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Statement 
by the Eastern Partnership Network on Russian 

Invasion of Ukraine  

At 5AM Kyiv time today, Putin launched a large-scale military 
invasion of Ukraine. On 21 February 2022, Russia overrode the 
Minsk agreement by illegally recognising the so-called Donetsk 
and Luhansk People’s republics.  

The Eastern Partnership Network strongly condemns Russian 
invasion of Ukraine. It is a violation of international law, and of 
Ukraine’s sovereignty and territorial integrity.  

The Eastern Partnership Network expresses its solidarity with 
Ukrainian civil society and the entire population of Ukraine 
under severe attack. 

The Network  
● demands that the Russian authorities cease military 
invasion and immediately withdraw their troops from 
Ukraine.  
● urges the international community to hold the Russian 
authorities accountable for the invasion of Ukraine.  
● calls on international civil society to combine efforts and 
stand in solidarity with Ukraine. 
                                         (mer om EaP-nätverket sid 5) 
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Kallelse till årsmöte 2022 
30 april kl. 10:00  

Hela Sverige ska leva Stockholms län kallar till årsmöte. 

Plats: Kårsta 4H Klubb https://www.4h.se/karsta/ 

          Kårstavägen 311, Vallentunna 

 

 
Förtäring: Smörgås & kaffe på morgonen, Champion- eller kycklingrisotto 
samt kaffe & Halloncheesecake.  
 
Anmälan görs till Conny Mörke e-post: conny.morke@telia.com 
Därefter kommer årsmöteshandlingarna. 
Nominera till styrelse och revisorposter  
Skicka förslag – eller anmäl dig själv! - till sammankallande för 
valberedningen Marianne Nord e-post: nord.marianne@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Hej medlemmar och samarbetsvänner  
i det demokratiska utvecklingsarbetet! 
 

I denna tid känner vi med alla människor i världen som lider under 
odemokratiska regimer och krig. Det har kommit så nära oss med kriget i 
Ukraina.  

Det är mycket illavarslande när antalet demokratier i världen minskar och 
några av dessa länder finns i Europa. 

I år är det 100 år sedan demokratin fick sitt fulla genombrott i Sverige, men 
demokrati går aldrig att ta för given. Det har vi sett i vår omvärld men även i 
Sverige finns oroande tecken.  Forts. nästa sida. 
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30 april 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    Asha Ismail 

 
 

Ordförande 
har ordet 

Jan Runfors 

about:blank
about:blank
about:blank
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Forts. Ordförandes spalt 

Vi måste ständigt stå upp för de livsvärden som människor behöver för att 
kunna leva, uttrycka sina åsikter och få sina sociala, kulturella och materiella 
behov tillfredsställda.  

Självklart ska vi ta emot flyktingar nu från kriget i Ukraina men vi ska även 
ta emot människor från andra länder som flyr på grund av krig och 
diktaturer på ett jämlikt sätt i Europa. 

I april kommer vi bjuda in till webbinarium om det Socialfondsprojekt vi 
deltar i för att stärka civilsamhällets roll som arbetsmarknadsaktör. 
Empowerment+ är ett projekt med flera olika partners: Coompanion, ABF, 
Riksidrottsförbundet, Funktionsrätt Sverige, Rädda Barnen, Convoy, Smart 
och IF Metall.  

Vi arbetar i projektet med ett antal temagrupper; Kompetensutveckling och 
kapacitetsutveckling, Innovation inom civilsamhället, ”Erbjudandet” 
civilsamhället som aktör i arbetsmarknadsområdet, GIG - ekonomin, hur 
mäter vi resultat i civilsamhällets organisationer är några sådana teman. 

Vi arbetar i så kallade testbäddar där vi i partnerskap prövar olika metoder 
för hur civilsamhället ska bli en aktör inom området arbetsmarknad. Genom 
ett ökat samarbete mellan organisationer kan vi lyckas och det behöver ske i 
samarbete med den offentliga och privata sektorn.    

Hela Sverige ska leva Stockholms läns testbädd ”Ojobbigt” är ett samarbete 
mellan Coompanion Roslagen – Norrort, Convoy egenanställningsföretag 
(ekonomisk förening), Norrtälje kommun, Hela Sverige ska leva 
Västerbotten, Norsjö och Lycksele kommuner. Idén är att i kommunerna 
skapa nätverk tillsammans med den idéburna, offentliga och privata sektorn 
i dessa kommuner.  

