Biosfärområdet och flyktingsituationen.
Det finns idag över 60 miljoner flyktingar i världen. 12 miljoner är syrier varav 4 miljoner
har flytt landet, 2 miljoner av dem till Turkiet. Mer än var tredje människa på jorden är
invandrare (bosatta i ett annat land än de är födda), ett fenomen som påverkar alla
länder och såklart alla biosfärområden.
Biosfärområdens verksamhetsidé är att arbeta för en hållbar utveckling. I Sverige finns
förutom Östra Vätterbranterna (ÖVB) ytterligare fyra, i världen över 600 områden. Att
verka för hållbarhet innebär att allt vi sysslar med bedöms utifrån de tre dimensionerna
ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Ett socialt hållbart samhälle innebär att
grundläggande mänskliga rättigheter respekteras och att inga grupper missgynnas
strukturellt.
Varje biosfärområde är unikt och vi utvecklar därför olika praxis utifrån egna
erfarenheter och förutsättningar. I Östra Vätterbranterna finns en lång historia och rik
erfarenhet av flyktingmottagande. Under stormaktstiden kom ryska krigsfångar till
Visingsö, en del av dessa blev kvar i trakten. Även senare har arbetskraftsinvandring
och flyktingmottagande varit en del av vår historia. Under andra världskriget bodde
finska krigsbarn inackorderade i privata hem, en del av de vita bussarnas passagerare
inkvarterades vid krigsslutet bland annat i Gränna. Även under senare delen av 1900talet har flyktingar i olika omgångar tagits emot på flera platser. Vi har alltså både
kunskaper och erfarenheter att falla tillbaka på när det gäller mottagande av människor
från andra länder.
I föreningen ÖstraVätterbranternas stadgar återfinns:
”Vi arbetar för att alla människors lika värde och rättigheter respekteras, detta oavsett till
exempel ålder, kön, sexualitet, etnicitet, livsåskådning eller funktionsförmåga. Vi strävar
också efter att denna mångfald representeras i föreningen och i de projekt vi väljer att
stödja och initiera.”
Samt ” Vi arbetar tillsammans för att utveckla lärande om hållbara visioner och som en
aktör inom hållbarhetsområdet”
Begreppet hållbar utveckling används numera i många sammanhang och med delvis olika
innebörd. För biosfärområden, som har detta som sin huvuduppgift, är det nödvändigt att
definiera vad vi menar och samtidigt bedriva ett arbete som levandegör frasen i praktisk,
daglig verksamhet.
Resiliens är ett nyckelord i förståelsen av hållbar utveckling. Resiliens handlar både om
styrka och anpassningsförmåga samt om förmågan att vända chocker och störningar
(som en finanskris, klimatförändring eller flyktingkatastrof) till möjlighet, förnyelse och
innovativt tänkande. Resilienstänkande omfattar lärande, mångfald och framför allt
insikten att människor och natur är så pass starkt kopplade att de bör uppfattas som ett
helt sammanvävt socialekologiskt system.

Mänskligheten är idag farligt nära planetens gränser, vår påverkan är faktiskt så stor
att flera forskare har föreslagit att den nuvarande geologiska perioden bör döpas om
från Holocen till Antropocen – Människans tidsålder.
Situationen i Syrien är ett exempel på hur hållbarhetsdimensionerna hänger samman.
Regionens kris är komplex men även här finns inslag av klimatförändringens effekter. I
september 2010 larmade FN att torkan drivit mellan 2–3 miljoner syrier in i extrem
fattigdom, många flydde från landsbygden till städerna och motsättningar i samhället
skärptes, något som nästan alltid sker vid folkförflyttningar. Ett par månader senare
bröt upproret mot Assad-regimen ut.
Det finns enorma resurser för lärande och innovation som ofta visar sig i samband med
kriser. I Östra Vätterbranterna behöver vi de närmaste åren både lära oss om och av de
människor som kommer hit och arbeta för att stärka resiliensen i vårt samhälle. Vi har
nu möjlighet att använda en ny situation till att utveckla och berika vår hembygd.
Föreningen Östra Vätterbranterna välkomnar samarbete mellan myndigheter,
organisationer och enskilda för att lösa den akuta situationen och för att hitta former
för långsiktigt hållbart och solidariskt utbyte mellan gamla och nya invånare i Östra
Vätterbranterna. Föreningen strävar efter att bli en katalysator för att sammanföra
olika aktörer i detta arbete.
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