgården.

Följande sju partners är involverade i UGAIN-projektet. Uppdelat efter land presenteras partnerna en-
ligt följande:

Österrikiska organisationen

Gartenpolylog - gardeners of the world cooperate grundades 2007 för att 
sprida idén om gemenskapsträdgårdar i Österrike. Huvudsyftet med för-
eningen är att initiera nya samhällsarbeten inom trädgårdsskötsel och er-
bjuda förenkling och ett nätverk för utbyte av erfarenheter. Med sin 10 års 
kompetens inom interkulturella trädgårdar bidrar Gartenpolylog till UGA-
IN-projektet.

Svenska Organisationen

Folkuniversitetet Stiftelsen Vid Lunds Universitetet (FU) är en vuxenut-
bildningsorganisation som erbjuder ett brett utbud av vuxenutbildning 
i hela Sverige. Föreningen består av fem stiftelser: och är kopplade till 
Stockholms, Uppsala, Göteborg, Lund och Umeå Universitet. FU erbjuder 
ett brett öppet utbildningsprogram inom en rad olika ämnen. Detta inklu-
derar kurser på gymnasienivå, kurser inom högre yrkesutbildning, kurser 
för seniorer och arbetsmarknadsundervisning och vidareutbildning. FU är 
oberoende av politiska, religiösa och kommersiella intressen. FU har lång 
erfarenhet av att arbeta med flyktingar och invandrare. Organisationen 
ger språkutbildning och aktiviteter för att främja sociala färdigheter, samt 
matlagning och hantverksaktiviteter till denna målgrupp, eftersom aktivi-
teterna bidrar till bättre integration.

Brittisk organisationen

Social Farms & Gardens (SFG) stödjer och marknadsför gårdar, trädgårdar 
och andra gröna områden i hela Storbritannien. Social Farms & Gardens 
är en registrerad välgörenhetsorganisation. Den icke-statliga organisa-
tionen består av 32 anställda över hela Storbritannien, som stödjer över 
200 stadsskolor och skolgårdar och nästan 1 000 samhällsförvaltade träd-
gårdar. Social Farms & Gardens arbetar med dessa grupper för att hjälpa 
lokalbefolkningen i alla åldrar, bakgrund och förmågor att bygga bättre 
samhällen. Deras arbete sker ofta i berövade områden och bidrar till att ge 
en positiv inverkan på omgivningen.
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För varje partnerland presenteras här den nuvarande situationen på urbana trädgårdar. Inriktningen i 
detta kapitel är dubbelt. Å ena sidan presenteras historia och utveckling av trädgårdar i varje land och 
vidare beskrivs dessa trädgårdars roll inom samhället.

RESULTAT FRÅN TYSKLAND

Historia och utveckling av interkulturella trädgårdar i Tyskland 

För närvarande finns det 657 urbana trädgårdar i Tyskland, av dessa trädgårdar finns 201 interkulturel-
la trädgårdar. Alla urbana trädgårdar i Tyskland är förenade inom ett nätverk. Detta nätverk förvaltas 
av Anstiftung, som agerar som paraplyorganisation och stödjer statsarbeten genom konsulttjänster, 
erfarenhetsutbyte och workshops (Baier and Müller, 2017; Anstiftung, 2018). Interkulturella trädgårdar 
som grundades 1990-talet i Göttingen i ett invandrarcenter. År 1995 väntade flyktingar från balkan-
området till slutet av kriget i sitt hemland. Flyktingarna och invandrarna brukade odla grönsaker i sina 
hemländer och saknade den här verksamheten (Müller, 2007; Moulin-Dous, 2014). I synnerhet led kvin-
nan och deras barn av de trånga förhållandena i kommunalt boende (Müller, 2007). Dessa kvinnor och 
en etiopisk jordbruksingenjör började söka efter lämpliga odlingsområden, och de startade de interna-
tionella trädgårdarna Göttingen (Moulin-Dous, 2014). Från Göttingen spreds begreppet interkulturella 
trädgårdar genom hela landet och inom Europa (Moulin Dous, 2014; Tappert et al, 2018), eftersom 
projektet var en framgång och fick massor av medieuppmärksamhet. Människor som framgångsrikt 
integrerades i det tyska samhället, kom till Tyskland som flyktingar, agerade som multiplikatorer för 
detta trädgårdsbegrepp. 

Rollen i urbana trädgårdar inom det tyska samhället

Inom det tyska samhället uppskattas internationella/interkulturella trädgårdar, eftersom de bidrar till 
utvecklingen av grönare städer. Dessutom ger dessa trädgårdar utrymme för urbana naturupplevelser. 
Erfarenheterna inkluderar gör det själv projekt, möten och vara en del av ett lokalsamhälle inom res-
pektive distrikt. Kala eller skräpiga områden förvandlas till odlade områden. Platser att lära sig för barn 
och vuxna förekommer, vilket berikar livet i stadsområden. Ytterligare internationella/interkulturella 
trädgårdar ger impulser för kulturellt utbyte och social integration. Aspekten av social integration står 
för flyktingar, invandrare och andra marginaliserade grupper inom den tyska befolkningen. I synnerhet 
spelar de interkulturella trädgårdarna en viktig roll inom det tyska samhället, som de tillhandahåller.

RESULTAT FRÅN SPANIEN

Historia och utveckling av urbana trädgårdar i Spanien

I Spanien utvecklades urbana trädgårdar och urbana jordbruk lite senare än i andra europeiska länder. 
Anledningen till den fördröjda utvecklingen finns i spansk historia och landets utveckling. Särskilda 
egenskaper hos de industrialiserings- och urbaniseringsprocesser som inträffade i Spanien ledde till en 

Nuvarande situation av urbana trädgårdar 

särskild stadsträdgårdsodling som inte är direkt jämförbar med vad vi kan se i Nordeuropa. Beskrivs i 
följande detaljerade information om historien och utvecklingen i Spanien.
Som tidigare angivits, kom den spanska industrialiseringen sent, och invandringen från landsbygd till 
stadsområden var konstanta fram till 1960-talet. Under denna tid utvecklades olika distrikt i storstä-
dernas periferi. Denna tillväxtmodell fördröjde konsolideringen i spanska städer under 19 och 20-talet. 
Stora städer i Spanien hade inte varit så stora i storlek som andra europeiska huvudstäder, exempelvis 
London eller Berlin.
Det var inte förrän på 90-talet när Madrid stadsfullmäktige började ta bort förorterna och de informella 
byggnaderna runt staden.
Ett intressant faktum är att 70 % av den spanska befolkningen arbetade inom jordbruket på 1940-talet. 
I jämförelse 2010 var endast 5 % av befolkningen aktiv i jordbruksarbetet (INE, 2010). Under 1940-talet 
utgjorde jordbruket 32 % av BNP, medan år 2010 uppgick det till 2,5%. Detta speglar en stark minskning 
av det spanska jordbruket. På 1970-talet blev stora städer som Madrid, Barcelona, Valencia och Sevilla 
drabbade av massiv migration inom landet. Människor från landsbygden flyttade till dessa städer, vilket 
resulterade i ett ökat antal underbara stadsträdgårdar i de fattigaste stadsdelarna. 1983 fanns mer än 
1500 urbana trädgårdar i Madrid och över 800 i Barcelona. Vid den tidpunkten ansågs dessa trädgårdar 
vara olagliga. I slutet av 1980-talet utvecklades juridiska stadsgårdar. Exempelvis planerade den lokala 
förvaltningen av Madrid sju områden för stadsträdgårdar och liknande ”Parque Miraflores” -rörelsen i 
Sevilla:
Under perioden 1990-2006 spreds tanken om Urban Agriculture sig till andra spanska städer. År 2006 
började urbana trädgårdar få betydelse i den lokala politiken och för allmänheten. Trädgårdarna fick 
ökad popularitet bland spanska medborgare. För närvarande är antalet urbana trädgårdar i Spanien 
över 15 000 i mer än 300 kommuner, med ett område på över en miljon och en halv kvadratmeter, ca 
150 hektar. Trots den tillväxt som Spanien har upplevt under de senaste åren, finner vi fortfarande ett 
förhållande på 0,3 tomter/lotter per 1000 personer. Detta nummer är mycket mindre än andra länder 
som Polen, med ett förhållande på 25,4 tomter/lotter per 1000 personer, Slovakien (16,3) eller Tyskland 
(12,3).

Rollen i urbana trädgårdar inom det spanska samhället

För närvarande stöds stadsträdgårdarna och ekologiska jordbruket av resurser som kommer från kom-
munerna och donationer av privatpersoner och företag. Uppskattningen och stödet beror på den po-
tential som trädgårdarna ger till samhället:
• Skolträdgårdar: deras antal har ökat under några år. Sociala städernas trädgårdar är platser där 

bruket och betydelsen av jordbruket lärs ut till barn i grundskolan och gymnasieskolan.
• Sociala stadsträdgårdar: avsedda för pensionärer eller arbetslösa, eller personer som riskerar social 

utslagning.
• Gemenskaps Urban Trädgårdar: är dedikerade till ömsesidigt arbete, samarbete och kollektivt ar-

bete.
• Jobb Urban Trädgårdar: människor lär sig i agronomiska koncept så att de kan få jobb eller starta 

ett nytt företag.
• Terapeutiska stadsträdgårdar: nära anslutna till sociala stadsträdgårdar, i detta fall är syftet att 

främja en rehabilitering för dysfunktionella människor.
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York och runtom i USA och därifrån nästan över hela världen. Det nådde Österrike i början av 2000-ta-
let. Vid denna tid existerade bara en handfull gemenskapsträdgårdar. År 2007 grundades Gartenpol-
ylog för att informera det österrikiska samhället om samhällsarbete, för att hjälpa till att skapa nya 
projekt och ansluta befintliga projekt för att förbättra kunskapsöverföringen. Under den tiden startade 
första projeket i samarbete med kommunerna av offentliga skäl. Förutom Gartenpolylog (som har en 
rikstäckande nätverksplattform och initierar projekt i Wien) började många andra föreningar främja 
gemenskapsträdgårdar i sina federala stater med mer eller mindre stöd av lokalpolitiker. 

De omkring 200 gemenskapsträdgårdarna i Österrike har olika mål som socialt nätverkande, uppmunt-
rar kontakt med naturen, självförsörjning, interkulturella aspekter och politiska tillvägagångssätt. Unge-
fär en fjärdedel av dessa gemenskapsträsgårdar ligger på landsbygden och inte i stadsområden. Trots 
den snabba ökningen av gemenskapsträdgårdar har de flesta långa väntelistor för framtida deltagare, 
vilket visar efterfrågan och intresset för dessa projekt.
 
Rollen i urbana trädgårdar inom det österrikiska samhället

Gemenskapsträdgårdsprofiler på gartenpolylog.org, Österrikes nätverksplattform för gemenskapsträd-
gårdar, presenterar trädgårdsinitiativen som utrymmen för att möta och stödja interaktioner med 
människor från olika kulturella bakgrunder, utrymmen för utbildning, kultur och forskning, rekreation 
och lokal matproduktion. Kontakt till natur och ekologi är lika viktigt som stadsutveckling och deltagan-
de i att forma staden (gartenpolylog, 2018, online). Madlener (2009) sammanfattar dessa kvaliteter som 
sociala, kulturella och ekonomiska funktioner i urbana platser. Stadens utvecklingsplaner för storstäder 
i Österrike nämner urban trädgårdsskötsel och beskriver den som en åtgärd för att förbättra städernas 
sociala och ekologiska kvaliteter (se Magistrat der Stadt Wien, 2014, Stadt Graz Stadtplanung 2012, Ma-
gistrat der Stadt Salzburg 2008). Andra städer som Linz har sina egna stadsägda odlingar och gör dem 
synliga för alla genom en öppen källdatabas (linz.pflueckt, 2018). Så det verkar som att efter en relativt 
kort tidsperiod har trädgårdsskötsel blivit mer vanliga och dess potentialer är nu allmänt erkända.

Samtidigt är urban trädgårdsskötsel och kritiserade som en del av neoliberal stadsutveckling, och sade 
att förbättra stadsdelar och därigenom förbättra gentrifikation. (se Kumnig et al., 2017)

RESULTAT FRÅN SVERIGE

Historia och utveckling av interkulturella trädgårdar i Sverige 

Många större städer I Sverige t.ex. Stockholm, Göteborg och Malmö har ökat de urbana trädgårdsod-
lingarna både när det gäller kolonilotter och odling på fria ytor i centrum.
Ett av koncepten är att odla ätbara blommor och grönsaker/frukt i de offentliga blomkrukor som ställs 
fram i alla offentliga miljöer.

I den lilla stadsdelen Seved intill Ystadvägen i Malmö växer en mångfald av grönsaker och blomster 
runt husen. Det hela började med ett odlingssamarbete mellan barn i en somalisk förening och infödda 
pensionärer.
De första odlingarna var en del i ett projekt för att bygga broar mellan människor från skilda generatio-
ner och kulturer. Linnea Wettermark, miljövetare och socialantropolog med odlarutbildning, anställdes 

• Fritidsträdgårdar: menade att ha rekreations- och underhållningsändamål.

RESULTAT FRÅN ÖSTERRIKE

Historia och utveckling av interkulturella trädgårdar i Österrike

I mars 2018 anges ungefär 166 trädgårdar på Gartenpolylogs hemsida, 138 som definierar sig som ge-
menskapsträdgårdar och 28 som andra trädgårdsinitiativ såsom utbildningsträdgårdar, parker, forsk-
ningsområden. Förmodligen finns det fler trädgårdsprojekt som listas på regionala nätverkssajter. Även 
om dessa trädgårdsinitiativ ligger i såväl urbana som i landsbygdsområden har österrikiska städer en 
speciell form av stadshantverk som heter Schrebergärten. Schrebergärten liknar tilldelningsträdgårdar. 
För närvarande finns 39 234 av dessa trädgårdar i Österrike (Kleingärtner, 2018).

Gerilla trädgården som protest är varken dokumenterad eller har setts i Österrike. Den tidigare geril-
la handlingen att plantera blommor under träd på gröna fläckar längs vägens formaliseras av staden 
Wien. Människor kan även ansöka om ett projekt som heter ”Garteln Ums Eck” (som kan översättas till 
trädgårdsarbete runt hörnet) och får därför tillstånd att ta hand om små 
tomter i sina bostadsområden. Endast ett fåtal projekt är utvecklade från detta så som (Laengenfeldgar-
ten (Laengenfeldgarten, 2017) och solila! (solila !, 2017). 

En annan form av statshushållning är Gemenskapstillverkning (CMA), där människor har samhällsupp-
födning med starkare fokus på produktion. Cirka sex CMA-projekt har utvecklats i Österrike under de 
senaste åren.

Trots att det finns många olika former av urbana trädgårdar i Österrike, kommer denna rapport att 
fokusera på gemenskapsträdgårdar. Eftersom det är den vanligaste formen av urbana trädgårdar i Öst-
errike, kommer vi att ta en titt på dess sociala komponenter och förmåga att integrera människor från 
andra länder och kulturer. Därför är en av de mest relevanta frågorna som kommer att undersökas i 
denna rapport möjligheten att hålla gemenskapsträdgårdar för att inkludera migranter genom social 
interaktion.

Urban Gardens är egentligen inte ett nytt fenomen. Eftersom människor har bott i städerna har olika 
former av trädgårdsarbete praktiserats inom stadsmurarna. Men inom tiden har formen och utseen-
det på dessa trädgårdar förändrats och utvecklats. På grund av effekterna av industrialiseringen under 
1800-talet växte europeiska städer snabbt och därför minskades livskvaliteten i stadskärnorna. Utifrån 
detta började hoppets planerare utforma olika former av gröna områden i staden. Många stora parker 
och grönområden uppstod under den tiden och har lyckats lämna sina fotavtryck på dagens städer. 
Stadsplanerare med självförsörjningsbegrepp började utforma utopiska trädgårdsstäder. Effekterna av 
aktiemarknadskraschen 1873 och krisen före, under och efter första världskriget och andra världskriget 
gav dock upphov till dåliga trädgårdar i staden. På grund av den stigande ekonomin började självför-
sörjningsaspekterna försvinna från de urbana grönområdena.

Uppkomsten av den första samhällsträdgårdar är kopplad till Liz Christys trädgårdsprojekt i New York 
1973. Detta projekt handlade om att föra samman människor för att arbeta tillsammans för att förbätt-
ra deras distrikt. Det var början på en succéhistoria. Idén om gemenskapsträdgårdar spred sig i New 
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Trädgårdsrollens roll inom det svenska samhället

I Göteborg har stadsodlingen kommit en bit på väg. Privata aktörer har satt en boll i rullning och kom-
munen har hängt med i utvecklingen. Via fastighetskontoret på Göteborgs kommun kan föreningar 
söka ekonomiskt stöd för att starta ekologiska bostadsnära odlingar. Kommunen har avsatt 500 000 kr 
för att uppmuntra göteborgarna att odla i stadsmiljön.

Hittills har man dragit igång ett tiotal projekt där runt 250 personer deltagit. Varje förening kan få max 
25 000 kr och projekten kan förutom grönsaksodling handla om biodling eller fruktträdgårdar i staden. 

Förutom fördelarna för klimat och miljö finns det också en social aspekt av att odla i staden.
Många känner sig alienerade från sin omgivning och känner att de inte kan påverka. Men genom att 
odla får vi en direkt koppling till vår närmiljö och andra människor, vi blir delaktiga. I Tillväxt går allt 
ihop till en rörelse – miljö, klimat, social hållbarhet. Tillväxt är också en frigörelserörelse. Man ska inte 
behöva köpa så mycket, det ska finnas gratis frukt, bär och nötter på allmänna platser. De vill inspirera 
människor att ta makten över sin stad, aktivera sig och sitt närsamhälle. Förorten kan gå i täten för om-
ställningen säger Dante, här finns resurser och utrymme, både fysiskt och för idéer. 

RESULTAT FRÅN STORBRITANNIEN

Historia och utveckling av interkulturella trädgårdar i Storbritannien 

Urban Trädgårdar i Storbritannien finns i alla former och storlekar, så som skolträdgårdar, tilldel-
ningsträdgårdar och trädgårdsarbete av offentliga utrymmen i lokalsamhället. Storbritanniens Urban 
Trädgårdar är ofta öppna för allmänheten, men ibland är de tjänster de erbjuder endast är öppna för 
en särskild grupp av individer vid en tidpunkt. En rapport från 1988 av National Farming Farms (en fö-
regångare till Social Farms & Gardens) listar över 250 samhällsträdgårdar öppna för allmänheten, och 
idag närmar sig medlemskapet i Social Farms & Gardens 1000. Skalan av stadsträdgårdsverksamhet 
över hela Storbritannien återspeglas inte bara av medlemskapet i Social Farms & Gardens, med många 
andra organisationer som stödjer en ständigt växande rörelse, vilka konservativa uppskattningar skulle 
ge antalet urbana 
trädgårdar i Storbritannien till över 5000, med ytterligare 330 000 tilldelningar i stadsområden.

Till skillnad från tilldelningar är gemenskapsträdgårdar inte skyddade av lagstadgade lagar. Många är 
lokaliserade på tidigare försvunna kommuner mark, betalar för kort eller tillfälligt hyresavtal. Grönt 
utrymme i städer blir alltmer erkända som en viktig drivkraft för hälsa och välbefinnande, och även allt 
svårare att hitta så trädgårdsinitiativ är en viktig och långsiktig roll i Storbritannien.

Som en resurs för utbildning, hälsa och samhällsbaserad verksamhet på ett brett spektrum av webb-
platser och mottagare är det dess mångfald som ger rörelsen i Storbritannien sin styrka och karaktär, 
samt ofta utmanar de förankrade förutfattade meningar av hur land bör användas i stadsområden.

