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Projekta “Eiropas Integrācijas pakts” mērķis ir uzlabot esošo
migrantu integrācijas stratēģiju kvalitāti. Projekta ietvaros,
īstenojot visaptverošu aktivitāšu kopumu, tiks sagatavotas
un ieviestas trešo valstu pilsoņu integrācijas stratēģijas
septiņās Eiropas pilsētās: Cartagena, Cluj, Dietzenbach,
Linkoping, Lublin, Ravenna, Riga.

AMIF-2018-AG-INTE-1, Vietējie un reģionālie integrācijas tīkli.
Granta līgums Nr. 863614.
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Esošā situācija
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1 861 327

Migranti bezdarbnieki
(2 328 556 personas)

1 278 604

ES iedzīvotāji (446 824 564)

ES pilsoņi bezdarbnieki
(26 809 473 personas)

1 127 779

Miljoni

1 690 237

Migrantu plūsmas

1 727 581

Bezdarba līmenis ES iedzīvotāju un
migrantu vidū, 2019

2 098 035

Migrantu skaits ES iedzīvotāju
vidū, 2019

1

Migranti (18 778 677)
2013
Dati: EU-27

Dati: EU-27

Dati: EU-27

Avots: Eurostat

Avots: Eurostat

Avots: Eurostat

Eurostat dati liecina, ka 2018. gadā ES iebrauca 4,5 miljoni cilvēku, no kuriem
puse ieradās no trešajām valstīm. Šobrīd ES dalībvalstīs dzīvo aptuveni 22 miljoni
trešo valstu pilsoņu. Šī grupa integrācijas procesā nereti saskaras ar likumdošanas
un sociāli ekonomiskām barjerām tādās jomās kā nodarbinātība, izglītība, ekonomiskais nodrošinājums un sociālā iekļaušana. Eiropas Migrantu integrācijas
statistika darba tirgus jomā rāda, ka bezdarba līmenis ES starp migrantiem, kas

2014

2015

2018

dzimuši ārpus ES, 2018.gadā bija par 5,8% augstāks nekā bezdarba līmenis
vietējo iedzīvotāju vidū. Mūsdienās liela nozīme ir spējai efektīvi iekļaut migrantus
sabiedrībā un palielināt viņu ieguldījumu ES sociālajā un ekonomiskajā izaugsmē.
Migrantu iekļaušanai ir būtiska loma un potenciāls radīt pozitīvas pārmaiņas
pilsētās, kuras piesaista lielākās migrantu plūsmas.
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EPI pieeja
EPI projektā kopīgi darbojas 7 ES pilsētas un 5 tehniskie partneri, lai sagatavotu pilsētu integrācijas stratēģijas. EPI izmanto jauktu metodoloģiju, tajā skaitā vietējās
aktivitātes, pētījumus un tīklošanos pilsētu un ES līmenī. EPI īstenošana iedalīta 4 posmos:

1

Starpkultūru pārskati

Pārskati tiks sagatavoti, izmantojot Eiropas Padomes Starpkultūru pilsētu
(ICC) indeksa metodoloģiju. Tā iekļauj indikatoru kopu, kas palīdz novērtēt
pilsētas sasniegumus starpkultūru integrācijas jomā.

2

Ieinteresēto pušu iesaiste politikas
veidošanas procesā

Ņemot vērā starpkultūru pārskatu rezultātus, pilsētas, iesaistot ieinteresētās
puses politikas veidošanas procesā, ar to atbalstu sagatavos pilsētu
integrācijas stratēģijas. Stratēģijas fokusēsies uz vienu vai vairākām
šādām politikas jomām: iekļaušana, mājoklis, pamatpakalpojumu, tajā skaitā
veselības pakalpojumu, pieejamība, kultūru apmaiņa un integrācija vietējā
darba tirgū.

3

Pilsētu integrācijas stratēģiju testēšana

Pilsētu integrācijas stratēģijas tiks īstenotas ar ieinteresēto pušu līdzdalību.
Pilsētām integrācijas stratēģiju īstenošanā atbalstu sniegs tehniskie partneri un ārējie eksperti ar bagātu pieredzi integrācijas jomā (piemēram, Eiropas Padomes eksperti un projekta zinātniskās komitejas pārstāvji), īstenojot
apmācības un kapacitātes stiprināšanas pasākumus individuāli katrai pilsētai
un grupās.
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Eiropas Integrācijas pakts