Just nu är en uppdragsbank på väg att skapas i dessa tre kommuner där 
arbetsgivare, privatpersoner och föreningar kan söka uppdragstagare för 
jobb, föreningar behov av volontärer kommer också kunna läggas upp på 
denna webbplats som vi tänker köra på prov i några pilotbygder från maj 
och över sommaren. Om det fungerar bra hoppas vi spridning av den. 
Vi har också en gratis entreprenörsutbildning med start slutet av april där 
inbjudningar just nu har sänds ut till er i våra nätverk. Bilagor om 
utbildningar och mer om projektet skickar vi ut med detta nyhetsbrev. 

 

Önskar alla en fin vår och ni är alltid välkomna höra av och skriva om ert 
föreningsarbete i vår tidning eller lägga upp aktiviteter på vår hemsida   

Asha Ismail och Jan Runfors, ordförande samt styrelsen 

 
Ta en titt på våren! 

 

 
 
 

Läs hur samhället påverkas: 
 
https://www.mitti.se/nyheter
/prisade-eldsjalar-i-
hokarangens-
tjanst/repvat!PdAXszPY@kEe
NNLci8tpA/?fbclid=IwAR2JL
DVjtLUUa9xb02VQsganghtSo
C7N_zbgzGSn2wLpEN1B5um
tVkUfYjk 
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Valåret i kommunen börjar i Edsbro 
 

Sedan många år är det tradition i Norrtälje kommun att valåret börjar i 
Edsbro. Framtid Edsbro tillsammans med Edsbro hembygdsföreningen och 
Edsbro bygdegård samarrangerar detta evenemang som brukar bli 
välbesökt.  
 
Föreningar i Edsbro bygderåd, boende i byar och gårdar och inte minst 
näringslivet i Edsbrobygden utgör en viktig del av Norrtälje kommun med 
stor potential för att syfte och delmål i Norrtälje kommuns 
Landsbygdsprogram ska infrias i sin helhet. Landsbygden ska utvecklas och 
det är utgångspunkten för det öppna politikermöte den 6 april i Edsbro 
Bygdegård. 
 
 

 

 
 
 
 
 

 6 april 
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Vad är EaP? 

The Eastern Partnership Network is a Swedish civil society platform 
aimed at strengthening collaboration with civil society in the Eastern 
Partnership countries - Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Moldova and 
Ukraine - and Russia.  

Members of the Eastern Partnership Network:  
Civil Rights Defenders, Centralasiengrupperna (CAG), Frilans Syd (the 
southern section for Freelance Journalists within Swedish Union of 
Journalists), ForumCiv, Green Forum, Hela Sverige Ska Leva Stockholms 
län, KFUM Sverige, The Kvinna till Kvinna Foundation, Luftförorenings- 
och klimatsekretariatet (AirClim), LSU - The National Council of Swedish 
Youth Organisations, More Mosaic, Nordic Ukraine Forum, PRO Global, 
RFSL, RFSU, RåFILM, SILC, Swedish International Liberal Centre, Svenska 
FN-förbundet/United Nations Association of Sweden, Svenska Freds 
(Swedish Peace and Arbitration Society), Sveriges Belarusier, Union to 
Union, Winnet Sweden, Women in Network organisation of Women 
Resource Centres, Östgruppen. 
 
 
 
 
 

Internationella Romerdagen  

på Skarpnäcks kulturhus 

Offentligt Evenemang av 
É Romani Glinda, Romer i Stockholm och Romska kulturdagar 
Skarpnäcks Kulturhus 

Kom och fira Internationella romerdagen med oss i Skarpnäcks 
kulturhus och på www.facebook.com/romaniglinda . Vi firar dagen med 
god mat, musik och mycket annat. 

