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Ledarartikel
av Laura Martínez 

Detta är den andra edition om det tvååriga nyhetsbrevet 
PERMIND. Vi måste säga att vi är väldigt nöjda med den 
varma mottagningen av detta initiativ, så TACK! Vi fick 
flera komplimanger som uppmuntrar oss att fortsätta 
arbeta med permakultur som ett verktyg för att förbättra 
människors välbefinnande med psykisk ohälsa. De senaste 
månaderna har varit väldigt upphetsad och full av aktivitet 
med träning av proffs på Teneriffa och början av PERMIND
trädgård i alla länder. 

På de följande sidorna erbjuder vi dig en 
sammanfattning av den stora erfarenheten som 
PERMIND-tränare bodde i högkvarteret för 
Association of Permaculture Development (ADP) 
i mars och en översikt över PERMINDs första 
steg i Spanien, Slovenien, Grekland och Sverige. 
Kom igen! Fortsätt läsa och bli informerad om 
allt. 
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The training of the 
trainers på 
Teneriffa

I slutet av mars 2018 har det varit fruktbart för ADP. Vi slutade det 

första utkastet till PERMIND-manualen (vi arbetade på det sedan 

november 2017!). Vi har gjort en pedagogisk guide som samlar 22 års 

erfarenhet av permakultur på Mato Tinto gård och 16 år med 

permakultur som terapi för personer med psykisk ohälsa. PERMIND- 

manualen syftar till att vara en facilitator för de pilotupplevelser som 

just har börjat i PERMIND-partnerländernas länder. 

Vi anordnade en intensiv träningskurs för tränare från 19-23 mars på 

trädgård. Vi genomförde programmet: "Jordning", design och 

förberedelse av marken, underhåll av odlingsområdet, hantering av 

frön och biokonstruktion som en terapi. 

  

Kursen var ett kvalitetsprov för att utvärdera PERMIND 

manualen och för att analysera om det är lätt att replikera 

kursen genom att följa den. Utbildarna fick möjlighet att 

jämföra informationen i handboken med kunskapen som 

förvärvats direkt på gården. Under träningens träning 

tillbringade vi undan tid för att reflektera över lärorna från 

dagen innan. Vi verifierade att det var ett berikande sätt 

att spegla steg för steg på lärandeprocessen och främja 

kunskapsutbytet mellan deltagarna. Estefanía, Mariano, 

Maja, Irene, Anna, Gregor, Črt, Ioannis, Antonis och 

Johanna njöt av vår erfarenhet och, enligt deras intryck, 

uppfyllde kursen sina mål. 

Denna process av "jordning" gjordes också i 

arbetscenteret "Los Verodes" körs av IASS, ADP: s 

associerade partner. Från början av projektet är IASS 

engagerad i spridningen av PERMIND. De har varit ett 

utmärkt exempel för övriga partner om hur man använder 

permakultur med personer med speciella behov. 

En intensiv träning anordnades i Mato Tinto gård 

(Teneriffa-Spanien) för att undervisa PERMIND-tränare 

de viktigaste egenskaperna för permakultur före starten 

av pilotkursen i vart och ett av partnerländerna. 
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Starta 
pilotutbildningen i 
alla partnerländer
PERMIND-pilotkursen i Spanien genomförs på två olika ställen. Vi testar kursen i en stadsmiljö i Valladolid. Intras huvudkontor 

ligger i ett bostadsområde i staden. Vi hade ett tomt utrymme runt vår byggnad som blir den permakulturella trädgården. Vi 

hoppas att detta initiativ kommer att hjälpa oss att integrera centrum i grannskapet (byggnaden öppnades 2016) och att ge en 

positiv och vänligare bild av psykisk ohälsa. Hittills är åtta personer engagerade i träningen och vi måste säga att de verkligen är 

glada över det! De samlade redan tidningar och kartong för att skydda mark-, beskärnings- och trädgårdsrengöringsavfall för att 