Gemenskaper som odlar mat tillsammans är inte en ny sak. Många tidiga jordbrukssystem verkar ha 
varit kooperativa aktiviteter, där alla delade mark, verktyg och skörd. Faktum är att arkeologiska bevis 
tyder på att några av de tidigaste grönsaksodlingarna i städerna ägde rum i städer i medeltiden. Tidiga 

för att samordna projektet. Tillsammans med barnen planterades grönsaker på en gräsmatta som tidi-
gare mest använts för att rasta hundar på. 
När sedan en äldre man som bott i området länge kom och tackade för att fjärilarna kommit tillbaka 
kände Linnea att hon fått belöning för insatsen.

Odlingarna har sedan spridit sig vidare i området. En del boende har nu egna odlingar utanför sina por-
tar, andra deltar i Odlingsnätverket Seveds gemensamma odlingar. Stadsdelen Seved är annars känd 
i medierna som en hemvist för ett antal tonårsbusar som lagt beslag på en del av Rasmusgatan mitt i 
området. Men få medier har brytt sig om att titta på de omgivande kvarteren – då hade de överraskats 
av de många vackert flätade pilhäckarna och prunkande grönsaksodlingarna. 

Nätverket hålls samman av Linnea Wettermark och Göran Larsson, som tillsammans också driver ett 
stadsodlingsföretag. De har inriktat sig på att få avtal med fastighetsägarna i området för att få tillstånd 
att odla på deras mark. Fastighetsägarna bekostar ny jord mot att hyresgästerna själva står för frön 
och plantor. Målet är att använda tomtmark och innergårdar, både för odling och för försköning av 
bostadsområdet.

Koloniträdgårdsrörelsen kom till Stockholm i början av 1900-talet och var från början ett socialt projekt 
där arbetarfamiljer gavs möjlighet till odling i staden. Idag köar folk för att få arrendera en lott och som 
med bostadsköerna är köerna längst ju mer centralt trädgårdarna ligger. Själva idén med kolonirörel-
sen är dock att alla ska ha råd att odla och någon marknadsanpassning är inte på gång. Koloniträd-
gårdsrörelsen är kritisk till Stockholm Stad som de menar inte satsar på att planera för nya kolonier 
trots att staden växer och att vissa av de existerande kolonierna hotas av bostadsbyggande.

Malmö var inte bara först i Sverige med koloniträdgårdar utan även med den första svenska gemen-
samhetsträdgården. Inspirationen kom från Community garden-rörelsen i New York som uppstod i 
början av 1970-talet.
 
Människor ockuperade rivningstomter och förvandlade dem till gröna oaser, öppna miniparker i stads-
djungeln. De var medborgarinitiativ som i tidensanda kombinerade musik, konst, miljöfrågor och soci-
alt engagemang. Slottsträdgården i Malmö anlades 1998 på initiativ av odlingsentusiaster som, inspire-
rade av Community gardens-rörelsen, drömde om en egen gemensamhetsträdgård i centrala Malmö.

Slottsträdgården togs över i kommunal regi 2003. De ekologiska trädgårdarna samt plantskolan drivs 
av Malmö stads slottsträdgårdsmästare John Taylor, känd från tv tillsammans med kocken och kollegan 
Tareq Taylor, som driver kaféet i Slottsträdgården. Odlingarna och plantskolan ingår i gatukontorets or-
dinarie verksamhet och här arrangeras även undervisning, rehabilitering, skördefester och sommarens 
årliga trädgårdsfestival.

En annan form av stadsdelsträdgård kan man finna söder om Liljeholmen i Stockholm. Här ligger Vin-
tervikens trädgård som anlades under Kulturhuvudstadsåret 1998 med namnet ”Odlarglädje”. Hösten 
1999 bildades en ideell förening för att driva trädgården som består av en blandning av ätbart och njut-
bart vidare med målet att bli en permanent attraktion i området, vilket det också har blivit. Föreningen 
driver ett café och ordnar en rad olika aktiviteter på platsen såsom marknader, musik och kultureve-
nemang. Trädgården och evenemangen sköts av föreningens medlemmar och trädgården har blivit en 
oas för många av områdets invånare.
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journaler av gemenskapsträdgårdar finns också i mitten till slutet av 1700-talet med utvecklingen av Le-
vellers-rörelsen. Dokumentet är från 1600-talet och framåt men menade att i landsbygden var mycket 
av det gemensamma landet inte längre tillgängligt för alla och hölls av ett litet antal markägare. 

Kolonilotter utvecklades först i Storbritannien på 1800-talet som ett svar på landsbygdens fattigdom 
som uppstår genom de olika akterna. Vid 1800-talet hade kolonilotter blivit en del av de urbana land-
skapet, som tidigt utvecklades i städer som Sheffield, Nottingham och Birmingham, som ofta beskrivs 
som fritidsträdgårdar. En plats för statshandeln och handelsklasserna för att koppla av och odla blom-
mor frukt och grönsaker, var dessa tidiga tomter ofta mycket annorlunda än den typiska urbana staden 
idag. För många betraktas kolonilotter som den typiska manifestationen av en urban trädgård, men de 
är bara en form och många andra finns.

Under perioden av både första och andra världskriget gav gemenskapens livsmedelsproduktion en vär-
defull resurs, den här gången som ett medel för att upprätthålla Storbritanniens livsmedelsförsörjning 
som exemplifieras av Dig for Victory Campaign. Om man hoppar framåt till efterkriget i Storbritannien, 
och 1960-talet då ser man början på en spännande gemensam trädgårds- och gårdsbevakning i Stor-
britannien. De första stadens gårdar (i huvudsak en trädgård med djur) började i London i början av 
1970-talet och ledde 1976 till inrättandet av rådgivningsstationen City Farms. föregångaren till Social 
Farms & Gardens som det är känt idag. 

Under 1960-talet ökade tillväxten av gemenskapsåtgärder, delvis som en reaktion mot denna brist på 
kontroll och tillgång till resurser. Många samhällen inrättar projekt som ungdomsklubbar, hyresgäst 
eller bosatta föreningar, samhällscentra och projekt för äldre. På samma sätt såg några grupper runt 
om i landet några övergivna tomter i deras grannskap och bestämde sig för att det skulle användas som 
en gemensam trädgård - en plats som drivs av samhället för att möta sina egna behov. En del av inspi-
rationen till detta var tillväxten av gemenskapsträdgårdsrörelse i USA. Under årens lopp har fler och 
fler gemenskapsträdgårdar etablerats, men många berodde på kortfristiga hyresavtal eller ockupation. 

1972 grundades den första Stadsgården i Kentish Town, London. Detta större projekt omfattade inte 
bara trädgårdsplatser utan även av husdjur, som påverkades av barnens gårdar i Nederländerna. Till-
växten av Storbritanniens stadsodling och gemenskapsrörelsehantering från 1960-talet till nutid spe-
lades in som ett led i ett muntligt historiskt projekt för FCFCG som en del av organisationens 30-årsju-
bileum 2010. Det var första gången utvecklingen av rörelsen har dokumenterats på detta sätt. Under 
senare år har stads- eller samhällsträdgårdar varit en del av både nationella och lokala strategier för 
att förbättra våra städer. Förbättra gröna referenser av grannskap t.ex. Britain in Bloom, som påverkar 
samhällets sammanhållning, förbättrade lokala ekonomier och medborgarnas engagemang, t.ex. In-
credible Edible movement, eller helt enkelt för att få fler människor att odla sin egen mat som är fallet 
med Capital Growth programmer i London.

Rollen i urbana trädgårdar inom samhället i England

Gemenskapens växande utrymmen i hela England drivs av lokalbefolkningen. De erbjuder möjligheter 
till social och terapeutisk trädgårdsodling, samhällsintegration, volontärarbete och kompetensutveck-
ling. De har bevisats genom ett flertal studier att ha omfattande positiva effekter på mental hälsa, väl-
befinnande och för att stimulera samhällets sammanhållning. Omfattningen av vilka gemenskapsträd-
gårdar som kan uppnås varierar också mycket. De kan erbjuda färsk frukt och grönsaker, en plats 

för vilda djur, förbättrade lekplatser, ett utomhusklassrum och säkra allmänna utrymmen som är väl 
underhållna. Vad förenar alla dessa gröna utrymmen är att de drivs av en ledningsgrupp som bildas av 
lokalbefolkningen, vanligtvis arbetar de på frivillig basis. Fördelarna inkluderar tillgång till överkomlig 
hälsosam mat, betoning på särskilt traditionella frukter och grönsaksvarianter, samt från andra kul-
turella bakgrunder, lärande av nya färdigheter, sammanslagning av olika kulturer och generationer, 
förbättring av individens och gemenskapens förtroende och överbryggning av klyftan mellan etniska, 
politiska och socioekonomisk.

HÖJDPUNKTER

• Stadsodlingar är inte ett nytt fenomen, men har utvecklat en ny dyna-
mik på 1960-talet.

• Miljöfördelar och en positiv inverkan på social sammanhållning i grann-
skapen ses som lika viktiga som livsmedelsproduktion och tillgång till 
mark och lokal hälsosam mat för alla.

• Trädgårdar kan fungera som områden för möten för människor från 
olika kulturer och sociala bakgrunder. De erbjuder ett utrymme för 
lärande och ömsesidigt utbyte.
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Material och metoder

Projektet använder en samordnad blandad metod som kombinerar kvalitativa och kvantitativa 
undersökningsmetoder, nämligen djupintervjuer och en undersökning. Inom en samordnad 
för blandad metod insamlas och analyseras kvalitativa och kvantitativa data självständigt och 
resultaten sammanfattas (Teddlie och Tashakkori, 2006). Detta förfarande ger tillsammans 
styrkan i båda undersökningsmetoderna (Creswell, 2014). Det möjliggör jämförbarhet mellan 
länderna och ger tillräckligt djup på de undersökta ämnen, såsom flyktingars och invandrares 
sociala integration i de europeiska länderna.

Undersökningen bestod av 47 frågor uppdelat på fem huvudavsnitt: ditt ur-
bana trädgårdsprojekt; invandrare och projekt inom stadsträdgårdsarbete, 
lärande och träning i stadsodling, inlärning och utbildning för invandrare, 
utvärdering av dina aktiviteter och erbjudanden. Undersökningen var 
en online-undersökning och länken till undersökningen distribuera-
des via e-post genom stadsparaplyorganisationen i varje land. På 
grund av de små provstorlekarna analyserades undersökningen 
genom beskrivande statistik med hjälp av det statistiska pro-
gramvarupaketet SPSS. Undersökningsformuläret finns i bilaga 
1.

I varje partnerland intervjuades ett minimum av intressenter 
som var involverade i urbana trädgårdsprojekt. Enligt Bitsch 
(2005) är djupintervjuer särskilt lämpliga när en studie fo-
kuserar på perspektiv och upplevelser av aktörer i sin livs-
värld. Det möjliggör identifiering av kulturella framsteg och 
sociala realiteter (Bitsch och Yakura, 2007). Båda aspekterna 
är tillämpliga på social integration av flyktingar och invandra-
re i gemenskapsträdgårdar, de intervjuade delade med sig uti-
från sin erfarenhet och det dagliga arbetet i urbana trädgårdar. Varje 
djupintervju varade 45–120 minuter och stöddes av en intervjuguide. 
Intervjuguiden visade det ämne som skulle diskuteras tillsammans 
med konversationsflödet. Intervjuer ägde rum ansikte mot ansikte, via 
telefon eller videokamera enligt intervjuarnas önskemål. Innan kon-
versationen startade, undertecknade varje intervjuad en sekretes-
spolicy som garanterade sekretess för informationen som delades. 
Bland de intervjuade var de frivilliga som ansvarar för och förvaltar 
urbana trädgårdsprojekt samt konsulter som hjälper ny etablerade 
trädgårdsprojekt med råd om social integration av invandrare och 
flyktingar. De djupintervjuer som gjordes var ljud inspelat, ordent-
ligt transkriberat och analyserat genom kvalitativ innehållsanalys. 
Transskript från alla intervjuer och instruktioner från innehållsana-
lysen finns i bilaga 2.

Beskrivning av urbana träd-
gårdsarbete som ingår I studien

För varje av de fem länder som är involverade i UGAIN presenteras en beskrivning av de urbana träd-
gårdarna som undersöks nedan. Beskrivningen är inriktad på storlek, medlemmar och särdrag i träd-
gården, såväl som trädgårdsfokus. Beskrivningen av trädgården härrör från de uppgifter som samlats 
in i de djupgående intervjuerna.

URBANA TRÄDGÅRDSPROJEKT I TYSKLAND

Trädgårdsprojekten var belägna i östra, västra och södra Tyskland. Varje trädgård var en interkulturell 
trädgård. Av konfidentiella skäl ägde de rum en anonymisering av trädgårds- och stadsnamn.

Interkulturell trädgård 1 i södra Tyskland

Cirka tolv personer från sju nationer är aktivt involverade i det interkulturella trädgårdsprojektet. Det 
finns tolv individuella tomter på 14 m² vardera. Det finns också ett gemensamt område med trädgårds-
skur, lusthus, växthus, bikupor och kompost. Sammantaget är trädgården ca 620 m². Medlemmarna 
odlar ekologiska grönsaker, frukter och blommor. Trädgården ligger i ett typisk arbetare- och hant-
verksdistrikt i en sydtysk stad med 1,5 miljoner invånare. Människor från 130 länder bor i distriktet och 
är tättbebyggt och befolkade. Att ha balkong eller trädgård anses vara ett privilegium. Därför är den 
interkulturella trädgården viktig för migranter vars ursprung ofta är från landsbygden, och odlingen av 
sin egen trädgård var ofta en del av deras vardag. Interkulturell trädgården syftar till att ge migranter 
och flyktingar möjlighet att fortsätta med sin trädgårdsskötsel och ansluta dem till lokala medborgare 
som hittills inte har haft möjlighet att vara inblandade i trädgårdsarbete. Medlemmarna tar kollektivt 
hand om trädgårdsområdet. Inom projektet främjas möten och utbyten mellan migranter och tyskar. 
Delvis olika sätt att odla - uttrycka och forma individuella och kulturellt olika sätt att tänka på naturen 
och trädgården - stimulera samtal. Människor, som sällan möttes i grannskapet annars, kan på så sätt 
träffas och bli en del av ett samhälle.

Interkulturell trädgård 2 i södra Tyskland

Ungefär fyrtio personer från åtta nationer är aktivt involverade i interkulturell trädgården. Det finns 
30 lotter, 3 gemensamma lotter och två upphöjda lotter totalt 860 kvm. Alla lotter är av olika storlekar. 
Berrybuskar planterades vid kanterna av trädgården och ger trädgårdsmedlemmar och grannar möj-
lighet att smaka på färska bär. Trädgården har ett trädgårdsskjul, en bikupa och häckar för fågelskydd. 
Trädgården ligger i ett typiskt arbetarkvarter i en sydtysk stad med 1,5 miljoner invånare. Trädgården är 
avsedd för miljöutbildning och fröförädling och skydd av traditionella tyska potatissorter. Trädgården 
är öppen för alla människor, en plats för möte och lärande. Trädgården är interkulturell, inkluderande, 
ekologisk och mellan generationer. Det finns samarbete med en lokal barnträdgård, miljöorganisatio-
ner och en skyddad verkstad för mentalt och fysiskt utmanade människor.
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och potentiella deltagare måste uppfylla ett antal krav, till exempel registreras som stadsbefolkning.

Stadens trädgårdskoordinatorer övervakar ägandet av lotterna. Vartannat år omprövas ägandet. Cirka 
25 % av lotterna utökas. Beslutet är baserat på förut fastställda kriterier: produktion, allmänvård, un-
derhåll och anknytning. Dessutom kan huvudanvändaren ha partners, som vanligtvis är familjemed-
lemmar, vilket innebär att tillgången till trädgården kan utökas till en hel familj. Trädgårdsområdet är 
cirka 40–50 kvadratmeter och de har rektangulär form. I Cantabria är Acoges volontärer ansvarig för att 
tillhandahålla den nödvändiga resursen för underhåll av trädgårdarna, från frön till trädgårdsredskap. 
Samtidigt finansieras all denna utrustning ekonomiskt av rådhuset i Camargo (ca 30 € per område/år). 
På aspekter så som ekologiskt jordbruk, optimering av terrängen, ge förbättring och optimering av pro-
duktion och marknadsföring ger volontärer vägledning till projektdeltagarna.

URBANA TRÄDGÅRDSPROJEKT I ÖSTERRIKE

I den här undersökningen intervjuades personer från fem samhällsträdgårdar som alla var/är i kontakt 
med interkulturalitet till viss del. De ligger i olika regioner i Österrike, som kan ses på kartan över träd-
gårdar på hemsidan för ”gartenpolylog” (gartenpolylog, 2018, online). Kommunerna och andra institu-
tioner stöder de flesta trädgårdarna. Följande tabell visar den allmänna informationen om trädgården.

NAMN STARTADE MEDLEMMAR (+migranter) NATIONER

Interkulturell trädgård 1 i Niederösterreich 2016 - >6

Interkulturell trädgård 2 i Wien 2010 21-40 >3

Interkulturell trädgård 3 i Tyrolen 2009 90 27

Interkulturell trädgård 4 i Niederösterreich 2006 7 (7) -

Interkulturell trädgård 5 i Övre Österrike 2014 26 (1) >3

   Tabell. 1: Information om de intervjuade trädgårdarna (gartenpolylog, 2018, online).

Interkulturell trädgård 1 i Niederösterreich

Denna trädgård ligger precis bredvid den största nationella institutionen och är hem för nyanlända in-
vandrare. Därför är förhållandet mellan byborna och flyktingarna speciellt och har en lång historia. På 
grund av stöd från engagerade personer och lokalpolitisk kan migranter till och med tjäna lite pengar 
(110 € för 3 dagars trädgårdsarbete) när de regelbundet deltar i arbetet i trädgården. En initiativtagare 
beskrev vad han tycker om trädgården: ”Det är inte själva pengarna, men det är konceptet, vilket är mer 
än bara uppskattning” (Intervju 2, Z139f). Hela projektet är öppet för alla som är intresserade och vill 
bygga ett utrymme där lokalbefolkningen och invandrare kan träffas. 

Interkulturell Trädgård 3 i Västra Tyskland

Cirka 20 personer från 20 nationer är involverade i det interkulturella trädgårdsprojektet. Trädgården 
ligger mellan skolan och dagis och tillhandahålls av kyrkan. Förutom aktiva medlemmar i trädgårdsar-
betet odlar flera skol- och dagisgrupper och en grupp flyktingar som är bosatta i deras distrikt sedan 
2015 odlingar av grödor i enskilda lotter. Inom trädgården finns en liten fontän, en örtspiral, ett lusthus 
och en kompost. Dessutom har trädgården en tre bikupor. En grupp med fem biodlare ger utbildning 
om bin och producerar honung, som säljs för att upprätthålla trädgården. Trädgårdsmedlemmarna 
byter frön och planterar varje år nya och gamla grödor som kommer från hela världen. Trädgårdssam-
hället är öppet för alla och strävar efter att skapa en internationell tankegång. Religiösa och politiska 
åsikter används inte i trädgården.

Interkulturell trädgård 4 i östra Tyskland 

Ungefär trettiofem personer är aktivt involverade i det interkulturella trädgårdsprojektet. Trädgården 
tillhör dock 400 personer som söker skydd i Tyskland, eftersom trädgården är förknippad med ett ge-
mensamt boende i stad i östra Tyskland med 3,7 miljoner invånare. Inom trädgården finns det upphöj-
da växtbäddar och en 20 m² stor trädgård på bottenvåningen på gårdsplanen. Grönsaker, frukter, örter 
och blommor odlas. Ett persikoträd, två vinrankor och andra fruktträd som hallon, vinbär och krusbär 
planteras. Ett självbyggt växthus skyddar tomater och känsliga grödor. Grunt växande örter trivs på 
fönsterlösa fasader i vertikala växtbäddar av använda Euro-pallar. Trädgården är en integrerande och 
produktiv plats där tolerans och respekt praktiseras som värden. 

