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Mångkulturellt samhälle innebär affärsmöjligheter

Vad gör LRF?

Sverige har idag kommit att bli mångfaldens land. Det finns ca
1,9 miljoner människor med utländsk bakgrund i Sverige idag
med fler än 200 olika nationaliteter. 1, 2 miljoner av dem är
födda i ett annat land.

LRF inledde arbetet med Grön mångfald 2006 med förstudien Integrera Grönt. Förstudiens fokus var att undersöka möjligheterna
att öka affärsutbytet mellan nysvenskar och de gröna näringarna.
En övergripande slutsats i studien var att vi snabbare kommer
att nå integration på landsbygden genom att satsa på arbete och
entreprenörskap.

År 2006 var 4,2 miljoner människor sysselsatta i åldrarna 18 till
64 år i Sverige. Av dessa var ca 72 000 eller 1,7 procent sysselsatta
i de gröna näringarna, med jordbruk, skogsbruk, trädgårdsbruk
och liknande. De utrikesfödda utgör cirka 11,7 procent av de
sysselsatta i Sverige som helhet, men det är bara 0,6 procent som
är verksamma inom de gröna näringarna. Av dessa är 32 procent
födda i Norden, 38 procent i övriga EU och 30 procent i övriga
världen.
Den totala köpkraften hos utrikesfödda låg år 2006 på 146 miljarder kronor. De är en stor och viktig konsumentmålgrupp som
har andra konsumtionsvanor och behov att beakta för företagare som vill vända sig till målgruppen med sina varor och tjänster. Importen av framförallt förädlade produkter är stor och en
del skulle kunna ersättas med inhemsk produktion. Det innebär
många affärsmöjligheter för företagare i de gröna näringarna.
De flesta människor med utländsk bakgrund bor idag i och
kring större städer. De är en betydande resurs för landsbygden.
Genom att få in fler människor med utländsk bakgrund, både
som företagare och arbetskraft kan nya idéer födas och landsbygdsföretagandet kan utvecklas än mer.

I LRFs arbete med Grön mångfald ligger fokus på att visa nysvenskar möjligheterna till arbete och företagande i de gröna
näringarna. Fokus ligger också på att få LRFs medlemsföretag att
utveckla och rikta produkter och tjänster till den mångkulturella
marknaden samt att se nysvenskar som en resurs när det gäller
potentiell arbetskraft.
LRF arbetar bland annat med:
- att stötta och lotsa nysvenskar som är intresserade av en framtid
i näringen vidare
- att informera LRFs medlemmar om affärsmöjligheter
- att stötta regionala mångfaldsaktiviteter
- nätverk och mötesplatser
- analyser
- kommunikation och media
- näringspolitisk bevakning i frågan
- projektet Mångkulturell företagsutveckling där vi satsar på bland
annat utbildning, kommunikation och analys

