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BIDRAGSSÖKANDE ORGANISATION

BirdLife Sverige

PROJEKT

Projektnr:

2
Projektnamn:

Fåglar förenar
Projektstart (år/mån):

2021/01
Projektslut (år/mån):

2023/12
Projektets totala budget (kr):

2 729 840

FRÅN SVENSKT FRILUFTSLIV SÖKTA MEDEL FÖR PROJEKTET

Belopp, kr Avser bidragsår

398 980 2021
254 000 2022
257 000 2023

Beviljade anslag för år ett år ingen garanti för fortsatt beviljade anslag för kommande år.

EV. MEDSÖKANDE SAMARBETSORGANISATIONER

EV. ANDRA FINANSIÄRER TILL PROJEKTET FÖR SÖKT BIDRAGSÅR

ANSÖKAN UPPRÄTTAD AV

Namn:

Stina Rigbäck
E-postadress:

stina.rigback@birdlife.se
Telefon (dagtid):

0708554757
Mobiltelefon:

0708554757

PROJEKTBESKRIVNING (HELA PROJEKTTIDEN)

Syfte med hela projektet (sammanfattning)

BirdLife Sverige ökar sitt arbete riktat mot mångfald och integration genom att råda
bot på den enhetliga bilden av fågelskådare som svenskfödd och välutbildad
medelklass. Vi ska tillgängliggöra, uppmuntra och involvera fler i fågel- och
naturupplevelser för att stärka skyddet för detta och samtidigt välkomna nyanlända
och utlandsfödda ut i den svenska naturen. Fågelintresse och fågelskydd fungerar
som brobyggare och integrationsyta mellan nyanlända/utlandsfödda unga och
svenskfödda. Detta skapar ökad naturkunskap bland förortsungdomar och ger nya
bekantskaper.

Kopplingar till nyanländas ursprungsländer där fågelskyddet är svårt eftersatt och
svenska flyttfåglar dukar under. Fågelflyttning och människors migration har
välkänd gemensam symbolik. Många nysvenskar har dessutom kvar kontakterna
med sina hemländer som Syrien, Libanon och Irak och där råder svåra problem
kring natur- och fågelskydd. Vi ska utbilda och utveckla en ny generation av
medvetna och intresserade unga nysvenskar som samtidigt kan bidra till inspiration
och engagemang i sina hemländer. BirdLife Sverige har redan ett påbörjat
samarbete med partners i den regionen och konceptet Fåglar förenar kommer
öppna för fantastisk utveckling både i Sverige och i bl.a. Mellanöstern.



Beskrivning av hela projektet och genomförandet

Hösten 2020 sker en förstudie där BirdLife Sverige utreder möjligheterna till
genomförande och finansiering och samtidigt förankrar initiativet hos våra många
regionala och lokala fågelföreningar. BirdLife Sverige ska bedriva en flerårig
satsning för att sprida konceptet och nå ett lokalt självgående upplägg genom
*Learning by doing*. Fokus blir på att först involvera ett mindre antal lämpliga
testområden där nyckelpersoner inom föreningslivet finns och redan etablerade
kontakter med till exempel skolor, fritidsgårdar, naturföreningar etc. Det finns
kända förorter i både Malmö och Stockholm som konceptet passar väldigt bra att
börja med då dessa ha hög andel utlandsfödda ungdomar men också nära till
naturen strang utanför betongdjungeln. Vi prövar då upplägget med dem och efter
en gemensam utvärdering så expanderar vi det till fler delar av landet för att på sikt
ha nått alla våra lokala klubbar och föreningar.

Vi tar fram ett utbildningsmaterial, en planering och utvecklar en metod så att detta
kan genomföras av intresserade och engagerade lokala föreningsmedlemmar.
Initialt så leds detta av vår projektledare som besöker föreningarna och genomför
aktiviteter. Vi planerar för en serie "training of trainers", här kommer lokala unga
talanger och föreningsmedlemmar ingå, så att konceptet förgrenar sig utåt och inte
bara hänger på projektledningen. Vår ambition är att det ska finnas välkomnande
ingångar och även ett periodvis aktivt uppsökande (besök på skolor, fritidsgårdar,
moskéer, föreningar etc.) för att entusiasmera och attrahera unga.

