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O m  R I M E

Projektet Refugee’s Inclusion Move 
Europe (RIME) syftar till att inspirera
organisationer, städer och länder att
förbättra sin kompetens och sina
åtgärder för att integrera flyktingar. 
Denna uppsättning ubildningsriktlinjer
föddes ur idén att främja flyktingars
inkludering I det europeiska samhället
genom att visa upp några av de mest
inspirerande metoder som icke-
statliga organisationer och kommuner
för närvarande tillämpar I hela Europa. 

För att kunna gå in på alla aspekter
som är viktiga när det gäller
inkludering kommer dessa riktlinjer
endast att behandla inkludering av 
vuxna flyktingar. Dessutom är vårt mål
med dessa 7 riktlinjer att utbildare
som arbetar med flyktingar ska 
fortsätta att bygga på sina färdigheter
I att utbilda andra handledare och
utveckla en fullständig förståelse för 
tvärsektoriella inkluderingsprocesser. 
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G l o b a l a M å l e n f ö r  h å l l b a r u t v e c k l i n g

FN:s Agenda 2030 för hållbar
utveckling är en “handlingsplan för 
människor, planet och välstånd” 
(United Nations, n.d.) och innehåler 17 
mål där migration är ett tema som går
igenom flera av dem. Eftersom det är
en av Europas prioriteringar att uppnå
de målen för hållbar utveckling till 
2023 är syftet med dessa riktlinjer att
lyfta fram och konkret ta itu med 
sambanden mellan migration och
målen. 

Därför fokuserar varje riktlinje på ett
mål för hållbar utveckling, vilket
fördjupar kopplingen till ämnet
migration och relaterade delmål som
är relevanta I vårt sammanhang. 
Därefter visas fallstudier av god 
praxis som genomförts av europeiska
(men inte bara) institutioner och
organisatoner, I hopp om att andra
europeiska kollegor kan hämta
inspiration från dem.
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G l o b a l a M å l e n f ö r  h å l l b a r
u t v e c k l i n g
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Innehåller mål som rör flyktingars
integration
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S ä k e r s tä l l a h å l l b a r a
k o n s u m p t i o n s - o c h
p r o d u k t i o n s m ö n s t e r
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En av de största utmaningarna
med hållbar utveckling är att
integrera miljömässig hållbarhet
med social välbefinnande och
inkluderande tillväxt (UN 
Environment, n.d.).  Detta har
översatts till åtgärder som
samtidigt tar itu med de 
planetariska och sociala
gränserna, vilket är det enda
sättet att säkerställa ett
långvarigt och inkluderande
välstånd. Den nuvarande
produktionsmodellen bygger på
utvinning och utarmning I 
enorma mängder, vilket
undergräver jordens balans och
orsakar allvarig miljöförstöring. 
Jordens resurser är ändliga till 
sin natur medan vår
produktionsmodell bygger på
oändliga naturresurser (Ellen 
Macarthur Foundation, 2017: a). 

Inom livsmedelsindustrin slängs
en tredjedel av den producerade
maten I hela leveranskedjan, 
vilket motsvarar 1,3 miljarder
ton mat. Samtidigt är circa 1 
miljard människor undernärda
och lider av hunger, medan 2 
miljarder människor är
överviktiga eller feta. Dessutom
står hela livsmedelsindustrin för 
22% av de globala utsläppen av 
växthusgaser, som
huvudsakligen orsakas av 
avskogning för 
boskapsuppfödning (UN DP, 
2020). Tillsammans med 
livsmedelsindustrin är det 
manga andra som drabbas av 
allvarlig ineffektivitet. Det 12:e 
målet för hållbar utveckling
syftar till att säkerställa
hållbara konssumptions-och
produktionsmönster.
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K o n s e k v e n s e r av  C O V I D - 1 9  
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Den genomsnittliga
ekonomiska tillväxten hade 
redan avtagit innan pandemin
slog till 2020. COVID-19-
pandemin ledde till den värsta
globala ekonomiska
recessionen sedan den stora
depressionen och till 
betydande förluster av 
arbetstid och inkomster. År
2020 förlorades 8,8 procent av 
den globala arbetstiden
(jämfört med fjärde kvartalet
2019), vilket motsvarar 255 
miljoner heltidsjobb, vilket är
nästan fyra gånger så mycket
som förlusten under den 
globala finanskrisen 2009. År
2020 ökade den globala
arbetslösheten med 33 
miljoner och arbetslösheten
ökade med 1,1 procentenheter
till 6,5 procent.

