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Europeisk konferens för stadsbondgårdar till Växjö
Den 14-18 september 2016 kommer deltagare från ett tiotal länder till Växjö för att lära sig
mer om ”City Farms”, stadsodling och djurhållning i staden. På programmet står allt ifrån
besök på 4H-gårdar och integrationsprojekt till stadsodlingsfestival och workshopar med
urbana odlare.
EFCF – European Federation of City Farms – är ett europeiskt nätverk av stadsgårdar som arbetar
för hållbar utveckling och ger barn och vuxna möjlighet att komma i kontakt med djur, natur, miljö
och varandra. Varje år hålls en konferens där ideella och anställda, från 4H-gårdar och City Farms i
hela Europa utbyter erfarenheter och inspireras av varandra. År 2016 är Sverige arrangör för
konferensen och har valt att förlägga den i Växjö. Sveriges 4H tillsammans med Studiefrämjandet
står för arrangemanget i samarbete med Växjö stad.
På konferensen kommer cirka 70 personer från EFCF:s medlemsorganisationer att delta. Förutom
Sverige så är Tyskland, Belgien, Holland, Norge, Storbritannien, Italien, Portugal, Marocko och
Australien medlemmar i EFCF.
Temat på konferensen är ”Working together for a sustainable future” och fokuserar på hur
stadsgårdar kan bidra till deltagande, demokrati och social inkludering.
Erik Jahn, Sveriges 4H:
–

Deltagarna kommer att få se exempel på hur 4H-gårdarna jobbar med att aktivt deltagande
och ledarskap bland unga, hur stadsodling kan användas som demokrativerktyg och hur
olika projekt aktivt arbetar med inkludering av t.ex. nyanlända och personer med
funktionsnedsättning.

På programmet står bland annat besök på 4H-gårdar, nätverket SIP – Samhällsförändring i
praktiken, Carl von Linnés Råshult samt seminarier och workshops om stadsodling och djurhållning
i staden. Konferensdeltagarna kommer också att få ta del av två andra stora arrangemang som äger
rum samtidigt i Växjö: Stadsodlingfestivalen i Ekobacken och MAT2016.
Thomas Karlsson, näringslivschef Växjö kommun:
–

Det känns spännande att man förlägger denna konferens till Växjö. Det blir därmed
ytterligare ett internationellt evenemang i samband med MAT2016 och vi kommer att visa
upp både stadsodling, nya företag inom mathantverk och den höga gastronomiska nivån i
Matlandethuvudstaden, säger Thomas Karlsson, näringslivschef Växjö kommun.

Program och mer information finns här:
www.4h.se/efcf16
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Om European Federation of City Farms (EFCF)
European Federation of City Farms (EFCF) är ett nätverk som syftar till att främja och skapa
samarbete mellan City Farms - stadsnära bondgårdar. City Farms är jordbruksrelaterade
verksamheter där besökare i alla åldrar kan komma i kontakt med djur, natur, sin närmiljö och
varandra.
Mer info: www.cityfarms.org
Om Sveriges 4H

4H:s vision är att alla barn och ungdomar ska utvecklas till engagerade, välmående och
ansvarstagande människor med respekt för omvärlden. 4H går efter mottot "Lära genom att
göra" och har cirka 11 000 medlemmar som är fördelade på 200 klubbar i hela Sverige. I
klubbarna är målet att alla medlemmar ska ha möjlighet till medbestämmande och vara
delaktiga och kunna påverka verksamheten redan vid ung ålder. Ett 30 – tal av 4Hklubbarna bedriver 4H-gårdsverksamhet där medlemmar och besökare har möjlighet att vara
nära djur och natur. De 4H:na står för huvud - kunskap, hjärta - medkänsla, hand – praktiskt
kunnande och hälsa – sunt levnadssätt.
Mer info: www.4h.se
Om Studiefrämjandet
Studiefrämjandet är ett av Sveriges största studieförbund med ett brett utbud av studiecirklar,
utbildningar, kulturarrangemang och föreläsningar. Med en särskild inriktning mot ökad kunskap
om natur, djur, miljö och kultur arbetar de aktivt med hållbar utveckling.
Mer info: www.studieframjandet.se/kronoberg