öka det organiska materialet i trädgården och de letade även efter kakel för att skapa vägarna. 
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Vi testar PERMIND-kursen i ett landsbygdsområde i 
provinsen Zamora (i närheten av Torres de Carrizal). 
Tio personer förbereder redan jorden och blir 
involverade i den permaculturella världen. De går till 
gården i en skåp varje dag väldigt tidigt på 
morgonen, klockan 6.30! Detta engagemang är något 
svårt att uppnå när man arbetar med personer med 
psykiskt obehag. De professionella som jobbar med 
dem är verkligen förvånad och glada att se att de 
älskar träningen så mycket! Att vara i direkt kontakt 
med naturen gör verkligen en skillnad och ger våra 
användare ett utrymme att vara avslappnad och 
bara njuta av att göra något med sina händer. 
Vi är väldigt optimistiska med PERMIND-kursen och 
ser fram emot att se de positiva resultaten snart! 
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PERMIND-projektet i Slovenien genomförs för närvarande på två platser i huvudstaden. Eftersom SENTs målgrupp är 
människor i rehabilitering som fortfarande arbetar med psykiska problem, är vårt fokus just nu på motivation och förklarar de 
olika positiva aspekterna av att delta i en permaculture trädgård. 
Det specifika programmet vi valde att genomföra permaculture kallas "Bostadshus". För att uttrycka det enkelt är det där 
människor, som ännu inte är redo att leva självständigt, lever under ledning av en professionell och lär sig grundläggande 
livskunskaper. Vi känner att en trädgård skulle vara en väsentlig komplettering på vårt program, eftersom det skulle kunna 
motivera våra användare, hjälpa dem med att involvera andra människor och närområdet, liksom hjälp dem med att äta 
hälsosamt och ansvarigt. 
Fordi de flesta av enheterna där PERMIND-kurser kommer att användas, är hyra och i stadsmiljöer, trädgårdar är mindre och 
ska vara lätta att få tillgång till och upprätthålla. Vi behöver för att garantera att trädgården ger en avslappnande och 
terapeutisk miljö och blir aldrig ett stress för våra användare. 
Arbeta med den första bostadsgruppen, en trädgårdslayout utformades, verktyg, tidningar, kartong och jord samlades. Jorden 
var den största frågan för ŠENT, eftersom jorden från trädgården inte kunde användas på grund av stadens zoneringslagar. Vi 
var tvungna att importera jorden och designade sängar, vilket var mycket roligare och gav oss möjligheter till dekoration. Vi 
väntar nu på ägarens samförstånd, även om alla är mycket otåliga att komma igång. 
Bara att vara ute och att ta en aktiv intresse i haven har redan givit oss motivation och engagemang för att se saker igenom. 
Vi är optimistiska och hoppas att trädgården används för bostadsgrupper i slutet av juni. 
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Pre-yrkesprogrammet i 
Alexandroupolis, Grekland, 
är en huvudaktivitet som 
utvecklats av Society of 
Social Psychiatry and 
Mental Health, som utgör 
huvuddelen av PERMIND- 
projektet. Slutmålet är 
upprättandet av permakultur 
trädgården både som ett sätt 
att odla och som ett sätt att 
förbättra kompetensen och 
mentalvårdens 
välbefinnande. Vi stöder idén 
om PERMIND-kursen, som 
inte bara ska lära oss ett 
hållbart sätt att odla jord, 
utan också att utbilda 
transversella kompetenser 
som är användbara för social 
och arbetsintegrering av 
personer med psykisk 
nackdel. 
Trädgårdsdesign var det 
första nyckelsteget av många 
andra, till exempel: odling av 
jord, teckning av allotments, 
utveckling av 
bevattningssystem och start 
av vår första odling. Våra 
användare har börjat utbildas 
på metoden för 
permakulturodling. 
Praktikanter och tränare har 
veckomöten för att diskutera 
läroplanen och 
pedagogikprovet. De har 
redan köpt alla nödvändiga 
saker för odling.  
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Tanken är att våra användare ska förbättra sina sociala kompetenser och praktiska färdigheter genom att använda dessa 