Arbetsmarknadskrisen har
drabbat unga arbetstagare och
kvinnor särskilt hårt. Med 8,7 
procent respektive 5,0 procent
förlorade arbetstillfällen 2020, 
jämfört med 3,7 procent för 
vuxna och 3,9 procent för 
män. Enligt prognoserna kan
65-75 miljoner människor ha 
hamnat I extrem fattigdom år
2020, och 80 miljoner fler är
undernärda än före pandemin. 
Enligt vissa prognoser kommer
minskningen av världshandeln
2020 att få särskilt stora
konsekvenser för 
handelsberoende utvecklings-
och tillväxtekonomier

Congressional Research Service. (2021, October). Global Economic 
Effects of COVID-19. https://sgp.fas.org/crs/row/R46270.pdf
United Nations. (2021). Ensure sustainable consumption and 
production patterns. https://sdgs.un.org/goals/goal12
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Att hantera resurser effektivt, minimera användningen av
växthusgasutsläpp och giftiga ämnen och skapa cirkulära
produktionsprocesser är inte bara ett sätt att bevara biosfären utan
kan också öka den ekonomiska effektiviteten och skapa nya företag
och arbetstillfällen. Faktum är att en hållbar ekonomi är värd 12
biljoner dollar och kan skapa 380 miljoner arbetstillfällen (UN
Environment, n.d.). En cirkulär ekonomi går längre än det nuvarande
linjära produktionssystemet som bygger på utvinning, produktion,
konsumption och slöseri. Den syftar istället till att omdefiniera
tillväxten för att skapa långsiktigt motståndskraftiga samhällen.
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S D G  1 2 :  h å l l b a r k o n s u m p t i o n o c h
p r o d u k t i o n

Våra utvalada Globala delmål:

12.8 Senast 2030 se till att människor överallt har relevant
information och medvetenhet om hållbar utveckling och livsstilar I
harmoni med nature.
12.a Stödja utvecklingsländerna för att stärka deras vetenskapliga
och tekniska kapacitet för att övergå till mer hållbara konsumptions-
och produktionsmönster

RIMERIKTLINJER FÖR 
UTBILDNING

// SDG 12 //



De metoder som presenteras nedan främjar innovative 
sätt att ta emot flyktingar och hjälpa dem att
integreras I nya samhällen I Europa. Fallstudierna har
genomförts av ideella organisationer främt I Europa, 
men inte enbart, för att ge exempel från olika
sammanhang.

I n s p e r e r a n d e m e t o d e r
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DELA BUTIKEN

Jönköping, Sverige

FOOD FOR SOUL

Italien
Kulturprojekt som återvinner ofullständig mat från
soptippar I länder från Frankrike till Brasilien och
återanvänder den till måltider för hemlösa, flyktingar
och andra utsatta grupper.

Alternativ livsmedelsbutik som tillhandahåller 
livsmedel till behövande. DeLA Butiken arbetar 
samtidigt mot brist på ekonomiska resurser och 
matsvinn.