URBANA TRÄDGÅRDSPROJEKT I SPANIEN

Urbana trädgårdar i Santander och Camargo

I följande två spanska stadsträdgårdar beskrivs projekt mer detaljerat: en i Santander och en annan i 
Camargo, en stad i närheten av Santander. I Santander är organisationen Cantabria Acoge ansvarig för 
ett urbant trädgårdsarbete som är inriktad på stads dynamiker. Trädgården som styrs av den lokala 
förvaltningen, är den enda föreningen i hela staden som har denna resurs tillgänglig för invandrare. 
Den här stadsträdgården beviljades år 2015. Projektet startade 2010 och syftet var, tillsammans med 
uppmuntring av aspekter i samband med trädgårdsskötsel, att återställa stadsområden som hade blivit 
mycket nedbrutna på grund av industrin och tidens gång. För att få tillgång till denna resurs måste en 
urvalsprocess följas (man prioriterar pensionärer som är registrerade i staden), en process som börjar 
med en registrering i stadshuset följt av upptagande till en väntelista.

En av styrkorna i detta projekt är utbildning. Deltagarna får specifik instruktion om jordbruk, för att upp-
nå den nödvändiga trädgårdskunskapen och att motivera deltagarna. I Santander ges de enskilda lot-
terna till deltagarna för livslång odling. Det finns ingen tidsbegränsning, vilket begränsar användningen. 
För närvarande arbetar Cantabria Acoge med fyra urbana trädgårdar i Camargo, som ligger i storstads-
området Santander och har cirka 30 600 invånare. Camargo var pionjär i Urban Gardens i Cantabria. 
Det startade 2006 med stöd av den lokala förvaltningen, som regenererade områden som drabbats 
av industrin. Trädgården är en del av de sociala resurserna som finns i Camargo. För att delta i dessa 
trädgårdar krävs en formell inskription på kommunen. Samtalet om deltagande lanseras vartannat år, 
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Interkulturell trädgård 2 i Wien

Macondo är en gemensam trädgård som ligger i ett grannskap i Wien, där många människor har en 
invandrarbakgrund. De flesta trädgårdsarbetarna är utländska människor. Det är en plats för själviniti-
ativ och interkulturell dialog. Gartenpolylog har stött projektet de senaste åren och hjälper fortfarande 
till att bygga upp och organisera trädgården och gå in för att lösa svårigheter om något skulle uppstå. 

Interkulturell Trädgård 3 i Tyrolen

Den här interkulturella samhällsträdgården syftar till att vara en plats för människor från olika länder, 
kulturer, livsstilar och åldrar. Det initierades av det tyrolska utbildningsforumet och är idag en självstän-
dig förening. Trädgården är helt organisk och ”försöker vara så mångsidig som möjligt i alla aspekter för 
att bygga ett interkulturellt samhälle” (Intervju 4, Z68f).

Interkulturell trädgård 4 i Niederösterreich

Den här interkulturella samhällsträdgården, som ingår i den omgivande naturträdgården, skapades vid 
en lägenhet som rymde över 50 asylsökande. En naturlig trädgård försöker inkludera så många natur-
strukturer, livsmiljöer och biotoper som möjligt. Biodiversitet och vildmarksområden är viktigare än ett 
stort utbyte. Den här trädgården fick utmärkelser för sina prestationer när det gäller att skapa en plats 
för biologisk mångfald. Dessutom uppmanas människor att besöka trädgården och titta närmare på 
alla olika djur och växter. De asylsökande som bor i fastigheten kan också hjälpa till i den naturliga träd-
gården och få några ekonomiska fördelar för sitt arbete. Projektets mål är att ge människor användbara 
och roliga aktiviteter som också tjänar naturen. 

Interkulturell trädgård 5 i Övre Österrike

Målet med detta trädgårdsarbete är att stödja en stor mångfald av kulturer och nationaliteter. Träd-
gården inleddes för att öka sociala kontakter bland trädgårdsmästare och stärka nätverken. Att stödja 
hälsosam kost är ett annat mål i trädgården. Det ingår i ett större projekt som kallas ”living in dialogue”. 
Projektet syftar till att lösa konflikter i kulturellt olika stadsdelar och stärka samhället. 
 

Frågeformulär Resultat:

Sex ytterligare interkulturella trädgårdar svarade på vårt frågeformulär: Andelen invandrare i de olika 
projekten varierar från 12 % -45 % och därför ligger andelen icke-invandrare mellan 55 % -88 %. Migran-
ter kommer främst från Syrien, Irak, Iran, Afghanistan, Tyskland, Turkiet, Rumänien, Algeriet, Slovakien 
och Senegal. Storleken på gemenskapsträdgårdar är 700 - 9000 m². Runt hälften av trädgårdarna stöds 
av offentliga medel, den andra hälften sponsras av privata hushåll. Några av trädgårdarna samarbetar 
med icke-statliga organisationer eller föreningar som behandlar ämnena integration eller utbildning. 
Bara ett fåtal invandrare i projektet har en högre eller professionell utbildning, men i de flesta projekt 
öppnar trädgården möjligheten till bemyndigande. Endast en av sex projekt skapar möjligheterna att 
förbättra migranters CV så att de senare får bättre chans att bli anställda på arbetsmarknaden.

TRÄDGÅRDSPROJEKT I SVERIGE

Nedan beskrivs tre viktiga projekt. Beskrivningen innehåller information om trädgårdar, medlemmar, 
aktiviteter och program som erbjuds i dessa trädgårdar.

Hälsoträdgården i Kristianstad 

Sedan 2012 har Hälsoträdgården i Kristianstad funnits. Det är en unik mötesplats för alla åldrar, det är 
en stor trädgård och ett växthus med ett orangeri. Koncensus bedriver trädgårds och hantverkskurser 
med olika teman i hälsoträdgården. Trädgården är en läkande miljö, en aktivitets- och arbetsplats men 
också ett intressant och spännande besöksmål.

Grödorna och frukterna är till för alla i kommunen, de som besöker trädgården kan provsmaka bär, 
frukter och grönsaker. Denna plats är unik och skapar möjligheter till att umgås och lära sig om träd-
gårdsskötsel. I denna trädgård finns det blandade grupper av svenskar och invandrare. Trädgårdsmäs-
taren har en stab under sig med personal med olika bakgrund, bl.a. är det personer med invandrarbak-
grund som arbetstränar i trädgården.

Odlingarna bedrivs i drivbänkar och rabatter som är placerade i nivåer där personer med rullstol kan 
utöva skötseln av växterna i sittande ställning. Deltagarna i hälsoträdgården är med från 1: a processen 
i att förkultivera jorden, göda och plantera plantor och frön till ansning och vattning, gallring och om-
plantering av plantorna ut i drivbänkar och rabatter.
Skörda och tillreda för matlagning, konservering försäljning på vår och höstmarknad till allmänheten. I 
detta arbete lär de sig att umgås och träna svenska språket samt få kunskap om kostnader och intäkter. 
I hälsoträdgården arrangeras också olika aktiviteter så som kulturnätter, skördefester, julmarknader 
etc.
De som är ansvariga för denna verksamhet är Kristianstad kommun, och det finns ideella föreningar 
som stöttar och hjälps åt med vattning och gallring vid behov.

Många boende i Kristianstad har inte egna trädgårdar och då är detta en möjlighet för att skapa kon-
takter och språkträna.

Folkuniversitetet i Växjö 

På Folkuniversitetet i Växjö har det funnits en trädgård som har använts som rehabilitering i många år. 
Under de två sista åren har det även fungerat som en bra mötesplats för immigranter som behöver 
social och kulturell träning. Det har visat sig att det är bra att mixa immigranter med infödda svenskar. 
De har även haft många studiebesök från andra organisationer som vill följa detta koncept.
Fokus i trädgården är att: blanda människor och kulturer från olika lände, så att de kan lära av varandra 
om odling och matlagning.
Gruppen har också en örtagård, en arabisk man har stor kunskap om örter som han översätter till olika 
språk. Tillsammans håller de på att göra en layout till en kokbok.
Det finns utbildade trädgårdsmästare som har planerat trädgården tillsammans med deltagarna i grup-
pen och grupperna är en blandning av män och kvinnor.
De invandrargrupper som deltar i trädgårdsgruppen kommer från olika länder, t.ex. från Balkan, Kina 
och flera länder med arabiska talande invandrare.
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De har växthus och drivbänkar där de odlar sina grödor. Förutom odling skapar de olika rum i träd-
gården där det finns olika teman, och kreativa hantverk skapas också och förenar människorna med 
miljön.
De olika kursernas inkluderar: övning och teori om trädgårdsarbete, matlagning och kostnadsberäk-
ning av material sker med olika program inom datorutbildning.
Tillsammans i gruppen har deltagarna fått kunskap från varandra och tillsammans skapar de en känsla 
av trygghet som kommer från mångkulturella erfarenheter.

Social och ekologisk harmoni ST Eriksplan 

I Olofström har Olofströmshus startat ett projekt baserat på att skapa möjligheter för ekologiskt jord-
bruk och djurhållning. Tillsammans med invånarna i området planerar och utför de trädgårdsplane-
ringen och plantering av grödorna. Invånarna i området är både svenskar och invandrare i olika åldrar, 
barnen gillar särskilt att det finns djur som getter, höns.

Tillsammans skapar de ett säkrare samhälle av samhörighet som gynnar alla i området. ”Vi hoppas att 
detta kommer att bli en mötesplats”Människor kommer att kunna träffa varandra, det betyder mycket 
för att skapa säkerhet och nya naturliga mötesplatser på Ekerydsplan.

De har också olika utbyten, till exempel byta frön med varandra och de vill öka intresset för trädgårds-
arbete. De vet att många har haft jordbruksfastigheter och kan därför relatera till trädgårdsarbete och 
det här skapar ett lugn, speciellt för människor som är i livssituationer som vissa invandrare är. Idag 
finns det cirka 60 drivbänkar på Ekerydsplan, och plantering är i full gång för närvarande. Tanken är 
att projektet ska utvecklas och att det kommer att finnas hästar och grisar. Och de vill ha samarbeten 
med skolorna så att barnen kan besöka gården och djuren. Projektets mål är att det kommer att bli en 
mötesplats.

URBANA TRÄDGÅRDSPROJEKT I STORBRITANNIEN

Nedan beskrivs åtta viktiga stadsträdgårdsarbeten. Beskrivningen innehåller information om trädgår-
dar, medlemmar, aktiviteter och program som erbjuds i dessa trädgårdar.

Urban Roots-Glasgow

Fler asylsökande kommer till Glasgow än till någon annanstans i Storbritannien. Urban Roots är en väl-
görenhetsorganisation inriktad på miljö som arbetar över Southside of Glasgow. De har en gemensam 
trädgård och gemenskapsskog och har 6 medlemmar av PT-personal. Huvudaktiviteterna är trädgårds-
skötsel, ett hälsosamt program med matlagningskunskaper, en egen mat kurs och bevarandeaktiviteter 
i gemenskapens skogsmark. De har ett samarbete med en trädgård i Pollokshields som är baserad på 
ett hälsocenter, och med dem försöker de utveckla sociala föreskrifter. Urban Roots har också tagit del 
av samhällsutdelningen i närheten. De ger lokalbefolkningen möjlighet att göra val och livsstilsföränd-
ringar som är fördelaktiga för dem, deras samhällen och miljön. 

De har förvandlat många förlorade eller oanvända gröna platser till blomstrande samhällsträdgårdar 
där örter och grönsaker, frukt och blommor kan odlas. Detta gör att området ser mer attraktivt ut, hjäl-

per till att skapa väl använda, säkra sociala platser och samlar människor. Köpcentra Mire Woods har 
ändrats från en försummad plats för soptömning, till ett blomstrande samhällsnaturreservat med ett 
spännande program för bevarande, terapeutiska aktiviteter och utomhus äventyrsspel för barn.

Urban Roots börjar arbeta med Röda Korset som engagerar sig i åldersgruppen 16–25 år.
Govan Kommunitet Project, en lokal organisation som stöder flyktingar och asylsökande i området, har 
en grupp kvinnor varje vecka som inleddes runt 2014. Detta arbete finansierades av en lokal bostads-
förening och de söker nu finansiering för Urban Roots personal att gå in i Govan en gång i månaden 
för att odla grönsaker och krukväxter. Hushållsplantor har visat sig populära eftersom många kvinnor 
inte har tillgång till en trädgård och inte alla kvinnor var angelägna om att gå ut på grund av fördomar 
som de har haft. De gör också hantverksaktiviteter på vintern. Förutom trädgårdsskötsel använder de 
skogarna för att ha överlevnadskurser och lägereldar, matlagningsaktiviteter, och man har också volon-
tärarbete och träningsprogram för att människor ska engagera sig i matlagningsprogram.

Kvinnogruppen tycker verkligen om trädgårdsarbete och hantverk. Berättelser och färdigheter delas 
ofta och folk pratar mycket om de färdigheter de lärde sig som barn. Folk gillar att kunna ta med sig 
mat hem och laga mat tillsammans. Barnen engagerar sig mycket. Kvinnogruppen erbjuder lunch och 
barnaktiviteter och hjälper också till med andra praktiska saker som att skriva ett brev eller fylla i ett 
formulär. Dela aktiviteter och berättelser hjälpte människor att knyta kontakter och i vissa fall att få 
vänner.

Frihet från tortyr har sin egen samhällsträdgård i närheten och Urban Roots har gått över för att arbeta 
med dem sedan förra året för att stödja dem, eftersom de inte har personal som är erfarna trädgård-
smästare. Detta arbete finansierades av hälsovården, och de har också stora matlagningsföreningar 
som är mycket populära. Urban Roots stöder ett veckovist trädgårdsarbete och mentorprogram. Detta 
arbete finansieras genom deras kontrakt med NHS för att tillhandahålla terapeutiska trädgårdsarbete. 
Bortsett från dessa aktiviteter finns det också flyktingar som kommer att delta som individer i Urban 
Roots-kurser och barnklubbar.
Mer allmänt lär deltagarna sig nya färdigheter. Folk tycker om att ha krukor hemma på fönsterluckor 
eftersom de flesta inte har trädgårdar.

Growing Together Levenshulme
 
Som inledningsvis arbetat med ett antal olika samhällsgrupper och organisationer för att ta med folk 
till tilldelningsplatsen, inklusive flyktingåtgärder och en lokal kulturgrupp. En av tilldelningsgruppens 
medlemmar som var frivilligt engagerad var Revive, en Manchester-baserad grupp som stöder flykting-
ar och asylsökande. Genom detta samarbetet började en grupp flyktingar och asylsökande regelbundet 
delta i trädgården. Med tiden blev gruppen mer formaliserad och det innebar att människor visste när 
de kunde komma och då kunde man låta fler människor planera sitt besök.

De arbetar nu främst med flyktingar och asylsökande, även om deras välgörenhetsmål är brett och 
omfattar alla diskriminerade i samhället.

Gruppen har inte ett etablerat referenssystem, även om de har mycket goda kontakter med lokala 
flykting- och asylstödsorganisationer, och deltagarna kan bara dyka upp. Gruppen finner att deltagarna 
normalt kommer att delta i ett par år, och att antalet förblir ganska stabila utan att behöva ange några 
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maximala gruppstorlekar. Deltagarna själva har tagit en väldigt stark ansvar och de är väldigt angelägna 
om att människor arbetar hårt när de är i trädgården istället för att bara använda den som en plats för 
att umgås.

Comfrey Projektet  

Projektet grundades 2001 och erbjuder 1 session per vecka på en tilldelningsplats i West End of Newcast-
le och arbetar uteslutande med flyktingar och asylsökande. Genom åren har projektet utvidgats, och 
finns på fler  olika platser och arbetar med partners, bland annat British Red Cross, Tortyrfrihet, RHS 
och Baltic, ett centrum för samtidskonst. De kör sessioner på onsdagar och torsdagar, plus en syrisk 
grupp på tisdagar, och är nu baserade på Windmill Hills Center i Gateshead.

Deltagare hänvisas från en rad organisationer, ibland som ett nästa steg eller som en fortsättning i 
slutet av behandlingen, men det finns ingen finansiering i samband med dessa hänvisningar. För att 
kunna hänvisas måste personen kunna arbeta självständigt och vara äldre än 18 år, även många del-
tagare deltar med sina barn. I vissa fall kommer deltagarna att delta under förutsättning att ytterligare 
personalstöd mottas från den hänvisande organisationen.

Sessionerna körs på drop-in-basis och behövs inte bokas i förväg, även om närvaron övervakas så att 
eventuella oförklarliga frånvaro kan följas upp för att säkerställa att personen är ok, och påminnel-
ser skickas ut på morgonen vid varje session. Volontärer från lokalområdet stöder sessionerna, dessa 
människor är kända och referenser kontrolleras etc. De deltar, hjälper till med trädgården, umgås. Det 
finns väldigt få hinder mellan deltagare och andra volontärer, och de har alla samma jobb. Comfrey 
projektet registrerar även deltagare till andra organisationer, bland annat under kris och när ytterligare 
emotionellt stöd krävs.

Kushinga

Har funnits i 6 år och är öppen för alla, men det är aktivt främjat till flyktingar och asylsökande. Har öp-
pet 1 dag i veckan. Flyktingar och asylsökande åtar sig allmänna trädgårdsuppgifter. För många använ-
dare är detta det första gröna platsen de kommer att besöka. Initialt fanns det några negativa reaktion 
på projektet, rädsla för stöld mm, detta har försvunnit nu och den allmänna reaktionen är positiv. Detta 
kommer att ha förändrat perceptioner av flyktingar och asylsökande lokalt. 10-15 volontärer per vecka 
är engagerade. Majoriteten eller alla är flyktingar eller asylsökande. Stora belastningar och svårigheter i 
deras personliga liv, människor som är mycket under press kan orsaka konflikter och disharmoni inom 
gruppen. Problem med hierarki när människor har väldigt lite att göra kan vara utmanande.

Man försöker att få mer utrymme att diskutera och prata i gruppen. Att tro på att saker kommer att 
fungera. Känna del av ett bredare nätverk som är mycket stödjande för individer och kan hänvisa till 
för andra tjänster. Ibland får de för många människor, så att hitta intresserade människor är inte ett 
problem. Att vara betrodda är en stor del av medverkan i trädgården.

Martineau Trädgårdar 
 
Genomför två huvudsakliga arbetsområden: De har ett partnerskap med frihet från tortyr som tar en 
mansgrupp två veckor i mars - oktober. De har kommit i ungefär ett år. Medarbetare leder gruppen och 

i ca 2 timmar gör de trädgårdsarbete. Det finns upp till 10 personer, ibland inklusive översättare plus 
minst en anställd från frihet från tortyr (psykoterapeut). Glenys (förvaltare) deltar alltid och ser till att 
det finns mat för alla. Den här processen hjälper till att normalisera människor och deras sociala inter-
aktioner. Frihet från tortyr betalar för användning av utrymmet och personalens tid.

Asylsökande och flyktingar har anslutit sig till volontärteamet som individer. De har ofta gått med för 
att träna sin engelska och vara en del av ett samhälle. De är mycket ofta högutbildade och har en 
bakgrund i någon form av trädgårdsodling, jordbruk eller skogsbruk. Dessa brukar stanna tills deras 
omständigheter förändras, d.v.s. de får ett jobb eller flyttar. Martineau Gardens har en väntelista för att 
vara en volontär (terapeutisk trädgårdsodling), ca 10 personer väntar för närvarande, vanligtvis cirka 8 
personer per session.

