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2 november 1988 > 
• Flyktingmottagning/första gruppen 

vietnameser

• Flyktingmottagning/bosnier 1992-2002

• 2000- arbetskraftsinvandring

• Idag 10% av befolkningen har utländsk 
bakgrund



Flyktingkoordinator/
socialarbetare

• Röda Kors aktiv
• 1997> projektarbetare, - planerare
• 2008 egen konsultfirma
• Projektkoordinator för GIIÖB-

projektet



Kulturkrockar, javisst

• Vietnamesiska män – familjens huvud
• Vietnamesiska kvinnor – familjens 

hjärta



Kulturkrockar, javisst

• Bosniska män, familjens ansikte utåt
• Bosniska kvinnor, fascinerade över 

kvinnors möjligheter
• - egen ekonomi, studiemöjligheter, 

ordnad dagvård osv.



Rätt till egendom
• Arbetsministeriet informerade om 

bosniers rätt att söka tillbaka sin 
egendom

• Aida Simidzija, bosnisk jurist, bosatt 
i Närpes

• I.O.M. senare FRK



Novi Horizonti

• ESF-finansierat projekt 2000-2001
• Resursstarka, arbetslösa 

flykting/invandrarkvinnor i Sv. 
Österbotten

• 6 nationaliteter



Kulturkrockar, javisst
• Vietnam
• Ryssland
• Bosnien
• Makedonien
• Irak
• Amerika



SHAISYD, 

• Strategier för en Hållbar 
ArbetskraftsInvandring i 
SYDösterbotten

• ESF-finansierat projekt 
• Nov 2008-okt 2011



SHAISYD
• Koordinering av 

arbetskraftsinvandringen och 
rekryteringen

• Praktiska stödåtgärder > 
arbetsgivare och > invandrare

• Utbildning; språk, yrkeskomplettering



GIIÖB
• En God Integrering av Invandrare i 

ÖsterBotten
• ESF-finansierat projekt 
• mars 2008-feb 2011
• Betonar ömsesidig integrering



GIIÖB
• Utbildning av olika yrkesgrupper som 

kommer i kontakt med människor från 
andra kulturer, samarbete med ÅA

• Tidningsbilaga översatt till fyra olika 
språk, samarbete med HSS-media 



NÄRPESMODELLEN?
• Långvarit arbete för att skapa goda 

attityder
• Brist på arbetskraft
• Framsynta och humana politiker
• Goda arbetsgivare
• Erfarenhet av emmigration



NÄRPESMODELLEN ?
• Kontinuerlig språkundervisning
• Flera stödjande projekt under åren
• Öppenhet i samhället
>  Uppmärksamhet; ständigt besök från 

ministerier, tidningar, Tv, 
myndigheter m.fl.