PROJECT ARMONIA

Samos, Grekland

Project Armonia är en grekisk ideell organisation som
förser flyktingar med viktiga näringsmässiga måltider
och en säker plats

www.helamanniskan.se/
jonkoping/dela-butiken/

www.foodforsoul.it/

www.projectarmonia.org
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D E L A  B U T I K E N

www.helamanniskan.se/
jonkoping/dela-butiken/

DeLa Butiken – som bokstavligen betyder
“gemensam butik” - är en alternativ
livsmedelsbutik som drivs av den
nationella hjälporganisationen Hela
Människan, som sedan 1950-talet arbetar
för att hjälpa människor I utsatta
situationer. DeLa Butiken samarbetar med
8 stormarknader i Jönköping och samlar in
mat som annars skulle slängas och delar
ut den till behövande människor. År 2020
tog butiken emot circa 110 ton mat och
gav den till dem som behövde den.
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BEKÄMPA BRIST PÅ EKONOMISKA 
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DeLa Butiken föddes ur idén att hitta en kreativ metod för att lösa
två problem samtisigt: brist på ekonomiska resurser och matsvinn.
De gör detta genom att:

• Samarbete med större livsmedelsbutiker I Jönkping där
livsmedel räddas innan de går till spillo;

• Efter att ha plockats upp I butikerna och sorteras kan
produkterna köpas I DeLa Butiken;

• Det finns en gemensam samlingsplats I butiken för att
uppmuntra gemenskap;

• DeLa Butiken erbjuder möjlighet att arbeta I butiken – anställda
eller praktikanter rekryteras via den offentliga
arbetsförmedlingen

Diakonalt, Effektivt, LivsmedelsAnsvar står i fokus för DeLa
Butiken.

De produkter som finns i DeLa Butiken har ofta mindre skador på
livsmedel eller förpackningar och säljs till kraftigt rabatterat pris
eller ges ut gratis till behövande.
DeLa Butiken handlar inte bara om att tillhandahålla mat utan
också om att stödja människor i nöd genom att erbjuda dem en
gemenskap. Människor som behöver hjälp kan ofta hitta den hos
DeLa Butiken och även hos andra föreningar inom Hela Människan.
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Hur de gör det:

Vad de gör:

KONTAKT 
DELA – BUTIKEN

TEL. NR: 0703-40 21 40
MAIL: DELAJKPG@

HELAMANNISKAN.SE
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p r o c e s s e n : dela butiken

INGREDIENSER

• Partnerskap med 
livsmedelsbutiker

• Horisontellt samarbete
med andra organisationer
inom Hela Människan

• Hämtade matförnödenheter

• Den mänskliga faktorn: 
volontärer och
samhällsbyggande

steG 1

DeLa Butiken samlar in mat 
från 8 butiker 3 gånger I 
veckan.

steg 2
De återvunna produkterna 
genomgår en urvalsprocess 
för att fastställa vad som 
kan säljas och vad som inte 
kan säljas.

Ungefär 80% av de återvunna
produkterna är av mycket god 
kvalitet, med mindre skador på
livsmedlen eller bristfälliga
förpackningar. Dessa produkter
sorteras inte i stormarknader
och slängs helt enkelt. På DeLa
Butiken kan man därför hitta
allt från frukt och grönsaker
till kött och så vidare, men 
inventeringen är oförutsägbar.

process

steg 3

Produkter av god kvalitet
säljs I butiken till rabatterat
pris eller ges bort gratis.

steg 4
Vad händer med osålda
varor?
• 15% går till jordbrukare, 

fårskötare och liknande.
• 5% förbränns och

omvandlas till bioenergi

ÖNSKADE RESULTAT
Minska matsvinnet- Förse människor I utsatta situationer
med mat – Skapa gemenskap och främja integration-
Skapa medvetenhet om matsvinn och ekonomisk
ojämlikhet. 
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BEKÄMPA BRIST PÅ EKONOMISKA 
RESURSER OCH MATSVINN

MODENA

www.foodforsoul.it/

Food for Soul är en italiensk ideell
organization som grundades av kocken
Massimo Bottura och Lara Gilmore. Tack
vare ett nätverk av globala partners friver
organisationen matsalar runt om I världen
och fokuserar på värdet av gästfrihet som
ett verktyg för att skapa social förändring.
Varje projekt bidrar till att omvandla
överskottsmat till näringsrika måltider för
dem som lever i social utsatthet. Vars
återintegrering underlättas av
yrkesutbildningar.

