Vad gör LEADER för de
unga på landsbygden?

VAD ÄR LEADER?
Leader har funnits som arbetsmetod inom EU sedan 1991. Ordet Leader är en förkortning på franska som betyder ”Samverkande åtgärder för att stärka landsbygdens ekonomi.” I Leader samlas föreningar, företag och kommuner för att tillsammans arbeta
med landsbygdsutveckling, alltid med de lokala behoven som
”Att bygga upp något som inte funnits
utgångspunkt och med ett
innan är något helt fascinerande”
starkt underifrånperspektiv. Ett
lokalt partnerskap, LAG (Local
Action Group), fattar beslut om
vilka idéer som ska prioriteras.
Detta görs utifrån en lokalt
framtagen utvecklingsstrategi.

UNGDOMSPROJEKT
Syftet med LAGs egna ungdomsprojekt är att erbjuda de
unga möjligheter att själva forma, utveckla och påverka sin
vardag och fritid på landsbygden. Detta görs genom en snabb och enkel modell för finansiering av projekt som är initierade och genomförda av, med och för ungdomar. I de
flesta ungdomsprojekt har också en ungdomscoach anställts som stöd för projektgrupperna.

U LAND
U LAND är ett nätverk som består av ungdomscoacher i Leaderområden, aktiva i ungdomsorganisationer eller projektledare för andra ungdomsprojekt på landsbygden. U
LAND är en mötesplats för erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling. U LAND ordnar
träffar för unga landsbygdshjältar runtom i landet och för fram ungas position på landsbygden i de forum som finns. U LAND brinner helt enkelt för att lyfta unga på landsbygden till nya nivåer!

”Folk stannar oss på byn och säger att vi har gjort ett bra jobb”

49 av Sveriges 63 Leaderområden har sedan 2007 drivit eller driver egna ungdomsprojekt som finansierats av EU och medverkande kommuner i respektive område. Följande
Leaderområden delger sina uppnådda resultat fram till och med november 2012 nedan:
1 Kustlandet
2 Leader Gotland
3 Leader Göta Älv
4 Leader Kustbygd Halland
5 Leader Landsbygd Halland
6 Leader Lappland
7 Leader MittSkåne
8 Leader Närheten
9 Leader Skåne Nordväst Norra
10 Leader Skåne Nordväst Södra
11 Leader Skånes Ess
12 Leader Terra et Mare
13 Leader Upplandsbygd
14 Leader Västra Mälardalen
15 Leader Västra Skaraborg
16 Leader Ystad-Österlenregionen
17 Trekom Leader
18 Åres Gröna Dalar

Redovisat

Redovisad

projektstöd

ideell tid i kr

4 198 435 kr

8 773 764 kr

331 delprojekt har drivits av unga mellan 13 och 25 år. Maxstödet per delprojekt ligger
mellan 15 000 och 25 000 kr, medelstödet är 12 684 kr per delprojekt. Hälften av Leaderområdena har haft ungdomsstyrelser (U-LAG) som beslutat om medlen. Totalt har
70 unga suttit i U-LAG.
146 delprojekt har lett till bestående verksamheter. Det motsvarar 44 % av de godkända delprojekten. Några exempel är fritidsgård, volleybollplan, replokal, EPA/moppeverkstad, biograf, badflotte, inslag i webb-TV och gym.
114 nya samarbeten eller nätverk har uppstått kring ridning,
teater, hantverk, dans, strandskötsel, tjejmässa, LAN, skidbacke, musikstudio med mera.
Som resultat av delprojekten
har 9 företag startats, 22 föreningar bildats och 112 arbetstillfällen skapats.

”Det viktigaste var inte pengarna,
utan att någon trodde på vår idé”

Många projektledare vittnar om ökad attraktivitet, framtidstro och positiv identitet för
bygden. Delprojekten har också synliggjort unga och ungas behov på orter runt om i
Sverige. Kontakter över generationsgränser har uppstått och lett till en större gemenskap.
Unga har mognat av att ta riktigt ansvar och har fått kompetens inom nya områden,
exempelvis projektledning, organisering, administration, ekonomi. Unga har fått en mer
positiv syn på sin hembygd och har visat att de är en tillgång i bygden med sina drivkrafter och sitt engagemang.
Engagemanget i delprojekten har lett till att unga engagerar sig mer, nätverkar och ser
en större möjlighet att kunna påverka sin bygd. Kunskaperna de fått i delprojekten gör
det också lättare att kunna delta och engagera sig i framtiden. Många unga har också
engagerat sig i föreningar och startat egna företag. Genom delprojekten har de fått en
chans att prova på att genomföra egna idéer eller projekt. Unga har fått uppdrag och
jobb tack vare att de har drivit delprojekt. De vågar mer och har större vilja att påverka
sin situation.
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