Transition Town Tooting
 
TTT har en strategisk inriktning att arbeta med yngre människor. De började arbeta med tonåringar 
och en av deras volontärer arbetade med CARAS. De ville göra något socialt viktigt som att arbeta med 
flyktingar. I januari 2015 träffades CARAS och föreslog att några människor kunde träffas en söndag 
och ha vanlig trädgårdsdag. Trädgården startade 2011. När TTT startade en muslimsk välgörenhet som 
heter Mushil Aasaan (med färdighet att övervinna hinder) blev de en partner. Som en investering hade 
de köpt landet där trädgården var. De erbjuder användningen av marken. Avsikten var att hålla träd-
gårdsprojektet ganska litet. En muslimsk grundskola ger eleverna varje vecka, 1,5 timme trädgårdsar-
bete. TTT ville ha en trädgård och göra socialt arbete med ungdomar, så att jobba med CARAS kändes 
helt naturlig.

Global Trädgårdsprojekt 

Handlar om att samla människor genom de gemensamma aktiviteterna för trädgårdsarbete, matlag-
ning och delning av mat. Huvudsyftet är att stödja interkulturell förståelse och fira ekologisk och kultu-
rell mångfald. De har odlingssessions på lördagar från kl. 3–6. Månadskväll med middag -sista måndag-
en i varje månad. Finns möjlighet för människor att ta med en maträtt om man önskar men det finns 
alltid en eller två personer som förbereder en måltid som ska delas. Allt oftare med produkter från 
själva trädgården. 

De är anslutna till Trinity Center och finansieras av Peers för att stödja integrationen av flyktingar och 
asylsökande - men det handlar även om allmän samhällsintegration. Man kommer tillsammans genom 
keramik och trädgårdsarbete. De går också till Riverside Market Garden där de försöker nå ut till en 
större gemenskap i Cardiff. En minibuss tar dem till odlingsplatsen och de gör lite trädgårdsarbete och 
skördar. Varje deltagare som är involverad får en grön box.
Trädgården är inte så nära för äldre, isolerade människor. Några av deltagarna träffas för att prata och 
lära sig engelska, en del jobbar med keramiken men gör inte så mycket med trädgårdsarbete. Vi fann 
att de mest besökta sessionerna var sessionerna den veckan vi hade åkt in till Trinity Center för drop-in 
sessions det hjälper människor att komma med. 

Vi använder också sociala medier för att nå ut till studenter och samhället. De visar bilder för att ge en 
uppfattning om hur det är. Hjälper människor som visar foton på sina gårdar från sina länder. Visar en 
frökatalog som är användbar. Nyare asylsökande har nyligen tagit med vänner som kan komma från 
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alla olika länder. Människor från Egypten, Sudan, Kurdistan, Irak, Iran. De gör Globala trädgårdar på en 
lördag eftersom fler kan komma då. Vi har haft mer mångfald på grund av detta, särskilt från det bre-
dare samhället.

 Ny Roots Garden 
 
Har fyra full storlek kolonilotter och alla ligger på kanten av en större tilldelningsplats. Avskärmade från 
de övriga tilldelningarna av vilda plommon, svartörn etc. Målet har alltid varit ett utrymme som välkom-
nar flyktingar och asylsökande och ger dem möjlighet att spendera tid ute. Det fortsätter att vara syftet, 
men i år har det utvidgats till att vara mer av en gemensam trädgård med ett särskilt fokus på att vara 
tvärkulturellt och särskilt för flyktingar och asylsökande. Varje fredag finns en eller två flyktingar eller 
asylsökande som kommer och går med i gruppen - mindre av splittring mellan vem som är volontär och 
vem är flyktingar eller asylsökande. Folk måste ringa för att komma in på platsen. Normalt har man ett 
samtal innan de börjar arbeta i trädgården. Det lilla antalet som kommer, kommer regelbundet och det 
är en viktig gemenskap för dem. De hjälper människor att få vänner och förstå kulturen.

HÖJDPUNKTER

• Stads- och interkulturella trädgårdar finns i olika storlekar och former

• Stöds av volontärer från lokala samhällen.

• Dessa trädgårdar bygger säkra miljöer för flyktingar och asylsökande 
och hjälper till att forma ett mångkulturellt samhälle.

• Språk och kultur firas.
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Social integration av migranter I 
urbana trädgårdar

I europeiska länder upplever migranter och flyktingar hinder som hindrar dem från att delta fullt ut i 
värdlandets samhälle. Detta inkluderar politisk, ekonomisk och social aspekt av livet. Dessa grupper är 
uteslutna genom ett antal praxis som sträcker sig från stereotyper, stigmas och vidskepelser baserat på 
kön, ras, etnicitet, religion, sexuell läggning och genusidentitet eller funktionshinder. Sådana metoder 
kan minska värdigheten, säkerheten och möjligheten att leva ett självupplevat liv. Efter Unesco (2018) 
definieras social integration som en process för att förbättra förutsättningarna för individer och grup-
per att delta i samhället, och deras förmågor och möjligheter värdighet hos dem som är missgynnade 
utifrån deras identitet. Den tidigare adresserade potentialen i urbana trädgårdar presenteras enligt 
följande. Resultaten per land jämförs och kontrasteras i ett avslutande avsnitt.

RESULTAT FRÅN TYSKLAND

Data och trender
För närvarande finns inga statistiska uppgifter om inkludering av migranter och flyktingar i tyska in-
terkulturella trädgårdar tillgängliga. Undersökningen och de djupgående intervjuerna ger emellertid 
inblick i detta ämne. Undersökningen skickades till 201 tyska interkulturella trädgårdar. Endast 36 träd-
gårdar svarade på undersökningen, medan endast 23 respondenter var färdiga och därför användbara 
för analysen. Dessutom intervjuades fyra chefer och två konsulter från fyra olika interkulturella trädgår-
dar. I Tyskland kom flyktingar och invandrare som aktivt deltar i interkulturella trädgårdar, ursprungli-
gen från Syrien, Irak, Iran, Afghanistan, Zimbabwe, Ryssland, Turkiet, Polen, Libanon, Ischemi, Vietnam, 
Etiopien, USA, Sydafrika, Frankrike, Gambia och Sudan. Undersökningsdeltagare och intervjuer rappor-
terade att medicinskt stöd vid ankomst är viktigt eftersom människor som drabbats av krig och resan till 
Tyskland ofta traumatiseras eller inte är under fysiskt goda förhållanden. I synnerhet flyktingar i kom-
munala bostäder utsätts för svåra levnadsförhållanden, de kräver stöd för myndighetsbesök, eftersom 
de inte är så bra på det tyska språket. Migranter i kontrast kräver snarare sociala kontakter, eftersom 
de vanligtvis kan tala lite tyska.

Förståelse och övning av social integration i urbana trädgårdar
Undersökningsdeltagarna betonade vikten av social integration av invandrare inom trädgården. Att 
känna sig hemma, vara säker och i kontakt med andra människor som kommer från Tyskland och an-
dra länder är viktigt för flyktingar och invandrare (se figur 1). Intervjuer betonade upptäckten av behov, 
kommunikation, förståelse och gemensamma erfarenheter som viktiga faktorer för framgångsrik social 
integration. Vidare rapporterade de att jämlikhet är viktigt bland medlemmarna och frånvaron av domi-
nans samt extremiteter med hänsyn till politik och religion måste vara borta från trädgårdsgemenska-
pen för att skapa harmoni inom gruppen.

Hinder för social integration i urbana trädgårdar
I samband med social integration har följande aspekter har nämnts av intervjuerna:
• Interkulturellt trädgårdsarbete står inför osäkerhet på grund av bristen på offentligt eller privat ut-

rymme för dessa trädgårdar. Utrymmet är vanligtvis tillgängligt av offentliga myndigheter för myck-
et liten eller ingen hyra. Men myndigheterna kan kräva att marken används för annan användning.

• Hög arbetsbelastning och liten betalning till socialarbetare som ansvarar för några av projekten och 
stöder processen för social integration.

• Rasism och respektlöshet mot trädgården från det bredare samhället.
• Kulturell och religiös konflikt i trädgården.
• Brist på stöd från yngre volontärer.
 

RESULTAT FRÅN SPANIEN

Data and trender
Föreningen ”Cantabria Acoge” har arbetat i 25 år med invandrare och deras välbekanta och personliga 
miljöer. Detta leder till en naturlig utveckling av de tjänster vi tillhandahåller och av de aktiviteter som vi 
utför idag. År 2017 utvecklade organisationen projekt i tre grundläggande linjer för att främja den väl-

Figur 1: Faktorer som är viktiga för social integration av migranter Obs: n = 23
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kända och personliga integrationen av stödmottagarna, som är: socialt, yrkesmässigt och juridiskt stöd. 
Tekniker som arbetar inom dessa tre områden samordnar det samordnade arbetet. Kombinationen 
av de tre områdena ledde till framgångsrika integrationsprocesser och förbättring av livsförhållandena 
hos många människor. 

Under 2017 hade organisationen omsorg för 1055 personer som var första gången i Spanien. Dessa 
människor hade olika typer av krav och behov. Omkring 54 personer har använt våra tillfälliga boende, 
och 1 116 personer har vårdats av våra socialarbetare inom programmet för personlig och social sår-
barhetskontroll. Det är viktigt att betona att dessa två program inte täcker hela det sociala området, 
vilket betjänas av andra sociala stödprogram.

Det hade varit mer än 1000 möten med tekniker som ansvarade för juridisk rådgivning. Familjemedlem-
mar eller medlem i samhället deltog i mötena. De vanligaste frågorna var medborgarskap och första 
dokumentation.

Slutligen frågade 644 personer på yrkesområdet om råd. Organisationen tillhandahöll assistent med 
jobbsökningar och stödde folket att förvärva sociala färdigheter. 

Enligt de tre åtgärderna som beskrivs ovan och inom vår filosofi om omfattande socialvård till folket 
eller familjerna, för några år sedan fick vi tillstånd från myndigheterna i Santander och Camargue att 
använda urbana trädgårdar som ett verktyg för att främja social integration.

Vår arbetsfilosofi i organisationen innebär att familjer eller personer som deltar i programmet kan 
möta en komplett process för plantering och skörd. Detta gör det möjligt för deltagarna att skaffa sig 
specifika tekniska färdigheter för hur man hanterar en stadsträdgård och samtidigt får organisationen 
en rimlig tid att arbeta i sin plan.
Vi har arbetat med totalt fem familjer och tre personer utan någon samhällsanslutning eller familje-
medlemmar i vårt land. Familjens ursprung är följande: tre paraguayanska, en ukrainsk, en från Peru 
och en från Chile. Två är ensamstående föräldrar och hos en av dem bor mormor med dem också. 
Summan av stödmottagarna i dessa familjer är 19 personer, varav sex är barn, två är unga vuxna och 
resten är vuxna.

Personer utan familjeanslutningar vi har arbetat med har nationaliteter från Chile, Kamerun och Spa-
nien. I alla tre fallen hade dessa människor socialiserande behov som kombinerade arbetet i trädgår-
den med en aktiv arbetssökning, och deras deltagande i stadsträdgården var användbar för att förbätt-
ra deras humör och självkänsla. 

Övning av social integration i urbana trädgårdar
Cantabria Acoges arbete visar att urbana trädgårdar är användbara för att hjälpa migranternas sociala 
integration. Om vi pratar om det specifika fallet i Santander har en Peruan-familj använt denna tjänst 
i två år. På samma sätt i Camargo finns det för närvarande fyra familjer (tre från Paraguay och en från 
Ukraina). Efter att ha följt den tidigare administrativa processen startar mottagarna det pedagogiska 
urbana trädgårdsarbetet. Användningen av trädgården främjar utvecklingen av sociala färdigheter, vil-
ket gör det möjligt att påskynda socialiseringsprocessen. Invandraren kommer med i samhället, men 
ibland finns det språkhinder, kulturella hinder och byråkratiska problem som hinder för integration. I 
organisationen Cantabria, Acoge volontärer guidar invandrarna under hela processen. Organisationen 

insåg vikten av frivilliga som mentorer och medlare för invandrare. Begreppet volontärarbete och urba-
na trädgårdar gör det möjligt för organisationen att förbättra chanserna för invandrare, vilket är en hög 
prioritet i organisationen. Volontärer håller en ständig kommunikation med organisationen om hur det 
hur det fungerar, så Cantabria Acoge kan följa utvecklingen i de urbana trädgårdarna.
I en parallell insats styrs allt praktiskt arbete av en formativ funktion som är nödvändig för att kunna 
utvecklas på ett effektivt sätt den utlånade resursen och öka människors pedagogiska och yrkesmässi-
ga färdigheter. Cantabria Acoge observerade bland lokala trädgårdsmästare en god vilja att acceptera 
och arbeta för social integration av migrerande trädgårdsmästare; Detta är ett viktigt faktum i vårt sätt 
att ta fram den sociala integrationen av invandrare i vår region. Dessutom är denna sociala funktion 
en mycket viktig del för övriga kollegor och yrkesverksamma inom sektorn, eftersom social integration 
är ett mål. Den organisatoriska erfarenheten visar vikten av experter, som i Camargo tillhör en extern 
enhet, anställd av den lokala förvaltningen för att främja den redan nämnda sociala integrationen.

Hinder för social integration i urbana trädgårdar
Som viktiga hinder är följande ämnen relevanta:
• Stora förfrågningar om denna typ av platser för personer med funktionshinder, äldre människor 

och socialt sårbara, som vanligtvis har problem med att erhålla utrymme i urbana trädgårdar.
• Brist på offentliga utrymmen som ska användas som urbana trädgårdar, problem som är särskilt 

allvarligt i städer med små byggbara områden som Santander. Några tekniker har emellertid infor-
merat oss om nödvändigheten av att återvinna vissa försämrade områden för detta ändamål.

• Mängden arbete som ges till socialtjänstemän som kontrollerar de personliga vägarna för varje per-
son eller familjeenhet och utvärderar deltagandet i trädgården inom ramen för social integrations-
processen. Detta innebär att projektet ska hanteras eller vara beroende av en offentlig eller privat 
enhet som har resurserna.

• Social medvetenhet om förekomsten av dessa projekt, eftersom det fortfarande finns vissa sektorer 
av medborgarna som inte känner till dessa relativt nya resurser. På grund av detta ger vi stor vikt för 
att de offentliga och privata informationskampanjerna ska öka medvetenheten.

• Brist på offentligt eller privat ekonomiskt stöd. Detta är ett av de mest nämnda problemen bland 
experterna, eftersom det är svårt att fortsätta med de befintliga projekten och att öppna nya urbana 
trädgårdar utan finansieringskälla.

RESULTAT FRÅN ÖSTERRIKE

Statistiska uppgifter om migration i Österrike
I 2016 migrerades cirka 174 300 personer till Österrike. 16 700 kom från Rumänien, 16 100 från Tysk-
land, 13 300 från Ungern, 11 700 från Afghanistan, 9 000 från Syrien och 4 700 från Iran. På grund av en 
mer restriktiv invandringspolitik minskade antalet tredjelandsmedborgare med 32 % jämfört med 2015. 
Omkring 15 % av Österrikes befolkning är inte född i Österrike. År 2015 var Österrike ett av huvudmålen 
för migration på grund av krig och kris i Syrien och Afghanistan (Statistik Österrike et al., 2017). 

Tillgång till arbetsmarknaden för invandrare
För asylsökande är tillgången till arbetsmarknaden mycket begränsad. De får endast arbeta som sä-
songsarbetare, till exempel inom jordbruket, i gästbranschen eller kan arbeta i samhällstjänster där de 
endast får mycket begränsade löner (mellan 3 och 5 € per timme). En av samhällstjänstuppgifterna är 
att ta hand om offentliga parker, trädgårdar och kyrkogårdar. (asylsamordning Österreich, 2017) När 
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asylsökande har bekräftat sin status som flykting har de full tillgång till arbetsmarknaden. Att hitta ett 
jobb är dock svårt. År 2016 registrerades cirka 25 000 flyktingar som arbetslösa, bara 4 000 jobb (Die 
Presse, 2017). Migranter från alla EU-länder och EES-länder utom Kroatien har obegränsat tillträde till 
arbetsmarknaden i Österrike. Tredjelandsinvånare är endast tillåtna på arbetsmarknaden när de upp-
fyller vissa kriterier. De måste antingen vara särskilt högkvalificerade, måste vara kvalificerade på ett 
område där brist på österrikiska anställda, måste ha genomfört sina studier i Österrike eller måste ha 
en särskilt innovativ affärsplan som nystartade företag. Samtidigt måste de få en lägsta inkomst för att 
försäkra sig om självförsörjning (help, online, 2018).

Migranter i gemenskapsträdgårdar
Österrikes samhällsmångfald är också representerad i gemenskapens trädgårdsarbete. 37 av de 166 
projekt som anges på gartenpolylog.org kallar sig interkulturella trädgårdar eller beskriver integration/
inkludering/möte av olika kulturer som ett av deras främsta fokus i trädgården. Många fler trädgårdsar-
beten kan klassificeras som interkulturella projekt beroende på definitionen av interkulturell. Social och 
pedagogisk bakgrund kan få mer kulturell mångfald till ett trädgårdsarbete än de faktiska platserna där 
människor växte upp. Ändå fokuserade vi på trädgårdsarbeten som uppfattar sig som interkulturella. 
Ett halvt strukturerat frågeformulär skickades till samtliga 37 projekt. Av dessa 37 slutförde 6 trädgår-
dar fullständigt frågeformuläret och ingår i analysen. Vidare hade vi fem djupintervjuer med initiativta-
gare och trädgårdsarbetare i interkulturella trädgårdar. I trädgården som svarade på vår undersökning 
kommer trädgårdsmästare från Afghanistan, Algeriet, Österrike, Tjetjenien, Kina, Finland, Tyskland, 
Iran, Irak, Rumänien, Senegal, Slovakien, Schweiz och Syrien. Storleken på trädgårdsgrupperna varierar 
mellan 15 och 70 personer. Andelen personer som inte är födda i Österrike ligger mellan 12 och 45 
procent av trädgårdsarbetare. De flesta av trädgårdarna, inklusive de från intervjuerna, är oberoende 
föreningar eller grupper. Endast två anger att de är förknippade med en paraplyorganisation.

Förståelse och övning av social integration i urbana trädgårdar
Huvudsyftet med trädgårdarna är att skapa ett mötesrum, skapa ett interkulturellt samhälle, skapa 
dialog mellan olika kulturer och olika perspektiv. Trädgården bör vara en plats där alla känner sig väl-
komna oberoende av sin kulturella, pedagogiska, ekonomiska eller sociala bakgrund.

För människor som nyligen flyttat till Österrike, ger trädgården också en plats där de lär sig om Österri-
ke. Österrikes kultur, Österrikes natur, Österrikiska vanor. 

Intervjuerna beskriver trädgården också som en plats där människor kan förankra och växa i deras nya 
samhälle.

Att bygga nätverk och engagera sig i befintliga nätverk är en annan nyckel till social integration. När 
människor kommer ihop med ett gemensamt intresse utvecklar de relationer som går utöver träd-
gårdsgränserna.
 
Att ta över ansvar är en annan viktig faktor för social integration. Att ha egen lott och vara ansvarig för 
växterna eller en del av trädgården ökar medvetenheten hos trädgårdsarbetarna. Trädgårdarna växer 
med sina uppgifter och kan utveckla sina personliga idéer om hur man ska delta i trädgårdsarbetet.

Alla intervjuade betonar att social integration inte är en envägs process. Trädgården är en plats där 
människor kan lära av varandra och lära sig att se varandras kvaliteter och färdigheter och stöder 

människor i att utveckla sin kompetens och kapacitet.

Trädgården är därmed också en plats där människor lär sig att komma ut ur sin komfortzon, komma i 
kontakt med ”främlingar” och avlägsna sina fördomar. För vissa trädgårdsarbetare är det till och med 
en stor anledning att delta i trädgårdsarbetet för att komma i kontakt med människor från religiösa och 
kulturella bakgrunder som de inte visste förut.