Vi planerar för både digitala och fysiska delar, det ska vara tillgängligt och flexibelt
men samtidigt skapa mellanmänskliga och personliga möten. Givetvis beaktar vi
restriktioner och rekommendationer kring Covid-19 och planerar för hur aktiviteter
kan ske på bästa möjliga vis ändå. Då fågelskådning sker utomhus så finns det goda
möjligheter till kontinuitet och vi kommer även att köra studiecirklar och
presentationer online.

Vi varvar utflykter till fågelskådarplatser i närområdet med inomhusmöten i
lärandesyfte med egna små projekt och intressen. Även webbaktiviteter och digitala
möten med likasinnade i andra länder står på agendan och under dessa möten
undersöka möjligheterna för projekt tillsammans. Under kunnig ledning lär sig
ungdomarna om fåglar och natur och dessas roll i ekosystemet och hur vi människor
påverkar och påverkas av dem. Vi har mycket bra kontakt med landets många
fågelstationer som bland annat tar emot studiebesök för att se på ringmärkning av
fåglar och även erbjuder praktikperioder för de mer intresserade.

Genom träffarna och deltagande i en serie aktiviteter så får ungdomarna upp
ögonen för världen av fågelskådning och alla tänkbara vägar framåt i ämnet; högre
studier inom ekologi och biologi, som fritidsintresse, resor till andra länder, kontakt
med likasinnade, webbforum, arbetstillfällen, lärande, nya vänner, kopplingar till
miljö och omvärldsutveckling.
Vi som arbetar med projektet har stor erfarenhet av liknande projekt, både
utomlands och i Sverige. Ungdomsledning, integration och mångfald ligger oss
varmt om hjärtat. BirdLife Sverige håller landets högsta expertis inom ornitologi och
även natur- och miljövårdsexperter finns att tillgå för att ge krydda och kunskap till
vetgiriga ungdomar.

Förväntade effekter

- Ett stort antal unga med utländsk bakgrund har involverats och fått upp intresse
för fåglar och natur
- Det har spridit sig en medvetenhet, en ny kunskap och kännedom om fåglar och
natur i de ungas vardagsmiljö (skolklassen, familjen, kvarteret, klubben)
- Minst fem av BirdLife Sveriges lokalföreningar har fått igång ett arbete riktat mot
mångfald och integration
- Minst ett samarbetsprojekt med ett ursprungsland har initierats
- Genom uppmärksamhet i media och sociala medier påverkar vi också bilden av



fågelskådandet och fågelskydd som något som är ”för alla!

BESKRIVNING AV PROJEKTETS BUDGET BIDRAGSÅRET

Planerad verksamhet och resultat samt specifikation av personalkostnader och "overhead"-kostnader Belopp, kr

Vi ansöker om en tredjedel av projektets totala budget från Svenskt Friluftsliv. Vi ämnar
söka för resterande del hos andra finansiärer.

1/3 av nedanstående totala budget

Framtagande av kommunikation och material (webb, tryckt) 150 000
Framtagande och införande av utbildnings-/mötesmetod 200 000
Extern konsult naturpedagogik 50 000
Lokalhyra 100 000
Transporter 80 000
Milersättning 44 400
Mat/fika till deltagare 50 000
Administration, OH, löpande bokföring, revision 78 300
Personalkostnader 444 240

Summa, kr: 1 196 953

EV. PERSONALKOSTNADER (ANGE HUR NI OVAN HAR BERÄKNAT PERSONALKOSTNADERNA)

Antal arbetstimmar Pris per timme

1040 331
416 265

Ifall ni ansöker om bidrag för era projekt måste ni fylla i denna blankett (Verksamhetsbidrag) en gång för varje
projekt. Gör så här:

När ni fyllt i första blanketten sparar ni den med ett unikt namn på er hårddisk.1.
Börja sedan om och fyll i de nya uppgifterna för nästa projekt och döp sedan den blanketten till ett unikt2.
namn på er hårddisk.
Fortsätt sedan enligt punkt 1 och 2 tills ni fyllt i och sparat blanketter för de projekt ni söker bidrag för.3.


