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"Det som saknas hos politiker och tjänstemän är kunskaper och visioner om och
hur Gröna Arena verksamhet kan organiseras på ett bra sätt."

Varför kan man ena dagen delta i en konferens som
handlar om Gröna Arena utifrån rubriken "Djuren,
folkhälsan och Agenda 2030", för att sedan några
dagar senare få ta del av Kristinehamns kommuns
planer på att inte förlänga avtalet med Grön Arena
gården Räntan med verksamhet som handlar om
precis det som konferensen tar upp?

Konferensen visade även att det på andra håll i landet går
utmärkt att bedriva Grön Arena verksamhet samt vilken
betydelse det har för dem som ges möjlighet att delta. Grunden
för Grön Arena är att utveckla gårdar på landsbygden som vill
erbjuda tjänster inom social omsorg, skola och hälsa. Där
landsbygdsmiljön, djuren och naturen är en viktig del. Alltihop
startade för tolv år sedan genom ett projekt initierat av
Hushållningssällskapet i Värmland för att så småningom 2013 bli
ett nationellt projekt för hela landet.

Det !nns idag vetenskapliga studier som visar att vi människor
mår bra av samröre med djur och natur. Det bidrar till psykiskt
och fysiskt välmående. Samtidigt kommer många människor
längre och längre bort från dessa ”må bra” miljöer och upplever
stress, utanförskap, dålig självkänsla och dåligt självförtroende.
Vilket i sin tur resulterar i sjukskrivning, arbetslöshet, missbruk,
självskadebeteenden samt barn och ungdomar som inte går till
skolan (hemmasittare). Det allt högre tempot och kraven i
arbetslivet gör också att det är svårt för deltagare inom ramen
för LSS och LOV att hitta meningsfulla platser att vara på.
Samtidigt som det på landsbygden !nns gårdsinnehavare som
vill skapa sociala värden och där verksamhet inom Grön Arena
även går att koppla till den livsmedelsstrategi som är tagen av
Sveriges riksdag.
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Det är därför med stor förvåning vi läser i massmedia och på
sociala medier om beslutet att lägga ner den mycket väl
fungerande verksamheten vid Grön Arena gården Räntan p.g.a.
besparingar inom kommunen. Frågan är om det blir någon
besparing för kommunen eftersom personer i behov av stöd
kostar pengar och måste få kosta pengar. Räntans gård har också
genom åren setts som en föregångare i hela landet inom Grön
Arena.

Det !nns många möjligheter med Grön Arena för värmländsk
landsbygd och landsbygdsföretagande. Men inte minst för de
personer som har behov av stöd i sin vardag. Det som saknas
hos politiker och tjänstemän är kunskaper och visioner om och
hur Gröna Arena verksamhet kan organiseras på ett bra sätt. Det
är dags nu för er politiker och tjänstemän som vi getts möjlighet
att trä"a att gå från ord till handling. Till dig som är beslutsfattare
i regionen, kommuner eller annan o"entlig verksamhet. Vad
händer i Värmland? Här !nns förutsättningar för den
beslutsfattare som vågar visa klarsynthet, framåtanda och
medmänsklighet möjligheten att stötta företagande på
landsbygden, i kombination med ett socialt engagemang, som
kan få människor att känna sig behövda och ingå i ett socialt
sammanhang. Vi kunde ha varit föregångare i Sverige men är nu
omsprungna av andra län i vårt land.

Finnbråtens gård, Pia och Per Karlsson, Karlstad

Fjällsäter Kulturgård, Jakob och So!a Martinell – Funch, Kil

Hannemo kursgård, Morgan Stensson och Hanne Skretting,
Sunne

Ullibruk, Marianne Andersson, Kil

KulaTorpet, Inger Malm, Deje

Åsen gård, Inga-Lill Berg, Karlstad

Lillemyrsgården, Camilla Risberg, Forshaga

Åna Lantbruksliv, Ulrika Johansson, Deje

Föreningen Grön Arena gårdar i Värmland

GRÖN ARENA

Detta är en åsiktsartikel och innehållet är skribentens eller
skribenternas egna uppfattningar.
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