Återuppta dessa exempel ser trädgårdsprojekten sig som platser för interkulturellt möte och social in-
tegration för båda, människor som har bott länge i Österrike och de som nyligen anlänt.
 
Övning av social integration i urbana trädgårdar
En viktig komponent i att öva social integration är att öppna utrymmet för interkulturellt möte och bju-
da in människor med olika bakgrund att träffas och dela sitt gemensamma intresse för trädgårdsarbe-
te. Genom att arbeta sida vid sida kommer människor att träffas på en mycket grundläggande gemen-
sam grund.) Några av trädgårdsarbetena väljer trädgårdsarbetare beroende på deras nationalitet för 
att skapa ett mångsidigt samhälle. Att äta, dricka och laga mat tillsammans utövas ofta i interkulturella 
trädgårdar. Att ta med traditionell mat och dryck till trädgårdarna och dela dem med andra är ofta en 
utgångspunkt för konversation.

Nyckeln är att upprepade gånger bjuda in människor att träffas och bidra.
Regelbundna eller tillfälliga trädgårdsmöten hjälper till att institutionalisera mötena. Firande och festar 
öppnar också en viktig utgångspunkt för icke-trädgårdsarbetare att lära känna människor i trädgården 
och för trädgårdsarbetarna att lära känna människor från staden. 

Med tanke på den speciella situationen i en av de trädgårdar som är direkt kopplad till asylsökande, 
erbjuder trädgården ett utrymme som människor från utsidan kan komma in utan hinder. Trädgården 
erbjuder också möjlighet att bjuda in besökare från utsidan och ha en bekväm plats att träffas, medan 
de delade rummen, som asylsökande bor i, inte erbjuder denna möjlighet. 

Figur 2: Faktorer som är viktiga för social integration av migranter Obs: n = 6
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När man tittar på könsspecifika aspekter beror män och kvinnors deltagande oftast på projektets his-
toria. Inget av projekten erbjuder könsspecifika aktiviteter eller rapporter om skillnader rörande inklu-
dering av män eller kvinnor.

Delningsansvar är en annan viktig praxis som rapporteras från olika projekt. Att ta över ansvaret för en 
lott, ett visst område i trädgården eller ett visst verksamhetsområde gör att trädgårdsarbetarna känner 
sig bemyndigade. Ansvaret kan variera från att veta vad man ska göra i vanliga odlingslotter, organisera 
interkulturella guidade turer genom trädgården eller festerna, att vara den främsta snickaren ansvarig 
för allt träarbete som måste göras i trädgården. För att få fler besökare i trädgården att inte bara öka 
möjligheterna att möta nya människor, men också dela nya trädgårdsarbete eller att samarbeta med 
andra grupper, organisationer eller arbete med volontärer är ett av huvudmålen. Att ta med äldre 
människor, barn eller bara intresserade grannar till trädgården öppnar nya fält av interkulturell kontakt 
och interaktion och utbyte. De aktiviteter som är inriktade på att främja social integration är beroende 
av initiativtagarnas eller trädgårdsgemenskapens förmåga samt på förståelsen för social integration. 

Hinder för social integration i urbana trädgårdar:
I allmänhet fungerar trädgårdarna ganska bra som platser för social integration. Hinder ses ibland som 
fördomar som en grupp håller mot en annan eller i omedveten rasisms som också uppträder i grupper.

Ett hinder för att inkludera asylsökande är deras otrygga rättsliga situation som också påverkar deras 
deltagande och aktiviteter i trädgården. 

En av trädgårdsgrupperna bestämde sig också för att inte inkludera asylsökande i sin trädgård, efter-
som asylsökande är mycket beroende av externa faktorer och kan behöva byta bostadsort eller kanske 
lämna landet. Gruppen var rädd för alltför stora fluktuationer som störde trädgårdsgruppens stabilitet. 

Ett intressant påpekande av undersökningen och intervjuerna är att språket inte ses som det främsta 
hinder för inkludering och även språkkurser är klassade som ganska obetydliga för inkludering och 
bemyndigande. 

Från utsidan hade trädgårdsarbetena lite kritik. Endast ett av projekten nämnde att det fick möta kri-
tik från allmänheten. Konflikter inuti trädgården är för det mesta inga kulturella konflikter, även om 
de ibland uppfattas som kulturella konflikter. Definitionen av samhälle, olika förväntningar på bidrag 
till gemensamt arbete eller i trädgården i allmänhet är konflikter som förekommer i många gemen-
skapsträdgårdar, oavsett om de är interkulturella eller inte. Dessa typiska ämnen uppstår i många grup-
paktiviteter.

RESULTAT FRÅN SVERIGE

Resultat från intervjuer och undersökningar i Sverige  
Resultaten från intervjuerna och undersökningsdeltagarna visar att social integration genom Träd-
gårdsarbete är ett steg för att bli en aktiv medborgare. Vi kan se i undersökningen och i intervjuerna 
att det här är en resurs i rätt riktning inför integrationen i samhället, och om det är möjligt att inkludera 
utbildning med trädgårdsarbetet är det en stor fördel. 

Urbant trädgårdsarbete har ofta bra sociala nätverk och människor har samma intresse och är mer 
öppna för social integration. 

Det är en mycket populär aktivitet men det finns hinder som ekonomiska aspekter, brist på volontärer 
och brist på mark/platser. 

Stadsträdgårdar i Sverige kan utvecklas och vara en viktig punkt i integrationen och bidrar till att bli en 
aktiv medborgare.

Vad vi kan se om träning och trädgårdsarbete är att det ökar språkkunskaper och språkträning är per-
fekt för trädgårdsarbete. Men annan informell träning är inte vanlig förmodligen på grund av ekono-
miska aspekter. (se figurerna 3,4,5).

Figur 3: Faktorer som är viktiga för social integration av invandrare.
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Data och trender
Sverige har störst flyktingkris sedan andra världskriget har tagit större ansvar än något annat land i 
västvärlden. Fler människor än någonsin söker asyl i Sverige (se figur 6 och 7). Regeringskansliet och 
andra byråer arbetar intensivt för att öka mottagningens kapacitet och etablering av nyanlända och 
lösa de stora utmaningarna som finns. Men inget land kan hantera denna utmaning ensam. Därför har 
regeringen ett gemensamt ansvar mellan EU: s länder.

Figur 4: Kurser och aktiviteter som erbjuds i svenska trädgårdar 1

Figur 5: Kurser och aktiviteter som erbjuds i svenska trädgårdar 2.

Figur 6: Det totala antalet asylsökande i Sverige år 2013,2014,2015,2016

Figur 7: Asylsökare - de största grupperna i Sverige
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• Nästan 163 000 personer sökte asyl i Sverige år 2015. 
  -Migrationsverket kan bara se hur många som ansökt om asyl i Sverige, det vill säga registrerade 
sin asyl här. Hur många transitflyktingar är okända?

  -Källa: Migrationsverket.
• Flyktingarna kommer huvudsakligen från Syrien, Afghanistan och Irak.
  -senast uppdaterad: 2015-10-08 11:40
• Av alla asylsökande finns över hälften - 56 procent - kvar i Sverige.
• Två av de tre som söker skydd i Sverige kommer från Syrien, Afghanistan eller Irak - Under 2015 har 

antalet flyktingar från Syrien varit högst.
I ett internationellt perspektiv finns det flera exempel på stadsodling. Kanske mest intressant är att 
exempel kan tas från städer med helt olika villkor för odling. De skiljer sig från vad som kan odlas, stor-
leken på odlingsområdet som är tillgängligt och inte minst de drivkrafter som får människor att odla 
lokalt.  

Projektet ̀ ` Odla i Lund`` ligger i norra delen av Lund. Här kan du ha en trädgård på egen hand, tillsam-
mans med vänner och familj eller inom din intressegrupp. Projektet `` Odla i Lund`` ger tilldelningar 
och ett växthus där trädgårdsskötsel, sociala möten äger rum för sina medlemmar. Guidade besök och 
workshops finns också tillgängliga. Området omfattar över 100 odlingslotter av 50–100 kvadratmeter 
förutom det vanliga finns här även bärbuskar, bikupor och en hönsgård. Odla i Lund kännetecknas av 
mångfald, gemenskap. `` Odla i Lund`` ligger på temporär tillgänglig mark som kommer att utvecklas 
i framtiden. Den fortsätter på sin nuvarande plats under hela säsongen 2018, kommer sen att flyttas till 
Kunskapsparken i närheten.

Förståelse av social integration i urbana trädgårdar
Det är också möjligt att integrera fler grupper i odlingen och introducera nya former av odling i befint-
liga områden. Odlingslotter som används gemensamt genom vård och omsorg eller projekt som syftar 
till integration i samhället och arbetet ger mer naturlig tillgång till koloni- och odlingsområdena. Denna 
aktivitet är närvarande i ett par odlingsområden och bör fortfarande uppmuntras. 
Stadsodling är något som de flesta intervjuade associerar med positiva effekter. Det bidrar till att skapa 
gröna hälsosamma miljöer där du också kan förstå var din mat kommer ifrån. Det är en möjlighet att få 
mat som har odlats utan gift och mat som kan vara svårt att köpa. Den gemensamma odlingen är ett 
sätt att skapa möten mellan människor. Att odla är också ett sätt att skapa sammanhållning med det 
område där du bor. Att odla i sig är en hälsosam aktivitet.

IP (serviceförvaltningen): Så frågan är om, alltså hälsan kommer in där i dubbel bemärkelse. Alltså häl-
sa – nyttigt att odla, och hälsa i form av att du skördar det när det väl är moget och du får alla de här 
antioxidanterna, och spårämnena, och allt vad där nu finns, vitaminerna, på ett bättre sätt. Sedan har 
det väl viss betydelse om det skulle ske i stor skala för stadens klimat, mikroklimat. Det tror jag. Och 
syresätter ju luften och binder en hel del ämnen och sånt, och minskar marknära ozon och bidrar till en 
mindre överhettning i staden från alla hårdgjorda ytor. 

Övning av social integration i urbana trädgårdar
Odlingen är en plats att lära sig om mat och växter, odlingen är ett element där förbipasserande kan se 
hur grönsaker, bär och blommor odlas. Det kommer inte bara vara viktigt för dem som är mest aktiva 
i alla aktiviteter i kulturen, men också för andra invånare i staden. De barn som har odlats har lärt sig 
om hur man växer och hur växter fungerar. Från början hade barnen svårt att förstå att det tar tid att 

växa. Att vara inblandad och odla gav barnen insikt om att plantorna tar tid. Det var inte förrän barnen 
såg frukterna som bildades på växterna som det blev uppenbart att det var mat de odlade. Det var först 
när insikten kom. Det visar hur viktigt praktiken var i sammanhanget att barnen skulle förstå och få 
kunskap. Även de vuxna har lärt sig saker. För många var det en överraskning att du kan odla koriander 
i Sverige. Det är en krydda som många använder mycket. De som var bra på att växa koriander kunde 
dela sina erfarenheter med de andra. Kryddan gav också upphov till många konversationer om hur 
man använder den i matlagning.

Minnen vaknar 
Hos många av dem som besökte odlingarna väckte växterna minnen från det egna hemlandet och den 
egna kulturen. Lasse Flygare, som är projektledare för ”Barn i Stan” och känner flera av de boende, 
menar att många av de vuxna fortfarande lever i en dröm att kunna flytta tillbaka till hemlandet. Att 
känna igen växter, dofter och smaker som man associerar med goda minnen skapar därför välbefin-
nande. Det är ett sätt att koppla dåtid med nutid. 

Livet på gatan 
Samtalen om recept, minnen och andra kunskaper om odling har gjort att människor som antagligen 
inte annars skulle prata med varandra har fått en anledning att prata med varandra, trots olika språk 
och kulturer. Odlingen lockar olika kategorier av människor. Barnen deltar i organiserade odlingsaktivi-
teter. Barnens föräldrar och äldre syskon besöker odlingen tillsammans med barnen eller när de deltar 
i någon av de andra aktiviteter som projektet anordnar.

Aktiviteten i odlingslandet skapar liv i gatumiljön, till skillnad från många andra av de fritidsaktiviteter 
som sker inomhus. En pensionär berättade i en intervju att hon tyckte det var roligare att titta på ak-
tiviteterna och rörelsen kring odlingarna än att titta på tv. Folklivet och mötena mellan människor har 
sannolikt bidragit till att Sevedsborna har lärt känna varandra bättre.

Hinder för social integration i urbana trädgårdar: 
I intervjuerna framkommer tre olika typer av problem som förknippas med stadsodling: att det finns 
hinder för att få odlingar till stånd, att det kan finnas praktiska problem med odlingarnas drift samt att 
stadsodling är ett okänt och möjligen problematiskt stadsbyggnadselement.
Det allvarligaste problemet för att avsätta yta för stadsodling är att det i de flesta fall råder konkurrens 
om marken. Det finns andra aktiviteter eller funktioner som ställer krav på mark.
Ekonomiskt kan det vara svårt att försvara odling som ett alternativ till annan markanvändning. Så här 
säger en intervjuperson:
IP (serviceförvaltningen): jag tror ju aldrig att den stadsodlingen kan ur ett strikt ekonomiskt perspektiv 
mäta sig med de intäkter man får om man ska bebygga det i stället. Så där är väl det största hindret. 
Jakten på ännu mer pengar, som vi behöver då bland annat för att göra en massa tokiga saker som inte 
är nödvändiga på andra håll. 

Men egentligen borde det ju inte vara konstigare än att avsätta mark för att ha som park. Egentligen 
inte. Det är ju bara en annan sorts grönyta. Intervjuare: Men kommer inte den diskussion då också 
ibland om man försöker avsätta mark för parker? IP (serviceförvaltningen): 

Gatukontorets parkavdelning får hela tiden kämpa för sina parkytor. Det är ju så. Den ger ju ingen av-
kastning direkt i fickan. Den ger ju avkastning på längre sikt och på ett annat sätt, i människors välbefin-
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nande och hela stadens välbefinnande. 
De praktiska problem som nämndes i intervjuerna handlade bland annat om risken för vandalisering. 
Det handlade också om hur man löser tillgång till vatten. Ett annat praktiskt problem är att det inte finns 
rutiner för att hantera nya former av odling. Det saknas förebilder. Det saknas också en organisation 
som kan hantera till exempel kollektiv odling på allmän platsmark. 

Jag tror att mer problemet ligger, det är ju att vi behöver tänka om, alltså hur vi organiserar, förvaltar. 
Problemet är vårt tänk… hur kombinerar man ett vettigt odlande med allmän platsmark, det är egentli-
gen det som vi har ansvaret för på gatukontoret, med att det ska vara öppet för alla, och tillgängligt för 
alla? Det är ju det jag upplever många gånger att vi har. 

Ett uppenbart problem när det gäller att hantera urban odling i planeringsprocessen är att de olika 
aktörerna inom kommunen och de kommunala bolagen inte har en någorlunda gemensam syn på vad 
urban odling är eller kan vara. Skillnaderna i synsätt handlar både om varför den urbana odlingen bör 
få plats i staden och om vilka uttryck den kan ta sig. Det saknas gemensamma förebilder att referera. 

 Det innebär svårigheter att föra en diskussion om hur man ska hantera situationer då olika typer av 
intressen konkurrerar om tillgång på mark, till exempel parkmark för rekreation, parkmark för odling, 
parkeringsplatser eller bostäder. Det är inte uppenbart vem som ska eller bör ha initiativet. Ska det 
vara kommunen som planerar för urban odling eller ska kommunen ta hand om de odlingsinitiativ som 
spontant dyker upp? Att odlingen förknippas med något positivt innebär att det finns goda möjligheter 
att hitta lösningar för hur odling skulle kunna komma till stånd.

RESULTAT FRÅN STORBRITANNIEN

Data och trender
FN uppskattar att det för närvarande är över 65 miljoner människor som för närvarande fördrivits från 
sina hem - ett tal som är ännu högre än de som tros ha blivit förskjutna vid slutet av andra världskriget. 
Många åtar sig farliga resor till säkerhet och 2015 begärde 33 000 personer asyl i Storbritannien. I slutet 
av 2016 fanns totalt 39 389 asylsökande i Storbritannien som fick stöd från regeringen. De har stannat i 
de fattigaste delarna av landet. Medan Glasgow har tagit den största andelen (3 311), städer som Man-
chester, Bolton och Rochdale - som tillhör de fattigaste – kommer få den största ekonomiska bördan. 
Faktum är att totalt 57 procent av alla asylsökande bor för närvarande i den fattigaste tredjedelen av 
landet. I Storbritannien har asylsökande många hinder som gör det extremt svårt för dem att anpas-
sa sig till livet i Storbritannien. Dessa inkluderar språkliga, finansiella och kulturella hinder, känslor av 
isolering och psykiska och fysiska trauma av vilka många förvärras av ett byråkratiskt, styvt och osym-
patiskt asylsystem. Det har också skett en dokumenterad ökning av hatbrott mot asylsökande sedan år 
2016-folkomröstningen om Brexit.
 
Förståelse av social integration i urbana trädgårdar 
I oktober 2017 granskade Social Farms & Gardens sina medlemmar och fann att det fanns en överväl-
digande önskan att engagera sig med flyktingar och asylsökande men också att det fanns betydande 
hinder för grupper som tog det här framåt, mest framträdande brist på finansiering och utbildning i 
speciella frågor till den här gruppen människor. Två separata frågeformulär sattes samman. En för ge-
menskapsträdgårdar och en för organisationer vars huvudsakliga funktion är att stödja flyktingar och 

asylsökande. Dessa frågeformulär delades ut via partnerorganisationerna och på sociala medier från 
augusti till oktober 2017. 186 svar mottogs under de två undersökningarna, 139 mottogs från gemen-
skapsträdgårdarna och 32 från flykting- och asylorganisationer. Från undersökningen lärde vi oss att: 
406 dagar med öppen tillgång till gemenskapsträdgårdar finns varje vecka i Storbritannien och från 139 
som svarade följande:

• Hälften av dessa grupper arbetar redan med flyktingar eller asylsökande i sina projekt. Alla svarande 
skulle vilja arbeta med dessa grupper även om de inte gör det för tillfället.

• De som inte arbetar med flyktingar eller asylsökande har brist på förståelse för hur man ska engage-
ra sig med dem i första stadiet eller känner att de behövs resurser när det gäller tid, utbildning eller 
finansiering för att kunna stödja dem.

• De som arbetade med flyktingar eller asylsökande fann att personer kom till dem som en del av en 
organiserad grupp för flyktingar och asylsökande eller hänvisade genom andra organisationer som 
stöder denna grupp människor.

• Medan Syrien för närvarande är det vanligaste ursprungslandet för dem som söker asyl i världen, 
återspeglas denna närvarostatistik inte i Storbritanniens flykting- och asylsökande befolkning, med 
de fem största ursprungsländerna år 2016 var Iran, Pakistan, Irak, Afghanistan och Bangladesh. Det 
faktum att Syrien är det vanligast rapporterade ursprungslandet i vår databas där man kan se att 
den syriska Vulnerable Persons Resettlement Program, att i mars 2017 hade de bosatt sig mer än 
7000 personer i Storbritannien, har de gjort syriska flyktingar mer benägna att komma åt gemen-
skapsträdgårdar mer än flyktingar och asylsökande från andra bakgrunder som inte har samma 
nivå av statligt subventionerat stöd. 

• Av de 48 svaren på undersökningen som vi skickade i oktober 2107 är i genomsnitt flyktingar och 
asylsökande som för närvarande deltar i aktiviteter på gemenskapens odlingsplatser cirka två tred-
jedelar män. 

