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TEMA: KRAFTSAMLING

Räkna med
socialt kapital
I San Francisco uppmuntras invånarna att hjälpa till
att »gröngöra« staden. Staden är beroende av det sociala
kapital som finns hos medborgarna.
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P

olitikerna i San Francisco har
antagit ett policyprogram och
avsatt pengar för att stimulera
och stödja invånare att odla
tillsammans och därmed ak
tivt bidra till att göra staden grönare.
San Franciscos Urban Agriculture
Program ligger definitivt i frontlinjen
och det pågår en spännande utveckling
av formerna för samverkan mellan kom
munal förvaltning och invånare.
Programmet innebär ett utvecklat
aktivt stödjande och avspeglar att politi
ker och tjänstemän är medvetna om den
urbana odlingens betydelse för en social
och ekologiskt hållbar utveckling. De ser
helt enkelt att satsningarna betalar sig
och resulterar i win-win för båda parter.

Stöd finns

Genom Urban Agriculture Program
tillhandahålls stöd och infrastruktur
så att stadsborna lättare kan odla mat
och blommor och hålla djur. Material
som jord, kompost, barkmull, växter,
frön och verktyg finns att tillgå i Ur
ban Agriculture Resource Centers. För
att bäst tillgodose alla volontärodlare
flyttas resurscentren runt månadsvis i 
de olika stadsdelarna. Därtill erbjuds
odlingsteknisk assistans samt halvårs
vis växtutdelning. >

In Chan Kajaal Park
community garden.
Politikerna ser att
satsningarna resulterar
i win-win för både staden
och medborgarna.

Två mål

De två huvudsakliga målen är att invå
narna, genom community gardening och
andra typer av stadsodlingar, ska kunna
hjälpa till att göra San Francisco grönare
och samtidigt öka den sociala samman
hållningen i stadsdelen. En viktig paroll
bakom programmet är just Garden is the
tool – Social cohesion is the goal.
Andra fördelar med urban odling är
till exempel ökad tillgång till hälsosam,
lokalproducerad mat, främjad rekreation
och fysisk aktivitet, starkare gemenskap
i stadsdelen, att nya generationer lär sig
att odla, att odlaren utvecklar en kun
skap om platsen och ekosystemets vill
kor samt ökade fastighetsvärden.
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En gång i månaden erbjuder Urban
Agriculture Academy utbildning i äm
nen som är relaterade till urban odling,
något som blivit mycket populärt och
ofta är fullbokat. En effekt av program
met är att invånarna aktivt engagerar
sig i underhållet och skötseln av de ge
mensamma gröna ytorna.

Egna trädgårdar

De ideella insatserna transformerar
inte bara de gröna ytorna utan också
människors liv och sociala gemenskaper.
Många människor har egna trädgårdar,
de kommer inte till stadsdelsträdgården
för att få tillgång till land att odla på, utan
det är något annat som motiverar dem,
nämligen den sociala mötesplatsen.
Community building, att bygga ge
menskap och sammanhållning i stadsde
len, kan bli resultatet när grannar möts,
fattar gemensamma beslut, förvaltar
och sköter en grönyta och odlar tillsam
mans. 63 procent av odlarna i San Fran
cisco uppgav i en enkät att matproduk
tion inte är det primära syftet för dem att
engagera sig i urban odling utan de gör
det för nöjes skull, som hobby.

Avgörande resurs

Det sociala kapital som finns i gruppen
av människor som arbetar tillsammans
i stadsdelsträdgården är en resurs som
San Francisco Recreation and Park De
partment inser att de är beroende av för
att nå de uppsatta målen. San Francis
cos volontärodlare bidrar med ungefär
800 000 timmar per år för att göra sta
den grönare, enligt en kartläggning
från 2015.
San Francisco har sedan länge haft ett
program för community gardens. Det
utgör nu en betydande del av det nya
Urban Agriculture Program. Det ligger i
tiden att snarare tala om urban agriculture än om community gardens. Skillna
den är att urban agriculture inkluderar
djurhållning som bin, höns och getter.
Fortfarande gäller för urban agriculture
– precis som för community gardens –
att odlingen ska ge mer än personlig nyt
ta och bedrivas i en gemensam trädgård,
det vill säga det ska vara en trädgård
eller odling som man delar med andra.

Precisionsljus med
obefintlig bländning

selux.com

Alemany Farm. San Francisco är beroende av
det sociala kapital som finns hos medborgarna:
medborgarna gör staden grönare.

Varierande storlek

San Francisco Recreation and Park
Department stödjer och förvaltar 43
community gardens på stadsägd mark.
Trädgårdarna varierar i storlek från
några hundra kvadratmeter till flera
tusen kvadratmeter. Några erbjuder
individuella odlingslotter medan andra
har gemensamma odlingsfält.
Varje trädgård drivs av en grupp av
hängivna volontärer. Recreation and
Park Department har beslutat om en
policy och regler som fungerar som ett
övergripande och enhetligt ramverk
för alla community gardens. Samtidigt
medger det flexibilitet för skötseln inom
varje enskild trädgård. Avsikten med
regelramverket är att försäkra sig om en
fortsatt kontinuitet för allmänheten att
ha tillträde till alla trädgårdar och att ge
alla så lika möjligheter som möjligt.

En viktig paroll
bakom stadsodlings
programmet är Garden
is the tool – Social
cohesion is the goal.
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Bred kompetens

För att koordinera Urban Agriculture
and Community Gardens Program krävs
bred kompetens. Föreståndaren Mei
Ling Hui är handplockad för uppgiften.
På hennes cv finns bland annat tolv år på
andra poster inom Recreation and Park
Department. Hon säger själv att hon
sysslar med relationer. Hon är community-minded och drivs av de sociala kon
takterna med andra människor.
Genom de halvårsvisa växtutdelning
arna har över 11 000 växter delats ut
varje år till volontärodlare över hela 
San Francisco. Och staden fortsätter
att satsa. I Recreation and Park Depart
ments aktuella strategiska plan 2016–
2020 återfinns vässade mål för urban
odling. Förvaltningen åtar sig att avsätta
och utveckla nya ytor för San Francisco
bornas blomstrande gemensamma
trädgårdar.