Från 15.30 öppnar vi portarna och bjuder på mingel och fika. 
16.00 Fred och Mia Taikon hälsar välkomna och delar ut gratislotter till alla, 
Kultur- och Demokratiminister Jeanette Gustafsdotter inviger dagen, programmet 
fortsätter med Stockholms romska brobyggare Rafael Szoppe som berättar om 
stadens satsningar, Fred Taikon samtalar med Katherine Hauptman från det 
nyinrättade Förintelsemuseet, Caroline Källner och Erik Broberg från Forum för levande 
historia om myndigheternas uppdrag och samarbete. 

Därefter samtalar Ann Bernes IHRA:s ambassadör och ordförande och Lars 
Lindgren från diskrimineringsombudsmannen om det svenska 
ordförandeskapet i International Holocaust Remembrance Alliance. 

Kvällen fortsätter med att É Romani Glinda delar ut det årliga 
hederprisutdelning till personer som arbetat för den romska frågan. 

Kaffe med dopp står framme hela dagen för att sedan lämna plats för en 
middagsbuffé som serveras under tiden som rummet fylls av romsk musik. 

Alla är välkomna! Fri entré 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 april 
 

  

https://www.facebook.com/romaniglinda/
https://www.facebook.com/romeristockholm/
https://www.facebook.com/Romskakulturdagar/
https://www.facebook.com/skarpnacks.kulturhus/
https://www.facebook.com/romaniglinda/?__cft__%5b0%5d=AZUM-TUzJVn3YF9kmziiiJnyJICTvrJ134VR0tEa37XQ0Zk2jhNAqzm33nN_OBUSuRkumdfJC2zB1m6IQxSX8ZLoIdjj4Uhqr9RpFbgYFQbIRWbJdzts_D9-vLAkpCj72xmgVCMwBLIKqu2k7rnPe8otHo5cmTOQFlTReLzDZb7Sag&__tn__=q
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Vill du bli entreprenör? 

Den här kursen riktar sig till dig som bor i någon av kommunerna Lycksele, 
Norrtälje eller Norsjö och har fyllt 16 år.   

Kursen genomförs inom ramen för delprojektet Ojobbigt, en del 
av Coompanion Sveriges projekt Empowerment+. Projektet finansieras av 
Europeiska socialfonden. 

Testbädd Ojobbigt * har nu fått klart med informationsmaterial om den 
entreprenörskapsutbildning vi planerat för under vår-vintern.  

 Kursen startar tisdag 26 april.  

 Kursen omfattar 8 digitala träffar, och går tisdagar och torsdagar.  

 Vi kör två kurser varje dag – dels en på lätt svenska kl 14.00-16.00, 
dels en för de som har svenska som förstaspråk 19.00-21.00. 

 Sista anmälningsdag är 21 april. 

Kursansvarig för respektive kurs är Sarah Thorsaeus, Coompanion Roslagen 
& Norrort (kvällskursen) och Rehman Amin, Coompanion Västerbotten 
(kursen på lätt svenska dagtid). Undertecknad kommer att delta vi moment 
under kursen samt ansvarar för sista kurstillfället. 
 
Anmäl dig via länken: 
https://coompanion.se/alla-event/tjana-pengar-pa-din-ide-digital-

kurs/&sa=D&source=editors&ust=1647538947519223&usg=AOvVaw1R6

NzUoNBhKuFNefZTUupK 

 

 
 

 
 
 
 

26 april 
  

Kursens innehåll 

1. Introduktion och presentation, Din idé, din kunskap 
och kompetens 
2. Vad är viktigt för kunden? Affärsidé och kundkunskap 
3. Vad, när och hur vill kunden köpa? Kunder, Sälj och 
Marknad 
4. Hur når du dina kunder? Kommunikation och 
Marknadsföring 
5. Hur sätter du priset? Ekonomi 
6. Viktigt att veta. Bokföring, moms och skatter. 
7. Bra att ha kunskaper. Affärsplan, företagsformer, 
försäkring. 
8. Så funkar det att fakturera kunder med Convoy. 