Övning av social integration i urbana trädgårdar  
För närvarande ingår flyktingar och asylsökande i ett stort antal sätt i gemenskapsträdgårdar i Storbri-
tannien. Dessa inkluderar:

• Kurser som hjälper människor att kämpa med stress, depression, ångest och/eller social isolering.
• Matodling.
• Engelska som andraspråkskurser.
• Berätta berättelser.
• Medborgarskapskurser.
• Allmänt volontärarbete.
• Trädgårdsarbete.
• Byggnader i trädgården 
• Bi hållning.
• Matlagning - inomhus och utomhus.
• Fysisk aktivitet.
• Barnspel.
• Djur workshops för barn och familjer.
• Trädgårdsskötsel för lokala fastigheter och samhällsprojekt.
• Sociala eftermiddagar/kvällar med mat, musik, dans, spel.
• Välbefinnande.
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• Plant bytardagar 

Hinder för social integration i urbana trädgårdar  
Gemenskapens gröna utrymmen gör redan fantastiska arbeten för att bygga samman samhällets sam-
manhållning, dela färdigheter och ge möjligheter till utbildning, men vi har identifierat ett antal hinder, 
både verkliga och uppfattade, som hindrar flyktingar och asylsökande från att komma åt dessa utrym-
men vilket i sin tur hindrar utrymmena från att dra nytta av kunskap och kultur av invandrarsamhällen. 
Mer än 80 % av de 51 grupperna som svarade på vår undersökning kände att de hade upplevt någon 
form av barriär eller problem, med de vanligast rapporterade frågorna kring språkbarriärer, personal 
eller volontärkapacitet och engagemang. Spänningar inom grupper nämns också, liksom svårigheten 
att finansiera resekostnader, ett problem som kan vara oöverkomligt när man arbetar med personer 
som har så stora ekonomiska begränsningar. 
Dessutom vet vi att andra saker orsakar problem inklusive:
• Pengar: Grupper kan behöva finansiering för att ha specialutbildad personal för att uträtta och in-

leda sitt engagemang med flyktingar och asylsökande samt finansiering av specialsessioner och 
personal som är utbildade för att stödja denna grupp människor. Pengar som hjälper till att täcka 
kostnaderna för resor till trädgården skulle också vara välkomna.

• Brist på specialistutbildning: så att både personal och volontärer känner sig kunna förstå och svara 
på flyktingars och asylsökares behov.

• Brist på medvetenhet om möjligheter bland asylsökande och asylorganisationer om vad som finns 
inom trädgårdssektorn.

• Rädsla för det okända för asylsökande som har lärt sig att inte lita på någon och det finns bevis för 
att asylsökande från många länder har inte en kultur för frivilligt arbete eller förstår inte fördelarna 
för sig själv med frivilligarbete.

• En sammanhängande strategi från Home Office i Storbritannien: Storbritanniens asylsystem är 
strikt kontrollerat och komplext. Det är väldigt svårt att få asyl. Beslutsprocessen är extremt hård 
och många människors påståenden avvisas. Var och en av dessa fall representerar en person som 
fastnat i ett obestämt tillstånd, väntar på information om sitt öde, kan inte arbeta och inte är säker 
på var de kommer att bo. Det är därför svårt för människor att börja engagera sig med sin lokala 
samhällsträdgårdar när de inte är säkra på hur länge de bor i området. År 2016 tog domstolarna be-
slut i 41 procent av asylansökningarna. Sedan 2005 har de flesta som erkänts som flyktingar endast 
fått tillstånd att stanna i Storbritannien i fem år. Det gör det svårt för dem att fatta beslut om sin 
framtid, att hitta arbete och göra konkreta planer för sitt liv i Storbritannien.

HÖJDPUNKTER

• Rättsliga ramar, brist på utrymme och resurser är yttre hinder för att 
upprätthålla trädgårdar för social integration.

• Vissa trädgårdar har problem med rasism och trauma.

• Terapi genom trädgårdsaktiviteter är viktigt.

• Att laga mat tillsammans skapar sammanhållning.
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Guidning och utbildning av 
invandrare i urbana trädgårdar

RESULTAT FRÅN TYSKLAND

Aktiviteter, formell utbildning och informellt lärande av invandrare i urbana träd-
gårdar 
Intervjuer och undersökningsdeltagare uppgav att det inom samhället är viktigt att stödja individernas 
kompetens och inom gruppen. Vidare lade de till vikten av att lära av varandra, eftersom det trodde att 
varje person har unika kompetenser och kunskaper. Intervjuer och undersökningsdeltagarna indikera-
de att social integration infördes på ett ganska informellt sätt (se figur 8, 9, 10, 11).  

Inom trädgården sker informell språkutbildning, eftersom lokala medborgare försöker stödja inlärning-
en av de tyska språket genom informell kommunikation, inom trädgården och på gemensamma akti-
viteter. Gemensamt hantverksarbete, trädgårdsarbete, utbyte av produkter och recept och matlagning 
erbjuds i tyska interkulturella trädgårdar. Formella kurserbjudanden är inte lika vanliga.

Figur 8: Undersökningsdeltagares uppfattning om utbildning; Obs: n = 23

Figur 9: Undersökningsdeltagares uppfattning om utbildning, Obs: n = 23

Figur 10: Kurser och akti-
viteter som erbjuds i tyska 
trädgårdsprojekt Obs: n = 23
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Utvärdering av formell och icke-formell utbildning för att främja social integration 
och bemyndigande av invandrare
Även om formella kurser inte erbjuds i alla tyska interkulturella trädgårdar, erkänner undersöknings-
deltagarna fortfarande vikten av dessa kurser för bemyndigande och i sista hand för social integration 
(se figur 12). Vissa intervjuade markerar viktigheten av könsbaserade behov med avseende på bemyn-
digande. Det konstaterades att kvinnor från länder som inte följer västerländsk kultur står inför en 
dubbel förändring, vilket krävde anpassningar. Å ena sidan är de inte bekanta med förhållanden och 
processer i Tyskland, å andra sidan kräver deras roll som kvinna i deras familj och samhälle förändring. 
Vissa interkulturella trädgårdar har därför speciella erbjudanden för kvinnor och barn, till exempel sim-
ning, cykling, matlagningskurser och sjukvårdsinformation. Oberoende från könsintervjuerna rekom-
menderas att verksamheten åtföljs av en tysk person som regelbundet är tillgänglig för flyktingarna 
och invandrare som tillförlitlig och att etablera förtroende är viktigt för framgångsrik social integration.

Hinder för effektiv lärande och träning i urbana trädgårdar
Intervjuer och undersökande deltagare rapporterade inga hinder för effektivt lärande inom sina träd-
gårdsarbeten, annat än språkbarriärer. Däremot betonade intervjuerna många samarbeten med lokala 
organisationer som ägnar sig åt formell utbildning, icke-statliga organisationer med fokus på miljöinlär-
ning och vinstdrivande organisation som stöder trädgårdarna. Exempel på samarbetspartners var re-
gelbundna grundskolor, gemenskapskollegor, skyddade verkstäder med funktionshindrade personer 
och trädgårdsföretag som tillhandahåller donationer till de interkulturella trädgårdarna.

RESULTAT FRÅN SPANIEN

Aktiviteter och formell utbildning av invandrare i urbana trädgårdar
Formell utbildning och bildande är viktiga fakta att komma ihåg när det gäller stadsgårdar, eftersom 
de är grunden för att kunna bygga pelarna i vad som kommer att bli framtiden för urbana trädgårdar. 
För närvarande undervisas både i Santander och i Camargo, formell utbildning om jordbruk och nya 
ekologiska vägar. I Santander, särskilt genom en miljöbildningscentral som heter ”Los Viveros”. Centret 
är tillägnad människor som får nytta av 

trädgårdarna samt potentiella deltagare som står på väntelistan. Personer på väntelistan får special 
utbildning och formgivning som tillhandahålls av specialiserade tekniker. Utbildningen syftar till att lära 
människor hur man optimerar produktionen och ökar medvetenheten om ekologisk jordbruksproduk-
tion. Dessutom organiserar centret tillfälliga resor till landsbygden i Cantabria för att upptäcka orografi 
i regionen. Dessutom organiserar de anställda av rådhuset flera kurser eller andra administrativa grup-

Figur 11: Kurser och aktiviteter som erbjuds i tyska trädgårdsprojekt Obs: n = 23
Figur 12: Utvärdering av aktiviteter och kurser som är viktiga för bemyndigande; Obs: n = 23
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per för att främja den utbildning där specialiserade tekniker ger råd och vägledning till användarna.

Camargo följer den utbildningslinjen som nuvarande finns i Santander. Programmet underlättas dock 
av ett samarbete av producenter av ekologiska produkter och konsumenter som heter ”Efecto Ecoló-
gico”. Föreningen följer den europeiska förordningen om ekologiskt jordbruk, förvaltar bildandet i Ca-
margo. Samtidigt har de sociala resurserna ett brett utbud av sociala omvandlingsrelaterade aktiviteter, 
försöker att lösa övergångsmodeller mot hållbarhet och ge en stor betydelse för samarbete i denna typ 
av verksamhet. I Camargo erbjuds också några kompletterande aktiviteter, exempel är resor till lands-
bygden; under sommar- och vintersolstånden. Andra gruppaktiviteter förekommer i trädgården och 
anpassas till olika faser av plantering och skörd. På våren finns det en ”skördefest”, där de ansvariga för 
trädgården samlas för att dela sina erfarenheter och kunskaper om odling. Under firandet smakar man 
olika produkter som odlats i trädgården. På vintern är det ytterligare en fest där lokala kastanjer grillas 
och ges till folket.

Olika offentliga enheter lägger tonvikten på e-lärande. Elektroniska resurser som ”programmentor” 
(mentorprogrammet) som tillhandahålls av spanska utbildningsministeriet erbjuder möjlighet att få 
gratis information och kunskap om ekologiskt jordbruk, självhantering och hållbarhet. Därför kan nå-
gon person, oavsett hans eller hennes förmågor, ursprung eller tidigare utbildning, få formell utbild-
ning om jordbruket. Teknikerna inom denna sektor nämner också bristen på väl förberedda människor 
på dessa områden, motiverade igen av nyheten av denna resurs. Slutligen är det viktigt att betona initia-
tivet att undervisa invandrare och andra deltagare i urbana trädgårdar, ekologiska och hållbara rutiner.
Trots allt är den formella utbildningen om urbana trädgårdar fortfarande på ett mycket tidigt stadium. 
För närvarande finns det inte pedagogiska planer, väldefinierade och enhetliga kriterier för vad man 
ska göra.
Sammanfattningsvis kan dessa brister korrigeras med åtgärder som är gemensamma för alla institu-
tioner och yrkesverksamma.
 
Icke-formell utbildning och inlärning för migranter i urbana trädgårdar
Den icke-formella utbildningen, som vi såg i den föregående delen om den formella utbildningen, har 
stor relevans i Santander och Camargo.
I Camargo finns flera icke-formella utbildningsresurser, vilka lätt uppnår målen för utbildning. Dess-
utom spelar volontärer en viktig roll i den icke-formella utbildningen. En pensionär med stor kunskap 
om trädgårdsskörden och hållbarheten bidrar till att dagligen delta i trädgårdsodling för att förbättra 
skörden, vården, underhållet och produktionen av urbana trädgårdarna. Volontären är ett viktigt sam-
hällsbundet inom projektet, då han hjälper deltagare med byråkratiska frågor och länkar deltagarna 
med resten av samhället.
Cantabria Acoge erbjuder olika workshops, resor. Organisationen erbjuder ett brett utbud av resurser. 
Under de intervjuer som gjordes för denna undersökning observerade organisationens medlemmar 
hur deltagandeprocessen ökade. Förbättring av inlärning uppstod på grund av närvaron av partner, 
som delade upplevelser och känslor, vilket underlättade genomförandet av pedagogiska processer som 
imitationen. Med utbytet av idéer uppnår organisationen en ömsesidig nytta som kan tillgodose båda 
delarna. En vidare utveckling var bildandet en kör, som förenar människor från alla Santander urbana 
trädgårdar. Körens medlemmar samlas flera gånger i veckan för att träna men också för att förbättra 
de sociala relationerna. På grund av ovan nämnda aspekter anser Cantabria Acoge att den icke-formella 
utbildningen som en pelare i användarnas allmänna bildning.

Utvärdering av formell och icke-formell utbildning i urbana trädgårdar
För att utvärdera detta program på ett formellt sätt ser vi på de följande punkterna:
• Antal personer som är intresserade av att delta i projektet.
• Hur många människor som faktiskt deltar i projektet.
• Antal personer som deltar i den sociala planen.
• Antal personer som deltar i den personliga planen.
• Antal personer som deltar i arbetsplanen.
• Antal familjer som kan slutföra sin plan.

När det gäller den icke-formella utvärderingen är de aspekter som kan utvärderas deltagarnas och 
familjernas utveckling, uppmärksamma deras framsteg i sociala relationer och jämföra den med med-
verkan och intresse för urbana trädgårdar. Den externa uppfattningen på projektdeltagare kan också 
vara viktig vid icke-formell utvärdering.
Ett bra samarbete med resten av sociala och pedagogiska organisationer kommer att ge ett globalt 
perspektiv och möjliggör en analys av våra användares vägar i framtiden. 

Hinder för effektivt lärande och träning i urbana trädgårdar
Det finns det några stora hinder i lärprocessen för projektdeltagarna i urbana trädgården. De mest 
relevanta är:
• Språkbarriärer: Ett av de största problemen när det gäller att skapa sociala relationer med andra. 

Inom projektet är detta hinder av liten betydelse eftersom spanska medborgare visar ett aktivt in-
tresse för att kommunicera med invandrare. Spanska språkkurser erbjuds att lösa detta problem.

• Kulturella hinder: De kan ses speciellt när ursprungslandets rutiner och traditioner kraschar med 
värdlandets rutiner och traditioner. Denna barriär löses vanligtvis av ett socialt stöd, i samband med 
”kulturella konflikter” försöker Cantabria Acoge uppnå ömsesidig förståelse och tolerans.

• Psykologisk barriär: Medborgare i städernas trädgårdsarbete drabbas av personliga situationer med 
stor känslomässig påverkan, vilket blir ett hinder när det gäller integration och lärande.

• Juridiska hinder: främst är invandrare fast en oregelbunden situation, vilket gör att många sociala 
resurser inte är tillgängliga för dem. Detta hindrar utvecklingen av invandrarnas fulla potential och 
chanserna för yrkesmässig, personlig och ekonomisk tillväxt.

• Finansiella hinder: främst orsakat av brist på ekonomiskt stöd, som är nödvändiga för att underlät-
ta utvecklingen av projektet, främst av de offentliga förvaltningarna. Utan detta stöd försvinner de 
flesta projekten eller är inte tillräckligt attraktiva för invandrare.

• Åtagandestörningar: De brukar vara relaterade till bristen på deltagande av användarna, vilket kan 
leda till ett misslyckande i projektets huvudmål.

• Distanshinder: Till följd av avståndet från invandrarnas hem till trädgården. Invandrare har vanligt-
vis inte möjlighet att betala transportkostnaden.

• Familj/arbetshinder: De visas när vissa användare av programmet har särskilda familjeansvar (t.ex. 
barn eller funktionshindrade medlemmar) och de har inte tillräckligt med tid att arbeta i trädgården.
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RESULTAT FRÅN ÖSTERRIKE

Aktiviteter och formell utbildning av migranter i stadsträdgårdar  
Det fanns inget exempel på att utbildningen av invandrare var ett tidigare mål att få dem redo för den 
nationella arbetsmarknaden. Men indirekt kan det ibland leda till sysselsättning. I allmänhet vill de 
undersökta interkulturella trädgårdarna i Österrike skapa ett mångfaldsutrymme där invandrare kan 
möta lokalbefolkningen och å andra sidan att lära sig och dra nytta av varandra genom kunskap och 
nätverk. För specifika träningar finns det många idéer men för lite ekonomiska och mänskliga resurser 
för att genomföra det. Nu finns det bara några trädgårdar som erbjuder aktiviteter och/eller formell 
utbildning för invandrare. Att vidta åtgärder mot yrkesutbildning skulle behöva mer kapacitet för regel-
bunden förenkling.

I dessa projekt erbjuds å ena sidan trädgårdsrelaterade workshops/utbildningar som en örtverkstad el-
ler en workshop om utsädesförökning. De flesta workshops som erbjuds är också öppna för icke-med-
lemmar av trädgårdarna och lokalbefolkningen, tillägnad alla intresserade, inte bara invandrare. Vissa 
trädgårdar försöker träna invandrare vid klippning av träd, gräsmatta eller annat trädgårdsrelaterat 
arbete för att ge dem möjlighet att arbeta för sina bostadsområden eller samhällen. En trädgård be-
talar till och med en regelbunden lön till de engagerade trädgårdsarbetarna för sitt arbete på gemen-
skapsträdgården. Å andra sidan organiserar vissa trädgårdar tyska språkklasser och språkkaféer. Dessa 
aktiviteter förbättrar indirekt chanserna för migranter att hitta ett jobb. Dessutom skulle införandet i 
samhället och vardagen bli mycket enklare om invandrare skulle förstå de tyskaspråket. 

Dessutom finns det några fler aktiviteter som nämns av de projekt som svarade på frågeformuläret. 
Dessa erbjuds sällan, endast av en eller två gemenskapsträdgårdar. Verksamheten sträcker sig från att 
ta itu med matvanor och hälsa, utbildning i österrikisk kultur, hjälp i byråkratiska processer och förbätt-
ringar av sociala kompetenser. Det verkar som om formell utbildning och specifika aktiviteter för in-
vandrare inte är så utbredd i interkulturella trädgårdar i Österrike. Om kurser erbjuds är de ofta öppna 
för alla. Många utbildningar och bemyndigande av migranter sker genom informellt lärande. Gemen-
skapsträdgårdar ser sig bara som en plats där samband, erfarenhet av olika värderingar och kommu-
nikation kan äga rum. Detta har många fördelar för invandrarnas framtid, men gemenskapsträdgårdar 
fungerar inte främst som en plats där människor blir förberedda för möjliga framtida jobb.
 
Icke-formell utbildning och inlärning av migranter i urbana trädgårdar 
Det finns mycket informellt träning och lärande för migranter som äger rum i urbana trädgårdar i Öst-
errike. Anledningen är att dessa trädgårdar öppnar platser för att dela med sig av idéer, mångfald och 
diskutera olika värderingar. Först och främst lär migranter om variation och odling av lokala växter och 
om typiska djur. Många trädgårdskunskaper, matvanor och olika sätt att laga mat utforskas automa-
tiskt genom att delta i en gemensam trädgård. Idéer och erfarenheter kan delas, kommunikation kan 
äga rum och människor lär känna olika kulturer genom att lära känna varandra. För migranter är träd-
gårdarna där de kan uppleva hur lokalbefolkningen beter sig, hur de kommunicerar, vad som är möjligt 
att fråga och hur vissa saker betyder.  
Genom utflykter till partnerföreningar eller promenader genom staden får de alla chansen att uppleva 
sitt grannskap. Ett av trädgårdsarbetena ger möjlighet att få ett litet jobb i trädgården. Pengarna kom-
mer från ett nationellt program för asylsökande. Trots att ersättningen är liten kan arbetet i trädgården 
ses som ett första steg mot integration på arbetsmarknaden. Urban Gardens kan också vara en chans 
speciellt för kvinnor, som vanligtvis kämpar mycket mer för att hitta ett jobb och lära sig språket, för att 

få mer självsäkerhet. De blir bemyndigade genom att göra något användbart på egen hand som förbin-
der dem med andra trädgårdsarbetare. 
Trädgården kan också vara en plats där människor förbättrar sin fysiska eller psykiska hälsa, genom att 
vara ute i naturen och äta hälsosam mat. Många människor kämpar med svåra minnen eller erfaren-
heter från sina hemländer och därför kan en gemensam trädgård vara en plats för självreflektion och 
säkerhet. En annan del som är nödvändig för att bemyndiga migranter är att dela ansvar. De måste 
ta hand om sin egen lott, vara en del av samhället och följa trädgårdsreglerna. Att arbeta i ett team är 
också något man för lära sig i urbana trädgårdsarbetena. Migranter tränar sin förmåga att arbeta till-
sammans med andra människor. Dessa färdigheter är också mycket relevanta för framtida jobb. 
Att få ett nätverk uppfattas också som en viktig kvalitet i gemenskapsträdgårdar. Medan några träd-
gårdsarbetare är nya i staden har andra byggt upp sina sociala och professionella nätverk i flera år. 
Trädgården kan hjälpa till att ansluta personer som arbetar inom samma professionella område. 

