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Projektrapporter och förstudierapporter
frivillig återvandring 2015-2019
Projektnamn: Kompetensutveckling och nätverksbyggande i arbete med
återvandrare och diaspora i Europa
Projektägare: Center för lokal utveckling och diaspora International
Projekttid: 1 oktober 2018 – 30 juni 2019
Diarienummer: 2.2.3-2018-19683
Syftet med projektet är att aktualisera frågan om frivillig återvandring och
diasporas roll i utvecklingen av hemländer på europeisk nivå och att utbyta
erfarenheter samt sprida goda exempel.
Projektnamn: Miljöteknik som återvandringsverktyg till Sudan och Etiopien
Projektägare: Sweco Environment AB
Projekttid: november 2018 – mars 2019
Diarienummer: 2.2.3-2018-19676
Projektet syftar till att rusta målgruppen som består av 12 kursdeltagare
från Sudan med teknikkunskap inom miljö, avfall, klimat, energi och vatten
vilket kommer att leda till kompetensöverföring.
Projektnamn: Kompetensutveckling och kommunal nätverksbyggande i
arbete med återvandrare och diaspora
Projektägare: Center för lokal utveckling och diaspora International
Projekttid: december 2017 – mars 2018
Diarienummer: 2.2.3-2017-112932
Syftet är att inom arbetet med frivillig återvandring och diasporas roll i
utvecklingen av hemländer skapa nätverk mellan Göteborg, Örebro och
Jönköpings kommuner för framtidssamverkan och erfarenhetsutbyte samt
att utbilda personer inom organisationen och externt i tidigare framtagen 8stegsmodell.
Projektnamn: Aghabani
Projektägare: Arabiska kulturföreningen
Projekttid: augusti 2017 – augusti 2018
Diarienummer: 2.2.3-2017-52090
Syftet är att stödja syriska kvinnor från Syrien som är intresserade av
frivillig återvandring/cirkulär migration i att vara delaktiga i
återuppbyggnaden och samhällsutvecklingen i sitt ursprungsland genom
satsningar på entreprenörskap och eget företagande.
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Projektnamn: Sahaan hos kooperativ lantgård
Projektägare: Hawo-Tako Kvinnoförening
Projekttid: augusti 2017 – januari 2018
Diarienummer: 2.2.3-2017-48079
Syftet är att fem somaliska kvinnor ska få lära sig vad som krävs och hur de
kan driva en kooperativ rörelse inom jordbrukssektorn i Somalia.
Projektnamn: Förstudie om miljöteknik som återvandringsverktyg till
Sudan och Etiopien
Projektägare: Sweco Environment AB
Projekttid: augusti 2017 – januari 2018
Diarienummer: 2.2.3-2017-51647
Syftet är att få en helhetsbild av kompetensbehov inom avfallssektorn.
Projektnamn: Ny framtid – centrum för frivillig återvandring
Projektägare: Vänskapsförening i Skåne
Projekttid: augusti 2017 – juli 2018
Diarienummer: 2.2.3-2017-42633
Syftet är att skapa en mer trygg och säker återvandringsprocess för de
personer med PUT som frivilligt önskar återvandra till Irak.
Projektnamn: Entreprenörskap i hemländer
Projektägare: CLDD International
Projekttid: 2016-10-01—2017-05-31
Diarienummer: 2.2.3-2016-73789
Syftet är att undersöka på individ- och gruppnivå möjligheterna till att starta
eget i hemlandet samt vilka stöd som finns i Sverige och även
internationellt för dessa personer. Länder som ska undersökas på
individnivå är Bosnien och Hercegovina, Somalia, Somaliland och Syrien.
Ett EU-land ska inbjudas till samarbete. Landet som CLDD International är
mest förankrad med och har bäst nätverk i är Storbritannien.
Projektnamn: Möjlighetsinkubatorn frivillig återvandring till Mellanöstern
Projektägare: Riksorganisationen give it forward
Projekttid: 2016-07-01—2016-12-31
Diarienummer: 2.2.3-2016-71530
Syftet är att möta målgruppens behov och efterfrågan av en
påbyggnadsutbildning och innovationsbro för att stödja möjligheterna till
frivillig återvandring genom karriär och företagande i Mellanöstern.
Därutöver är syftet med förstudien att dokumentera och samla alla skriftliga
avsiktsförklaringar mellan finansiella partners och samarbetsaktörer i
Sverige och i Mellanöstern.
Projektnamn: Förstudie om frivillig återvandring till Syrien
Projektägare: Law & Business Group Sweden AB
Projekttid: 2016-06-15—2016-09-18
Diarienummer: 2.2.3-2016-68330
Bidra med kunskap och tillförlitligt underlag gällande målgruppens
önskemål och behov av frivillig återvandring. En inventering.
Projektnamn: Mentorprogram för återvandring till Irak
Projektägare: Nyföretagarcentrum NFC Service AB
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Projekttid: 2016-08-01—2016-11-30
Diarienummer: 2.2.3-2016-73838
Syftet med förstudien är att informera om vilka möjligheter som finns för
målgruppen att återvandra till sitt hemland. Studien kommer att fokusera på
att ta fram 10-15 deltagare som uppfyller kriterierna för uppehållstillstånd
och som är intresserade av att delta i starta-eget-utbildning och med hjälp
av mentorprogram etablera sig i hemlandet.