 

https://coompanion.se/roslagen-norrort/lokala-projekt/empowerment-ojobbigt/
https://coompanion.se/coompanion/empowerment/
https://www.google.com/url?q=https://coompanion.se/alla-event/tjana-pengar-pa-din-ide-digital-kurs/&sa=D&source=editors&ust=1647538947519223&usg=AOvVaw1R6NzUoNBhKuFNefZTUupK
https://www.google.com/url?q=https://coompanion.se/alla-event/tjana-pengar-pa-din-ide-digital-kurs/&sa=D&source=editors&ust=1647538947519223&usg=AOvVaw1R6NzUoNBhKuFNefZTUupK
https://www.google.com/url?q=https://coompanion.se/alla-event/tjana-pengar-pa-din-ide-digital-kurs/&sa=D&source=editors&ust=1647538947519223&usg=AOvVaw1R6NzUoNBhKuFNefZTUupK
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Språkkraft kan få hela Sverige att leva 

Få utanför målgruppen känner till det prisade integrationsinitiativet 
och den ideella föreningen Språkkraft trots att de kanske har fått störst 
genomslag av alla initiativ för att främja integration.  

För en lyckad integration och etablering på arbetsmarknaden av invandrade 
till Sverige är språkkunskaper viktiga. Språkkraft har utvecklat en metod som 
kompletterar den formella utbildningen, med hjälp av vad de kallar 
“medieintegrerat språklärande”.  

Språkkrafts hjälpmedel är dynamiska. I dagsläget finns tre olika digitala 
applikationer. Den mest spridda är SVT Språkplay. Den nyttjar det faktum 
att SVT undertextar sina program för hörselskadade på svenska. I appen blir 
undertexten interaktiv så att man kan klicka på orden och få en översättning 
när det är något som man inte förstår. 

 
Språkkraft  har hittills varit begränsad till att arbeta med nationella medier, 

men integration är en lokal process. Samhällsgemenskapen och 
arbetsmarknaden är kopplad till orten man bor i. Ambitionen är därför att 
snart säkra resurser och etablera samarbeten så att en lokal dimension kan 

skapas, där lärande kan ske baserat på lokal information och lokala nyheter. 
På samma sätt finns en begränsning idag till grundordförrådet. Föreningens 

vision är att i framtiden få möjlighet att även ge stöd för yrkesspråk och 
språkdomäner, t ex i jordbruket  och skogsbrukets språk. Detta både för att 
stärka de gröna näringarna och att ge möjlighet för invandrare att arbeta där. 

 
 

 
Språkkraft och SVT informerar potentiella användare i Kiruna 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              www.sprakkraft.se 
 
 

http://www.sprakkraft.se/
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Rapport från en Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp - 
 

”vägar till arbete och utbildning i de gröna 
näringarna” 

Landsbygdsnätverket samlar flera hundra medlemmar och engagerar 
organisationer som: Civilsamhälle och näringsliv, forskning, utbildning 
och rådgivning samt myndigheter som på olika sätt har betydelse för 
landsbygdsutvecklingen. 

Landsbygdsnätverket har olika arbetsgrupper, en av dem är gruppen 
”Vägar till utbildning och arbete”, som är en av flera undergrupper till 
”Hållbara gröna näringar” där Asha Ismail från SIOS och Jan Runfors 
från HSSL deltar.  

Syftet är att öka intresset för studier och arbete inom de gröna 
näringarna. 

Det görs genom informationsinsatser och studiebesök hos olika 
studieanordnare så som naturbruksskolor, 
arbetsmarknadsutbildningar, folkhögskolor, yrkesvuxenutbildningar 
och högskoleutbildningar.  

Liknande insatser ska också genomföras till arbetsgivare inom de 
gröna näringarna. Genom digitala seminarier ska bred information om 
möjligheter till studier om de olika branscherna och om 
arbetsmarknadsläget utföras. Och därmed öka intresset för utbildning 
hos ungdomar, arbetslösa svenskar och utlandsfödda. Samt människor 
intresserade att byta yrke. 

Vi  jobbade i Sörmland, en pilot-region, för att fler ska söka utbildning 
och därefter få anställning eller starta företag inom de gröna 
näringarna.  

Den här modellen kan vidareutvecklas och anpassas regionalt. Nu har 
vi börjat med Region Skåne och ska senare starta i Stockholms län. 

 

 
Se en film om Landsbygdsnätverket via länken: 

https://www.landsbygdsnatverket.se/vadarlandsbygdsnatverket.4.2e  

 

https://www.landsbygdsnatverket.se/vadarlandsbygdsnatverket.4.2e