Det finns många olika typer av sociala färdigheter och fördelar som människor kan ta ut från trädgårds-
arbete, från språkinlärning, till kontakter och självförtroende. Många av de aktiviteter och processer 
som äger rum i en interkulturell trädgård kan leda till bättre förståelse för andra kulturer och inklu-
dering i lokalsamhällena. Nätverk och kontakter etableras, vilket kan leda till ytterligare möjligheter i 
framtiden. Därför skapar dessa interaktioner grunden, de första stegen, för att integrera invandrare på 
arbetsmarknaden.  

Utvärdering av formell och icke-formell utbildning för att främja social integration 
och bemyndigande av invandrare  
Enligt vår observation representerar de mest fördelaktiga icke-formella aktiviteterna:
• Möjligheten att lära och träna tyska språket
• Oförenad kontakt med lokalbefolkningen och andra migranter
• Att få vänner trots möjliga kulturella hinder
• Att ha en chans att se hur kulturen fungerar och hur människor tänker
• Att bygga nätverk för att prata om migrationsvägarna och eventuella trauma, att hjälpa varandra 

med byråkratiska processer och att hjälpa varandra med framtida arbetstillfällen
• Att skapa något meningsfullt
• Att odla växter från sitt ursprungsland

När det gäller formella aktiviteter blir detta mer komplext. I få trädgårdar erbjöds tyska språk kurser. 
De kan ses som den grundläggande formella utbildningen som utgör en primär grund för många andra 
färdigheter som härrör från icke-formella aktiviteter. I två projekt har asylsökande möjlighet att tjäna 
lite pengar genom att hjälpa till i trädgårdsprojekten. Enligt den intervjuade är denna möjlighet ett 
mycket bra tillfälle, eftersom asylsökande knappast har möjlighet att tjäna pengar i Österrike. Att vänta 
på uppehållstillståndet kan ta många år i Österrike, därför är det ett stort problem att de asylsökande 
tas ut ur arbetsmiljön i åratal. I dessa trädgårdar har människor möjlighet att öka sin låga inkomst, stan-
na i arbetsflöden och är mindre hotade att få psykiska eller fysiska hälsoproblem.

De flesta projekt som beskriver sig som trädgårdar med interkulturell tonvikt har fokus på att öppna en 
plats där icke-formella aktiviteter kan leda till integrationsprocesser. Undersökningen visade att dessa 
projekt kräver mer ekonomiskt stöd för att göra dessa icke-formella aktiviteter. Vidare visade intervju-
erna att projekten generellt stöder tanken på att genomföra ytterligare formella aktiviteter avseende 
särskild yrkesutbildning. Men på grund av det nuvarande tillståndet projekten är i kan de inte göra 
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Kanske är ett svar för dessa ”allmänna” hinder att göra samhällets trädgårdsresurser mer synliga för 
att få mer erkännande från politiken. Detta erkännande kan uttryckas i mer stabila rättsliga ramar och 
mer ekonomiskt stöd.

Särskilda hinder för träning i trädgården kan ses i:
• Förståelse och språkproblem
• Brist på finansiering för att realisera yrkesutbildning
• Bristen på att överlämna ansvar till migranter.
• Att hitta engagerade trädgårdsarbetare (lokalbefolkningen och invandrare) som tar ansvar för 
att genomföra projektet. 

När vi går in i fältet för specifika hinder måste vi komplettera det som gäller för förståelse och språk-
problem, fler professionella och/eller halvprofessionella träningskurser som erbjuds i trädgården skulle 
vara till hjälp. Att lära sig ett språk kan ta lång tid och kräver därför en stabil omgivning för att förbättra 
studenternas tålamod. Ett annat problem kan ses i bristen på att frigöra ansvar för invandrare. Att dela 
ansvar så snart som möjligt möjliggör fullt deltagande av alla trädgårdsarbetare och erbjuder nya per-
spektiv.

RESULTAT FRÅN SVERIGE

Aktiviteter och formell utbildning av migranter i stadsträdgårdar
Medborgarnas deltagande i offentlig upphandling av tjänster betraktas generellt som önskvärt av sta-
dens tjänstemän i Malmö. Emellertid fokuserar politiska dokument på deltagande i skolor, hälso- och 
sjukvård och fysisk planering, men inte uttryckligen när det gäller utformning och hantering av gröna 
utrymmen. Under det senaste decenniet har debatten om hållbar stadsdels utveckling inspirerat politi-
ker, tjänstemän och medborgare att hitta lösningar som involverar medborgare och icke-statliga orga-
nisationer. Men detta är fortfarande främst ett undantag i kommunal praxis.

Slutrapporten från kommissionen för socialt hållbar Malmö påpekar att deltagande i vardagliga frågor 
är en stor utmaning för framtiden. I offentliga grönområden kan många små exempel på användardel-
tagande hittas, men dessa beslutas om en operationell nivå av kommunala stadsplanerare.

Urbana jordbruk i det offentliga rummet (beskrivs nedan) är ett exempel på innovativ styrning som 
nämns av stadens trädgårdsmästare. Det har också fått mycket intresse från andra kommunala av-
delningar och från media. Ett annat exempel på innovation som har fått nationellt erkännande är pla-
neringen av det nya torget Rosens Röda Matta. Planeringsprocessen underlättades av en grupp lokala 
tonårsflickor som fick uppdrag att leda en dialog med invånarna i området.  

Icke-formell utbildning och inlärning av migranter i urbana trädgårdar 
En sökning på Internet visar att det finns nog tiotals innovativa stadsodlingsprojekt i Sverige. Några av 
dessa särskiljs särskilt. Bostadsområdet Hammarby Sjöstad i Stockholm är ett relativt högt exploderat 
område som knappt tio år gammalt. Ett av kvarteren heter `` Innan havet ’’ och ägs av det offentliga 
bostadsföretaget Familjebostäder. 
Slottsträdgården fungerar som mötesplats för olika typer av människor och olika typer av aktiviteter. 
Företaget ville förhindra risken att stadsdelen blir en genomströmning. Varje byte av hyresgäst innebär 

det till verklighet. Det skulle kräva ytterligare ansträngningar för att organisera och förverkliga dessa 
träningsaktiviteter. Detta kan ske genom starka frivilliga aktiviteter och/eller mer ekonomiskt stöd för 
att förverkliga dessa träningsaktiviteter. Eftersom organisationen av frivilliga aktiviteter också behöver 
mänskliga resurser, verkar det som att det enda sättet att etablera gemenskapsträdgårdar som en 
plattform för särskild utbildning är att hitta extra ekonomiska resurser. Figur 13 visar resultatet enligt 
utvärderingen av verksamheten avseende de 6 besvarade frågeformulären.

Hinder för effektivt lärande och träning i urbana trädgårdar 
Enligt vår utvärdering av intervjuerna och vår erfarenhet inom gemenskapsträdgårdarna bör hindren 
separeras i hinder relaterade till underhållet av projekten i allmänhet (vilket kommer att få ytterligare 
effekter på aktiviteter i dessa trädgårdar) och specifika hinder för aspekter av lärande och träning i 
trädgården.

Allmänna hinder kan ses i:
• De rättsliga ramarna för trädgården (de flesta trädgårdar har endast tillfälliga markanvändningsav-

tal) 
• Personliga resurser (Interkulturella trädgårdar behöver mer förvaltning och det mesta av organisa-

tionsarbetet i trädgården görs frivilligt och är därför mycket beroende av resurserna och viljan hos 
dessa människor)

• Ekonomiskt stöd

Figur 13: Utvärdering av aktiviteter och kurser som är viktiga för bemyndigande; Obs: n = 6
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1. Grupper ansöker om att vara en del av ordningen och identifierar 2 personer (personal, volontärer 
eller förvaltare) att delta. Programmet skulle vara en serie månatlig/tvåmånaders träning, som syftar 
till att ta människor på en färd av lärande med hjälp av verktyget och en arbetsbok som de kommer att 
arbeta igenom. Gruppen skulle också bli ett stödjande nätverk av kamrater. Om detta är ett brittiskt 
brett program, skulle det hända på flera platser.

2. Verktygssetet utvecklat av Sanctuary Gardens används av lokala Sanctuary-grupper för att stödja 
växande platser för att arbeta genom ackrediteringsprocessen för att bli en Sanctuary Garden. Någon 
från Sanctuary Gardens/styrgruppspanelen skulle stödja den lokala staden Sanctuary Group och vara 
en del av utmärkelsekommittén.

3. Om finansiering möjliggörs kommer grupperna också att bli berättigade till små bidrag som en del av 
utbildningsplanen. När träningen har slutförts kommer dessa bidrag att vara tillgängliga för att möjlig-
göra för gruppen att sätta sina idéer i bruk.

4. När vi utvecklar ett nätverk av Gardens OF Sanctuary blir de ackrediterande organ för andra grupper 
som en del av deras engagemang för att ”dela”.

Vi kommer att skapa en Facebook-grupp för Peer support och uppmuntra grupper att tillhandahålla 
innehåll för ett nyhetsbrev/sociala medier etc. Personer med erfarenhet borde vara kärnan i alla dessa 
scenarier. Vissa grupper har redan sitt kunnande i sin praxis och ackreditering kommer att bli ett erkän-
nande av detta. Andra kan dra nytta av små bidrag (i avvaktan på finansiering av Gardens OF Sanctuary) 
för att genomföra sitt projekt som också kan erbjuda mentorskap som ett stöd och införa eventuella 
politiska åtgärder eller andra ändringar som behövs. Det måste finnas kontroller från partnerskapet 
och/eller nätverkstjänsten (befintliga Gardens OF Sanctuary, Sanctuary of Sanctuary) för att säkerställa 
att alla kriterier är uppfyllda. 

Grupper som får Gardens OF Sanctuary ackreditering förväntas bli aktiva medlemmar i nätverket. De 
kommer att få ett varumärke med Gardens of Sanctuary Award och erkännas på vår hemsida och via 
vår egen kommunikation. De kommer att bidra till nätverket med:
• Aktivt deltagande i flyktingveckan
• Stödja processen att ackreditera andra trädgårdar i deras område
• Att bli en del av GofS-nätverket inklusive på Facebook och delta i relevanta möten.
• Kommunicera sin status som Sanctuary Garden i sin trädgård och genom annan publicitet, inklusive 

på deras webbplats, sociala medier etc., om tillämpligt. Det första mötet i granskningsgruppen är 
planerad till 24 maj 2018 och vi börjar på en verktygslåda de närmaste månaderna. 

Aktiviteter och formell utbildning av migranter i stadsträdgårdar 
Det finns ett antal aktiviteter som äger rum över hela Storbritannien men ingen formell utbildning som 
vi är medvetna om. 
De typer av aktiviteter som dessa grupper erbjuder inkluderar:
• Odling av grönsaker. 
• Allmänna trädgårdsuppgifter.
• Hantverksaktiviteter.
• Lärande av att använda verktyg.
• En plats att umgås.

en kostnad för företaget. Det var därför viktigt att göra det attraktivt för de ny flyttade hyresgästerna 
att stanna så länge som möjligt. En strategi för att göra invånarna vill stanna längre var att skapa en 
utomhusmiljö med odlingsområden. Även om bostadsområdet är relativt litet, är det mesta av gården 
täckt av odlingsområde. Hyresgäster har valt att dela lotteriet i mindre enheter för att ge fler invånare 
en möjlighet att växa. Att ta bort hyresgäster är inte bara en kostnad för bostadsföretag. Ett byte av bo-
stad innebär också en kostnad för hyresgästen. Inre Havets urbana odling kan utan tvekan sägas vara 
ett bidrag till ekonomisk hållbarhet.

Utvärdering av formell och icke-formell utbildning för att främja social integration 
och bemyndigande av migranter
De olika kursernas möjligheter inkluderar: övning och teori om trädgårdsarbete, matlagning, kostnads-
beräkning av material här genom datorutbildning. Tillsammans i trädgårdsgruppen har deltagarna fått 
kunskap från varandra och tillsammans skapar de en känsla av säkerhet som gör att människor känner 
sig genom mångkulturella erfarenheter. 

Hinder för effektivt lärande och träning i urbana trädgårdar 
Ett tydligt problem med att hantera stadsodling i planeringsprocessen är att de olika aktörerna i kom-
munen och kommunerna inte har en rimligt gemensam syn på vilken stadsodling som är eller kan vara. 
Skillnaderna i sikten handlar både om varför stadsutveckling ska äga rum i staden och vilka uttryck det 
kan ta. Det finns inga vanliga förebilder att hänvisa till. Det handlar om svårigheter att diskutera hur 
man hanterar situationer där olika typer av intressen konkurrerar om tillgång till mark, till exempel par-
ker för rekreation, parker för jordbruk, parkeringsplatser eller bostäder. Det är inte klart vem borde el-
ler borde ha initiativet. Skulle det vara kommunens planering för stadsodling eller kommer kommunen 
att ta hand om de odlingsinitiativ som spontant uppträder? Att odling är förknippad med något positivt 
innebär att det finns goda möjligheter att hitta lösningar för hur odling skulle kunna ske. 

RESULTAT FRÅN STORBRITANNIEN

Vi har inte ett sammanhängande enhetligt träningsprogram än i Storbritannien för att ge vägledning 
och utbildning till personal och volontärer som arbetar med invandrare i gemenskapsträdgårdar, men 
vi kan från vår senaste undersökning se att det finns en önskan att övervinna dessa hinder genom att 
erbjuda utbildning och resurser, skapa nya organisatoriska relationer och dela historier och erfarenhet-
er. Med vårt Gardens OF Sanctuary-projekt har vi för avsikt att producera följande resultat:

• Gemenskapens växande grupper är övertygade om att stödja flyktingar och asylsökande inom de-
ras samhälle för att delta i deras verksamhet.

• Flyktingar och asylsökande har möjlighet att utöka sina kunskaper och sociala nätverk.
• Flyktingar och asylsökande är mindre marginaliserade och kan spela en mer synlig roll i samhällsli-

vet.

Vi kommer i framtiden att utveckla ett verktyg/resurspaket för att stödja växande grupper för att bli 
trädgårdar i Sanctuary. Det kommer att finnas en ackrediteringsprocess som kommer att utformas av 
gruppgranskningsgruppens panel och överenskommelse av partnerna som är involverade i Sanctuary 
Gardens. .Hardens of Sanctuary kommer att driva ett träningsprogram vars form måste avgöras. Några 
idéer är:



58 59

Hinder för effektivt lärande och träning i urbana trädgårdar 

Vi frågade grupperna som fyllde i vår undersökning vad hindren var att delta och vi fick veta följande:
• Språkbarriärer kan vara svåra och de är ofta beroende av andra som översätter. Vissa översatta 

material kan vara användbara. Icke-verbal kommunikation används ofta. Dessutom har grupperna 
ibland individer som hänvisas till dem och då kämpar de för att ta kontakt även om de har språk-
barriärer.

• Förflyttning av människor - Ibland flyttas de snabbt till andra ställen vilket gör det ännu mer proble-
matiskt för dem att känna sig som en del av samhället. Detta gör det också utmanande om gemen-
skapsträdgårdarna kommer att ha produktrelaterad finansiering eftersom så många människor 
kommer och går hela tiden gör det svårt att spåra en persons framsteg.  

• Jämställdhet är viktigt för deltagarna i fråga om hur mycket människor arbetar, uppfattade privile-
gier för en viss medlem och delning av mat. Volontärerna har infört tydliga åtgärder för att undvika 
konflikter i dessa områden så mycket som möjligt, till exempel att säkerställa att alla får en lika stor 
matportion.

• Konflikt mellan deltagare kan vara ett problem på grund av de mycket svåra, stressiga och ibland ka-
otiska liv som deltagarna har på grund av sin asylstatus, och ibland har konflikten mellan samhällen 
spillt över i gemenskapsträdgårdarna. Vid dessa tillfällen finner frivilliga att de måste förmedla och 
skilja parterna åt för att behålla lugnet. Konfliktlösningskunskaper skulle vara användbara. Att vara 
betrodda är en stor del av medverkan i trädgården.

• Fysisk förmåga och människors förmåga att arbeta i trädgården. Det är viktigt att arbeta inom männ-
iskors förmåga samtidigt som man behandlar alla rättvist.

• Psykiska hälsoproblem där det kan finnas en hög förekomst av psykiska problem och brist på stabi-
litet i allmänhet för deltagarna.

• Blandade grupper kontra specifika grupper. Det finns ofta skillnader i hur kulturer behandlar kvin-
nor och män. Vissa grupper behöver ha enskilda möten för att trivas i trädgården. Det kan finnas 
problem om vad som är lämpligt att säga till män och kvinnor och det kan bli missförstånd.

• Ett ställe att övervinna isolering, ångest och depression.
• Sessionsarbete på en tilldelningsplats som arbetar uteslutande med flyktingar och asylsökande. 

Hänvisningar togs genom GP-operationer, bostadsföreningar och flyktingtjänster.
• Hänvisa människor till andra organisationer, inklusive under kris och när ytterligare emotionellt stöd 

krävs.
• Förbättra språkkunskaper.
• Access till ett grönt utrymme.
• Göra saker som planteringslådor, komposter.
• Matlagning och äta tillsammans.
• Lagarbete .
• Familjeklubb.
• Arbeta med kvinnor och män grupper.

Icke-formell utbildning och inlärning för migranter i urbana trädgårdar 
Arbetet som händer nu har mycket mindre formella resultat men från våra fallstudier och intervjuer vet 
vi att flyktingar och asylsökande: 
• Skaffar nya vänner.
• Förbättrar deras fysiska hälsa.
• Förbättrar deras psykiska hälsa.
• Förbättrar sina språkkunskaper.
• Ökar integrationen med lokalbefolkningen.
• Ökar sitt förtroende.
• Lärande av nya färdigheter kring växande, matlagning och vissa byggnadsförmågor.
• Skaffa arbetserfarenhet/anställnings förmåga.
• Få bättre tillgång till färsk frukt och grönsaker.

I vissa fall stöder volontärer från lokalområdet sessionerna och dessa personer är kända och referenser 
kontrolleras. Många av flyktingarna och asylsökande tar med en mycket bra arbetsetik för gruppen.

Utvärdering av formell och icke-formell utbildning för att främja social integration 
och bemyndigande av invandrare      
Som ovan nämnts finns det ingen formell träning som händer just nu och eftersom den informella trä-
ningen är så varierad på olika platser över hela landet är det inte möjligt att utvärdera effektiviteten av 
utbildningen för social integration utöver anekdotisk information. Från vår undersökning lärde vi oss 
från gemenskapsträdgårdar som arbetar med invandrare följande:

61 % sa att de lärde sig nya färdigheter.
78 % sa att deras språkkunskaper förbättrades.
83 % sa att det hjälpte dem att skapa nya vänner.
83 % Ökad integration med lokalsamhället.
72 % hade tillgång till fria råvaror.
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HÖJDPUNKTER 

• De flesta trädgårdar erbjuder informella möjligheter till lärande för vux-
na (trädgårdsaktiviteter, matlagning, reparationsverkstäder).

• Huvudhinder för att genomföra formella inlärningsaktiviteter är brist på 
personliga och ekonomiska resurser.

• Att bygga vänskap är viktigt.

• I trädgården förbättrar man sina språkkunskaper och ökar förtroendet 
och förbättrar psykisk och fysisk hälsa.

• Hinder för inlärning och deltagande i allmänhet är språkbarriärer och 
ofta svåra personliga situationen för invandrare.