Projektnamn: Förstudie kring internationellt entreprenörskap mellan
Sverige, Iran och Afghanistan
Projektägare: Högskolan i Skövde
Projekttid: 2016-08-15—2016-11-30
Diarienummer: 2.2.3-2016-73882
Syftet med förstudien är att utveckla en modell för etablering av kontakter
mellan personer som erhållit uppehållstillstånd och svenska små och
medelstora företag i Sverige och med affärsaktörer i första hand Iran och
Afghanistan.
Projektnamn: Nätverks- och mötesplats för frivilliga återvandrande irakier i
Malmö
Projektägare: Ungdoms- och vänskapsföreningen i Malmö
Projekttid: 2015-12-01--2016-08-31
Diarienummer: 2.2.3–2015-57585
Förstudiens syfte är att stödja irakier med uppehållstillstånd i Sverige att
planera och genomföra sin frivilliga återvandring, att bygga nätverk mellan
och skapa en mötesplats för frivilliga återvandrande irakier som behöver
råd och stöd med kontakter i dagens irakiska nationella, regionala och
lokala samhälle och med dess myndigheter samt att skapa ett nätverk med
andra nationella organisationer som arbetar med återvandring för att dela
erfarenheter samt utveckla metoder och modeller för att effektivare nå
berörda målgrupper.
Projektnamn: Skola för framtid i Somalia
Projektägare: Borlänge kommun
Projekttid: 2015-09-15--2016-01-15
Diarienummer: 2.2.3–2015–25241
Förstudiens syfte är att finna två systerskolor i Somalia på vilka minst två
av kommunens somaliska pedagoger kan arbeta. Dessutom ska förstudien
finna minst två klara samarbetspartners, systerskolor och/eller förvaltningar
med vilka kommunen kan samarbeta. Som resultat av studien ska också ha
utvecklats ett embryo till gemensamt studiematerial vilket ska utvecklas
ytterligare i påföljande satsningar och samarbete mellan parterna.
Projektnamn: Connexchange Exhibition - Sweden
Projektägare: CLDD International
Projekttid: 2015-07-01--2016-01-31
Diarienummer: 2.2.3–2015–21671
Projektet har som syfte att bilda nätverk av frivilliga organisationer i Sverige
som i sin verksamhet arbetar med frivillig återvandring till hemländer samt
diasporas aktiviteter i utvecklingen av hemländerna. Ett mål är att ta fram
ett gemensamt strategiskt dokument som ska skrivas på av
samarbetsorganisationer och som ska ge riktlinjer kring bland annat om
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framtida arbete med frivillig återvandring och diasporas roll; utveckling både
i Sverige och repatrieringsländer.
Projektnamn: Förstudie om frivilliga återvandringsmöjligheter till
Somaliland
Projektägare: Somali Swedish Development and Relief Association
Projekttid: 2014-12--2015-03
Diarienummer: 2.2.3–2014–39812
Syftet med förstudien är att kartlägga möjligheterna som finns i Somaliland
med fokus på återvandring och affärsmöjligheter som kan bidra till lyckade
återvandringsprocesser och för att bidra till att öka målgruppens kunskap
om återvandring.
Projektnamn: Förstudie: Mobilisering nätverk för återvandrande irakier
Projektägare: Globala Vänskapsföreningen i Malmö
Projekttid: 2014-12-01--2015-03-01
Diarienummer: 2.2.3–2014–39589
Syftet med förstudien är att bygga nätverk mellan Irakiska Migrationsverket,
skolan och sjukhuset. Fokus på entreprenörskap och målgruppens kunskap
och information om migration och om den ekonomiska utvecklingen.
Projektnamn: Miljökunskapslyft för kompetensöverföring till offentliga
miljösektorer i Burundi, fas 1 och 2
Projektägare: SWECO Environment AB
Projekttid: 2014-11--2015-05
Diarienummer: 2.2.3–2014–39810
Syftet med projektet är att rusta 10 kursdeltagare från Burundi med
kunskap inom miljö, klimat, avfall, energi och vatten vilket kommer att leda
till offentliga sektorer i Burundi och därmed öka förutsättningarna för
återvandring till Burundi för målgruppen. Projektet kommer att beröra två
direkta aktörer i Burundi: Vatten- och Miljöministeriet samt Inter-Green
Africa.
Projektnamn: Förstudie: Återvandringsmöjligheter till Mogadishu
Projektägare: Somaliskatalande diaspora
Projekttid: 2014-11-01--2015-02-28
Diarienummer: 2.2.3–2014–39811
Syftet med förstuiden är att kartlägga möjligheterna som finns i
Mogadishu/Somalia med fokus på återvandring samt lägga grunden för ett
samarbete med MIDA (Migration for development in Africa) i Mogadishu
samt Center for Local Development for Diaspora, CLDD.
Projektnamn: Förstudie om utökat stöd till återvandrare till Bosnien och
Hercegovina
Projektägare: BH Net
Projekttid: 2014-11-01--2015-02-28
Diarienummer: 2.2.3–2014–39536
Syftet med förstudien är att kartlägga möjligheter och förutsättningar för
återvandrare som vill starta eget med fokus på småskaligt entreprenörskap
samt undersöka om det finns behov och förutsättningar att utforma och
utveckla ett långsiktigt samarbete med Center för lokal utveckling och
diaspora, CLDD, i Bosnien och Hercegovina.