verktyg. Personalen i vår organisation har utbildats på permaculturefilosofin och tekniken som stödjer praktikanter att möta 
och undvika uttag. Professionella har lärt sig ett nytt sätt att arbeta i landet och förstå miljön genom att delta i 
träningsutbildning. 
Ett annat huvudmål är spridningen av projektaktiviteter internt och externt, så att vi bygger allianser med nyckelaktörer. 
Alla organisationer och enskilda deltagare kommer att bidra till att dela information om resultat i projektets gång genom 
specifika kommunikationskanaler, inklusive webbplats, sociala medier, nyhetsbrev etc. Huvudsyftet är att öka projektets 
effekter och mervärde för att säkerställa dess framtida hållbarhet i Grekland. Vi strävar efter att öka medvetenheten om 
fördelarna med att tillämpa permakultur och engagera olika målgrupper som bygger olika nätverk och allianser. 
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Maja Riise är trädgårdsmästare på Onsala församling 
(Sverige) och även enhetschef för deras tillhörande 
lantgård Noas ark. Onsala ligger ungefär 40km utanför 
Göteborg och på gården finns, förutom trädgården, även 
hästar, åsnor, får, getter och höns. Idag finns en öppen 
förskola för småbarn och familjer på gården, så väl som en 
fritidsverksamhet. 
- Det är inte bara trädgården som intresserar mig utan 
kombinationen av vad natur, djur och trädgård kan göra 
för oss människor, berättar Maja Riise. 
För sju år sedan, när Maja var nyutbildad 
trädgårdsmästare, fick hon möjlighet att starta igång ett 
program för förrehabiliterande insatser i grön miljö på 
Noas ark. Det kom många förfrågningar från närsamhället 
kring ungdomar och vuxna som inte mådde bra och som 
man ville skicka till gården för återhämtning. 
Noas ark är en del av EU-projektet Permind och jobbar 
sedan april i år tillsammans med Changemaker med ett 1- 
årigt pilotprojekt där man anlägger en 
permakulturträdgård på gården och använder den i sitt 
förrehabiliteringsarbete. 
Maja berättar att man på Noas ark sedan tidigare hade ett 
intresse av permakultur som metod och var hon tacksam 
för att bli ombedd att delta i PERMIND- 
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pilotprojektet när Changemaker föreslog organisationen 
att delta som associerad partner. 
I slutet på mars åkte Maja och Johanna Apler-Lilja från 
Noas Ark, två personer från Changemaker och 
representanter från de andra aktörerna inom Permind- 
projektet till Teneriffa för att själva gå en utbildning på 
den gård där det första permakulturinitiativet startade 
för många år sedan tack till ADP: s arbete. 
- Jag såg resan som ett kunskapsutbyte, där vi fick 
inspiration från andra att verkligen ta tag i det här med 
permakultur som är ett område vi varit intresserade av 
ett tag. Det var väldigt inspirerande lärare, och det var 
härligt att möta så engagerade människor som deltog. 
Det var en väldigt bra start att kunna mötas hela 
gruppen så under flera dagar. 
På Noas ark har sedan april en köksträdgård 
implementerats enligt permakulturprinciperna.  Arbetar 
enligt PERMIND-utbildningsmaterialet, säger Maja att 
den deltagande gruppen på gården har varit mycket 
intresserad av permakultur som en metod. Projektet har 
också gjort både folket på gården och i församlingen 
mer medvetna om hållbarhet. Alla ser fram emot att 
vara med i det 1-åriga pilotprojektet. 

http://www.sent.si/
http://www.sent.si/
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Skicka bara ett mail till 

 irene.poggi@changemaker.nu 

 per@changemaker.nu

Projektet genomförs med ekonomiskt stöd från Europeiska kommissionen. 

Föruppgifterna i denna publikation (som är ett meddelande) ansvarar endast upphovsmannen. 

Europeiska kommissionen tar inget ansvar för hur dessa uppgifter kan komma att användas. 
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