• Trädgårdar erbjuder också utrymme, spel och lärande för barn.

• Det finns brist på medvetenhet om tillgängliga lärande resurser som är 
gratis.

Förhållandet mellan urbana trädgårds-
arbete, social integration och utbildning

RESULTAT FRÅN TYSKLAND

I Tyskland är stadsodling som en form av aktivism och aktivt medborgarskap stadigt ökande. Den tyska 
allmänheten uppskattar de olika fördelarna med dessa trädgårdar, såsom ekologiskt och trädgårdso-
dling, liksom grönare och städning av gröna utrymmen. Det finns emellertid endast lite politiskt stöd 
när det gäller resurser. De främsta fördelarna med dessa projekt är skapandet av respektfulla multikul-
turella nätverk som bidrar till att skapa ett öppet samhälle. Hushållsprojekten underlättar informellt 
lärande och samarbetar huvudsakligen med annan statlig och icke-statlig organisation för formella lä-
randeaktiviteter, vilket leder till bemyndigande och bättre chanser på arbetsmarknaden. Trädgårdarna 
ger förtroende, erfarenhet och stöd till flyktingar och invandrare och andra marginaliserade människor.

RESULTAT FRÅN SPANIEN

Vi anser att olika resurser som gör integrationen lättare bör åtfölja social integration av invandrare. På 
grund av detta ser vi Stadsgården som ett verktyg för att förbättra denna integration och det har en 
mycket viktig inlärningskomponent som är nödvändig för den framtida yrkesutvecklingen hos perso-
nen. I tidigare delar har vi observerat hur den sociala sårbarheten och bristen på dokumentation gör 
denna utveckling omöjlig, och det leder till isoleringen och bristen på möjligheter för den personen. Av 
denna anledning blir stadsgårdarna i många tillfällen en av de enda resurserna till de människor eller 
familjer som utsätts för risk för utslagning.
Under vår erfarenhet under de senaste åren har vi kunnat inse hur stadsgårdarna blev ett mycket vär-
derat verktyg som en social och materiell resurs, eftersom det gör samspelet mellan invandraren och 
människorna kring honom/henne lättare och det fungerar som arbetsterapi. Det sociala nätverket som 
förekommer bland trädgårdsarbetarna är också viktigt: det skapar personliga kontakter, det hjälper till 
att utveckla sociala och personliga färdigheter och det gör att användarna känner sig mer skyddade och 
accepterade i vissa kritiska situationer som kan uppstå under sin vistelse i vårt land.
Slutligen är det viktigt att nämna möjligheten att extrapolera kunskapen som förvärvats i ekologiskt 
jordbruk till andra aspekter, till exempel yrkesverksamheten, där dessa verktyg kan göra det enklare att 
få jobb. Vi kan inte heller glömma möjligheten att skaffa färsk mat från trädgården, vilket skulle kunna 
lösa näringsrika problem, vilket skulle vara svårt att lösa på annat sätt.
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RESULTAT FRÅN ÖSTERRIKE

Urbant trädgårdsarbete (ses som uttryck för gemensam aktivism) kan ses som ett helt nytt fenomen i 
europeiska länder. Även under de senaste tio till femton åren ökade antalet projekt mycket. Fortfaran-
de vet inte många människor om samhällsarkitekturens mångfaldspotential om människor och natur 
inom och utanför städerna. Det sker en långsam uppskattning från politiker, vilket kan ses i olika former 
av stöd och små medel för genomförandet av nya projekt. 

I princip har gemenskapens trädgårdar en potential att underlätta den sociala integrationsproces-
ser. Trädgårdsarbete erbjuder en gemensam grund för unga, gamla, för arbetslösa och arbetande 
människor, människor med olika politiska åsikter och människor med olika kulturell eller nationell bak-
grund. I den bemärkelsen måste varje gemenskap ses som en interkulturell trädgård eftersom varje 
trädgårdsarbetare ger sitt eget tillvägagångssätt och sin egen kultur inom trädgården. Enligt vår er-
farenhet beror implementeringen av dessa potentialer starkt på de allmänna villkoren för respektive 
projekt. Dessa villkor innefattar den rättsliga ramen för markanvändning, rumsliga krav, inställning och 
resurser hos de inblandade personerna, den finansiella situationen och så vidare. 

Många undersökningar och litteratur om potentialen för social integration i så kallade ”interkulturella” 
gemenskapsträdgårdar har sitt ursprung i de senaste åren. Utredningen för denna nationella rapport 
godkände potentialen att stödja människor från andra länder för att bli med i det ”nya” samhället - vil-
ket framgår av resultaten av denna rapport, främst genom de redan beskrivna olika icke-formella akti-
viteterna i trädgården. Formella aktiviteter i detta sammanhang, som att erbjuda specifika utbildnings-
möjligheter, att senare skapa bättre möjligheter på arbetsmarknaden önskas och anses vara värdefulla 
i teorin. I praktiken är de knappt genomförda, mestadels pga. den ekonomiska situationen och finns 
inte arbetskraft.

Enligt vår förståelse visade undersökningen att det finns en stor potential i gemenskapsträdgårdar för 
att hjälpa till att göra väldigt viktiga första steg på vägen till integrering och vidareutbildning som är 
viktiga för framtida arbetssituationer. Att främja och stödja de icke-formella aktiviteterna i redan befint-
liga och nya projekt kombinerat med utvalda formella aktiviteter kan ses som en stor potential. Därför 
erbjuder gemenskapsträdgårdar en källa till stöd för de sociala och kulturella integrationsprocesserna 
och nya sysselsättningsperspektiv mot respektive nya samhälle.

RESULTAT FRÅN SVERIGE

Social integration genom stadsgårdsarbete är ett steg för att bli aktiva medborgare. Vi kan se i under-
sökningen och intervjuerna att det här är en resurs i rätt riktning inför integrationen i samhället, och 
möjligheten att inkludera träning med trädgårdsarbete det är en stor fördel. Urbana trädgårdsarbete 
har ofta bra sociala nätverk och människor har samma intresse och är mer öppna för social integration. 
Vad vi kan se om träning och stadsodling är att öka språkkunskaperna och språkträningen är perfekt i 
trädgårdarna. Annan informell utbildning är emellertid inte vanligt förmodligen på grund av ekonomis-
ka aspekter.

RESULTAT FRÅN STORBRITANNIEN

Gemensamt trädgårdsarbete främjar gemenskapsbefogenhet och erbjuder en läromiljö som går utöver 
de färdigheter som är förknippade med trädgårdsodling för att inkludera individuell hälsa, samhälls-
välbefinnande. Den terapeutiska potentialen för trädgårdsarbete erkänns, många av de grupper vi pra-
tade med rapporterade psykiska och fysiska hälsofördelar. Ett projekt uppgav: ”De lokala volontärerna 
är mycket mer medvetna om och engagerade i flykting- och asylfrågor. Flyktingar och asylsökande drar 
nytta av att vara utomhus, få göra kända aktiviteter, ger språkutveckling och en känsla av sammanhåll-
ning och känner sig välkommen i sitt nya samhälle. Som en organisation ger detta en väg som hjälper 
människor att bli människor och inte bara flyktingar som bara har tillgång till flyktingtjänster.

Andra deltagare förvärvade kunskaper och färdigheter som bygger upp självförtroende och uppmunt-
rar lagarbete. Gemenskapsträdgårdar ger viktiga möjligheter till sysselsättning och utbildning och har 
en stor potential att utvidgas med rätt politiskt stöd. ”Gemenskapens växande projekt återansluter 
människor med naturen och främjar lokala åtgärder på globala miljöproblem genom återvinning, kom-
postering, användning av organiska metoder, skapandet av vilda områden och lokal livsmedelspro-
duktion. Närvaron av praktiska matupplevelser främjar upptag av hälsosammare dieter och gör det 
möjligt för personer med begränsade inkomster att förbättra sin kost genom fri mat som produceras 
i trädgården. Gemenskapsträdgårdar ger möjligheter till övning och lärande i alternativa utomhus si-
tuationer, som utgör en språngbräda till det bredare samhället. Växter och djur kan användas för att 
engagera personer som är misshandlade, öka ansvarsförmågan och tillhandahålla vägar till utbildning 
och/eller anställning. De sociala möjligheter som erbjuds på dessa anläggningar initierar utvecklingen 
av stödnätverk och stärker samhällen, främjar integration.

Bevis på att trädgårdar som ökar social integration och samhällets sammanhållning medan man ”främ-
ja ett positivt erkännande och firande av olika kulturer” framgår av de grupper vi undersökte eller pra-
tade med. Vi vet också från vår undersökning att det finns ett betydande kunskaps- och träningsgap för 
samhällsutvecklande projekt som vill arbeta med flyktingar och asylsökande.
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HÖJDPUNKTER

• Stadsodlingar erbjuder ekologiska, trädgårdsodling, praktiska och infor-
mella inlärningsmöjligheter.

• Dessutom är de utrymmen för nätverksbyggande och aktivt medborgar-
skap.

• Förbättrade kostvanor genom lokal matproduktion och terapeutiska 
fördelar genom kontakt med naturen är fördelar med stadsträdgårdar.

• Med rätt ekonomiskt stöd kan trädgårdarna utveckla en stor potential 
för sysselsättnings- och utbildningsmöjligheter.
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Ordlista

I rapporten används ofta orden flyktingar och invandrare. Denna term innehåller följande definitioner 
relaterade till migration. På grund av de olika rättsliga bakgrunder i varje partnerland skulle ytterligare 
specifikation inom rapporten ha hindrat jämförbarheten.

1. Oregelbundna invandrare: Människor som går in i ett land, vanligtvis på jobbsökande, utan nöd-
vändiga handlingar och tillstånd.

2. Asylsökande: tvingas flytta på grund av externa faktorer, t.ex. miljökatastrofer eller utvecklings-
projekt. Ofta får inte arbeta i värdlandet.

3. Tillfälliga arbetskraftmigranter (även känd som gästarbetare eller utländska kontraktsarbetare): 
personer som migrerar under en begränsad tid för att få anställning och skicka pengar hemma.

4. Vanliga migranter: personer med kvalifikationer som chefer, chefer, yrkesverksamma, tekniker 
eller liknande, som flyttar inom de interna arbetsmarknaderna för transnationella företag och 
internationella organisationer, eller som söker arbete via internationella arbetsmarknader för 
knappa färdigheter. Många länder välkomnar sådana invandrare och har särskilda “kompetenta 
och affärsmigrerade” program för att uppmuntra dem att komma.

5. Familjemedlemmar (eller familjeåterförening/familjeåterförening): personer som delar familje-
band kopplar sig till personer som redan har anlänt till ett invandringsland enligt någon av ovan 
nämnda kategorier. Många länder erkänner i princip rätten till familjeåterförening för legala in-
vandrare. Andra länder, i synnerhet de som har kontraktsarbetessystem, förnekar rätten till famil-
jeåterförening.

Bilaga
Undersökning (på engelska)

 
 

 
1. Please fill in the following questions related to your urban gardening project 
 

A total of ____ people participates in the urban gardening project 

 

____ staff members are involved in the urban gardening project 

 

____ migrants are involved in the urban gardening project 

 

____ citizens are involved in the urban gardening project 

 

Migrants are usually coming from the following countries: _________________ 

Please describe the conditions of migrants when they get involved in the project: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

The total area of our gardening project is ____ m2 

The cultivation area of our gardening project is ____ m2 
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2. Please answer the following question related to your urban gardening project. 
 

 Yes (1) No (2) 
Associated with an umbrella organization   
Receives governmental fund and resources   
Receives private fund and resources   

We collaborate with NGOs that are dedicated to migrants   

We collaborate with organization that are dedicated to learning and 
training 

  

Our urban gardening project has faced public critique   
Our urban gardening project is supported by an official champion    
We have individual plots   
We have shared plots    
We value participation    
We value diversity    

 
3. Please indicate your agreement with the following statements. Please tick any of the 
numbers between 1 and 5, with 1 meaning “Strongly disagree” and 5 meaning “Strongly 
agree”.  
 

 
Strongly 
disagree 

(1) 
(2) (3) (4) 

Strongly 
agree 

(5) 
Inclusion of migrants is an essential 
part of the urban gardening projects.       

The urban gardening projects provide 
a safe environment to migrants      

Migrants get the opportunity to know 
the culture of this country       

Migrants feel at home in the garden       
Migrants are in frequent contact with 
other people than from their home 
country  

     

Migrants have a good relationships 
with staff members       

 
  

 
 

 
4. Please indicate your agreement with the following statements. Please tick any of the 
numbers between 1 and 5, with 1 meaning “Strongly disagree” and 5 meaning “Strongly 
agree”.  
Please respond to the following statements related to training. 
 

 
Strongly 
disagree 

(1) 
(2) (3) (4) 

Strongly 
agree 

(5) 
Our urban gardening project 
provides indirect training 
opportunities to migrants 

     

Our staff members are sufficiently 
trained to work with migrants      

We offer formal training courses      
We provide non-formal training for 
adults      

Our training courses are 
frequently attended by migrants       

Ours courses have direct positive 
impact on social inclusion of 
migrants 

     

 
5. Please indicate your agreement with the following statements. Please tick any of the 
numbers between 1 and 5, with 1 meaning “Strongly disagree” and 5 meaning “Strongly 
agree”.  
Please respond to the following statements related to training and migrants. 
 

 
Strongly 
disagree 

(1) 
(2) (3) (4) 

Strongly 
agree 

(7) 
The educative background of migrants is 
strong (higher education, formal job 
training) 

     

Migrants would like to be involved in a 
horticultural/ agricultural job in the host 
country 

     

The urban gardening project offers 
opportunities for empowerment and 
raising employability of migrants  

     

The migrants are highly motivated to 
participate in the training we offer      
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6. Please think about the training opportunities that are provided within the project. 
You offer courses and activities in the following areas: 
 

 Yes (1) No (2) 
Gardening practices   
Food culture   
Food commensality   
Recreation    
Health    
Craft    
Others (please state): 
_______________________________________________________   

Language    
Culture of the host country    
Compute courses    
Assistance with administrative and bureaucratic processes 
/documentation    

Job training    
Courses to improve soft skills   
Others please state:  
_______________________________________________________   

 
7. Please rate the importance of the following courses offered for the empowerment of 
migrants within the society. 
 

 
Very  

important 
(1) 

(2) (3) (4) 
Very 

unimportant 
(5) 

Language      
Culture of the host country      
Computer courses        
Assistance with administrative 
and bureaucratic processes 
/documentation 

     

Job training       
Courses to improve soft skills       
Others (please state) 
________________________      

 
Thank you for your participation 

INSTRUCTIONS

Background: 
As the project aims to provide case studies on the social inclusion of migrants in urban gardening, a 
qualitative research approach is appropriate. A qualitative approach is suitable for theory development, 
when an unknown research topic is to be explored, a new perspective to be added to a previously 
well-investigated topic (Bitsch, 2005) or a particular sensitive issue to be researched (James and Platzer, 
1999). In addition, a qualitative research approach is considered suitable when a study focuses on the 
perspectives and experiences of actors in their everyday lives, as the approach allows the identification 
of cultural framings and social realities (Bitsch and Yakura, 2007) Qualitative in-depth interviews also 
allow the researcher to obtain answers to questions of a sensitive nature.

Research Instrument structure:
In order to carry out the analysis an interview guide and a semi structured questionnaire have been 
developed.

Interview guide:
Partners should interview experts, both belonging to the project consortium or not. A wide spectrum of 
experts’ expertise may be relevant including: urban gardens, integration of migrants, training/empow-
erment of migrants, amongst others. 

Interview conduction: 
Each in-depth interview shall last 45-120 min and is supported by an interview guide. The interview 
guide displays topic to be discussed along with the conversational flow. Interviews take ideally place in 
neutral, quiet locations and audio recorded. Before the interviews, privacy policies that guarantee con-
fidentiality to the interviewee need to be signed.
A guideline is structured is separated in multiple sections, starting with an introduction section, where 
researcher and interviewer get to know each other and interview conditions and frame are explained 
and clarified. The section includes an icebreaker question, a question that is easy to answer, of the in-
terviewees expertise or knowledge but not necessary related to integration.
The coming sections consist of a goal of the section, as well as main and secondary questions. The main 
question is of narrative nature, and is what is initially to be explored. Secondary question either deepen 
the context or are a help for the interviewee in case he/ she had difficulties to understand. The ques-
tions are addressed in the conversational flow, and follow in respond to the interviewee’s answers. The 
researcher must listen attentively and respond accordingly. 
The final section is comprised of a wrap question. The researcher expresses gratitude for the interview-
ees time and offers to answers any of the interviewees questions 
Transcription and qualitative content analysis:
Each interview is transcribed verbatim (word by word) and follows the transcription rules of F4 guide-
line. Each interview takes place in the mother tongue of the project partner or in English language. 
Afterwards the interviews are analyzed by deductive qualitative content analysis.

Questionnaire:
In addition to the personal interview with the experts, please distribute this short semi structured ques-
tionnaire to people directly and actively involved in urban gardening projects. The questionnaire will 

Intervju och instruktioner (på engelska)
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take 5- 10 minutes only, and strengthens cross-country comparison within our project. The question-
naire will be analyzed through simple descriptive statistics.

Literature:
• Bitsch, V. (2005). Qualitative research: A grounded theory example and evaluation criteria. Journal of 

Agribusiness 23 (Spring, 1), 75-91.
• Bitsch, V., & Yakura, E. (2007). Middle management in agriculture: Roles, functions, and practices. 

International Food and Agribusiness Management Review 10 (June, 2), 1-28.
• Schreier, M. (2012). Qualitative Content Analysis in Practice. Sage Publication, Thousand Oaks, Cali-

fornia, US.
• F4 transcription guideline: https://www.audiotranskription.de/english/downloads#book

INTERVIEW

Interview guide:
This interview guide serves to explore the knowledge of the selected participants. Please address the 
listed topics below. The guideline may be adapted to the jargon, knowledge and experience of the inter-
viewer. Open-ended (How, What and Why) questions give room to the research participants to express 
themselves in their own terms. They can answer unrestricted and freely. By means of targeted ques-
tions, the interviewer is able to gather additional important information and pursue new aspects. The 
guideline helps the interviewer to set the focus on the vast knowledge of the interviewees. It also sup-
ports to reduce straying from the topic, sometimes a small detour is still necessary to keep up the flow 
of words. To not interrupt the natural flow of the conversation by taking notes, it is strongly advised to 
digitally record the talk for subsequent analyses. Obtain permission for recording! If necessary, collect 
written consent (According to your country specific requirements).

Interview opening:
• Icebreaker (Small talk)
• Introduction of the Interviewer and the topic/project.
• Possibly a repetition from talking while making the appointment: Interview details: purpose, course 

of the interview (brief), expected duration
• Explain about the recording and the use of the data generated and data protection; obtain permis-

sion for recording.

Interview topics:
• Background of the Interviewee
• Current involvement / interest in urban gardening
• Expertise / Experience regarding social inclusion of migrants
• Understanding of social inclusion and how it is practiced/ planned to be practiced
• Mission, focus and values of the gardening project
• Empowerment and self-sustainment of urban garden projects
• Partnership and collaborations
• Resources and fund
• Legal background and regulations
• Skills and different forms of training offered

• Opportunities for woman/men
• Understanding of home, safety, community
• Barriers to setting up a gardening project, maintain the project
• Barrier and conflict within urban gardens and the wider community
• Social interaction and dynamics within urban gardens
• Specific training needs to foster social integration and empowerment/employability improvement 

of migrants.

Having in mind our project aim, please focus strongly on the aspect of training in urban gardens, as well 
empowerment (skills to access social services, employability) of migrants and refugees.

Medfinansierat av 
EU-programmet 
Erasmus+ 

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.
UGAIN: Urban GArdens for the social INtegration of migrants
Projektnummer: 2017-1-DE02-KA204-004151