F O O d f o r  s o u l

1 2

HUVUD SDG ANDRA RELATERADE SDGs

Credits: Angelo dal Bo
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Food for Soul är övertygad om att mat, kultur och konst kan ha en
kollektiv inverkan som förbättrar människors och planetens
välbefinnande I sin helhet.
Tack vare det arbete som utförts av mer än 100 00 kockar, lärlingar
och volontärer varje år kan Food for Soul laga mar till mer än 850 
000 gäster. I matsalarna serveras måltider på gemensamma bord I 
gemytliga utrymmen eller delas ut I samhället tack vare stöd från
solidaritetspartner. 
Food for Souls arbetar aktivt för att ge människor o socialt utsatta
situationer – t.ex. hemlösa, flyktingar, människor som riskerar att
marginaliseras och andra – en känsla av tillhörighet.

Projektet har matsalar I Italien, Frankrike, England och Brasilien
och kommer att öppnas i Kanade, USA och Mexiko. Genom
samarbete med lokala organisationer, producenter, konstnärer och
arkitekter återupplivar de undervärderade utrymmen och
förvandlar dem till platser där människor i socialt utsatta
situationer är välkomna. Där får människor näringsrika måltider
som tillagas av överskottsmat som annars skulle gå till spillo.
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Hur de gör det:

Vad de gör:

KONTAKT:
FOOD FOR SOUL ONLUS

VIA RUA MURO, 85 MODENA, ITALY

PHONE +39 0598300217
EMAIL INFO@FOODFORSOUL.IT

PRESS PRESS@FOODFORSOUL.IT
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Project Armonia föddes 2019 som ett
resultat av ett akut behov av att ge
tillgång till mat på Samos. Öns
nödsituation påverkade nämligen
flyktingar på olika sätt, till exempel
genom brist på skydd och brist på
grundläggande mänskliga rättigheter,
inclusive tillgång på näringsriktig mat.
Därför grundades Project Armonia I syfte
att öppna en gratis restaurang för
flyktingar för att ge människor den
värdighet och den näring de har rätt till.

SAMO
S
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P R O J E c T A R M O N I A

FÖRSVARA TILLGÅNGEN TILL LIVSMEDEL 
SOM EN MÄNSKLIG RÄTTIGHET

RIMERIKTLINJER FÖR 
UTBILDNING

// SDG 12 //

www.projectarmonia.org

Credits: 
https://w

w
w

.facebook.com
/projectarm

onia/photo
s/800051784274036



1 5

Hur de gör det:

Vad de gör:

Sedan starten 2019 har Project Armonia levererat över 1000
måltider varje dag till Samos flyktingbefolkning, vilket ger dem som
behöver det varma och hälsosamma måltider. Dessutom erbjuder
otganisationen kostnadsfria färdighetskurser, hjälp med CV och hjälp
med jobbsökning till sina volontärer, som ofta själva är en del av
flyktinggruppen. På så sätt syftar Project Armonia till att förbättra
flyktingars chanser till sysselsättning genom att underlätta och
uppmuntra deras långsiktiga integration I sina värdsamhällen.

Project Armonia arbetar med flyktingar snarare än för dem. Därför är
den icke-statliga organisationens verksamhet inriktad på att skapa
en säker och välkomnande miljö där flyktingar kan känna sig
bekväma och utveckla en känsla av tillhörighet. Dessutom är Project
Armonia beroende av stöd och deltagande från volontärer, varav
manga är flyktingar själva. Volontärerna övervakar planeringen av
måltiderna och registreringen av gästerna, samt ger stöd I form av
socialisering och hjälp med att hitta ett arbete.
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KONTAKT: 

ADDRESS: LOGOTHETI, VATHY, 
83100 GR

EMAIL: 
INFO@PROJECTARMONIA.ORG
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