Partneri izveidos Eiropas Integrācijas paktu, kas izplatīs projekta metodes un rezultātus Eiropas līmenī, sniedzot atbalstu migrantu integrācijas procesam pašvaldībās ārpus projekta partnerības un veicinot projekta rezultātu
izmantošanu plašākā mērogā.
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Mērķi & galvenie rezultāti
Projekta vispārīgais mērķis ir veicināt zināšanu apmaiņu starp septiņām Eiropas pilsētām (Dīcenbahu, Klužu, Kartahenu, Linšēpingu, Ļubļinu, Ravennu un Rīgu), izveidojot
Eiropas Integrācijas paktu, kas sekmēs trešo valstu pilsoņu integrāciju vietējā līmenī. Lai sasniegtu projekta mērķi, tiks izveidotas efektīvas migrantu integrācijas stratēģijas
vienā vai vairākās no šādām politikas jomām: iekļaušana, mājoklis, pamatpakalpojumu, tajā skaitā veselības pakalpojumu, pieejamība, kultūras apmaiņa un integrācija
vietējā darba tirgū. EPI specifiskie mērķi ir:

MĒRĶI

1
2
3

GALVENIE REZULTĀTI
Novērtēt pilsētu sasniegumus migrantu integrācijas jomā,
sagatavojot starpkultūru pārskatu

Vismaz 20 ieinteresētās puses katrā pilsētā iesaistītas pārskata
sagatavošanā, viena ziņojuma sagatavošana katrā pilsētā

Politikas veidošanas procesā atlasīt un iesaistīt
ieinteresētās puses no publiskā un privātā sektora

Viena atvērto durvju dienas pasākuma un 3 politikas veidošanas apaļo
galdu organizēšana katrā pilsētā ar ieinteresēto pušu līdzdalību – NVO,
publiskā un privātā sektora institūcijas, kas darbojas integrācijas jomā

Kopīga visaptverošu stratēģiju veidošana migrantu
integrācijas veicināšanai pilsētu noteiktajās prioritārajās
jomās

Vienas pilsētas integrācijas stratēģijas sagatavošana katrā pilsētā, EPI
apmācību nedēļas organizēšana, pilsētu sagatavošana savlaicīgai un
efektīvai stratēģiju ieviešanai
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Mērķi & galvenie rezultāti

MĒRĶI

4
5
6

GALVENIE REZULTĀTI
Uzsākt, ieviest, uzraudzīt un novērtēt pilsētu attīstības
stratēģijas

Viena uzsākšanas pasākuma un 5 pilsētu integrācijas politikas plānošanas
un ieviešanas tikšanos organizēšana katrā pilsētā, novērtējuma ziņojumu
sagatavošana

Palielināt projekta atpazīstamību un veidot partnerības,
lai veicinātu projekta metožu un rezultātu izmantošanu
Eiropas līmenī

ES konference Milānā, viena nacionālā konference katrā pilsētā, 4 projekta
rezultātu izplatīšanas semināri pašvaldībām, kuras nav iesaistītas projekta
partnerībā

Vairot izpratni par integrācijas nozīmi un projekta
galvenajām atziņām

Vienas projekta mājas lapas un 4 sociālo mediju kontu (Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter) izveide, reklāmas materiālu (ceturkšņa ziņu lapu, 1
brošūras, 1 skrejlapas, 4 infografiku) un 3 video sižetu sagatavošana
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Laika grafiks
2020. gada janvāris – 2022. gada jūnijs (M1 to M30)
(M - mēnesis)

1. Pilsētu starpkultūru pārskats
(M1 - M7)
2. Ieinteresēto pušu iesaiste politikas veidošanas
procesā (M8 - M16)
3. Pilsētu integrācijas stratēģiju veidošana (M12 - M18)
4. Pilsētu integrācijas stratēģiju testēšana
(M19 - M27)
5. EPI projekta rezultātu izplatīšana (M18 - M30)

6. Izpratnes veidošana par integrācijas nozīmi (M1 - M30)

Janvāris
2020

Jūnijs
2020

Decembris
2020

Jūnijs
2021

Decembris
2021

Jūnijs
2022
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EPI partneri
Projekta partnerību veido 13 partneri no 8 ES valstīm
(Igaunijas, Itālijas, Latvijas, Polijas, Rumānijas,
Spānijas, Vācijas un Zviedrijas):

Linšēpinga

Rīga

•P
 ATRIR
(Rumānija), projekta koordinators
Consorzio Comunità Brianza
(Itālija), projekta koordinators
•7
 ES pilsētas
Dīcenbaha (Vācija), Kartahena (Spānija), Kluža
(Rumānija), Linšēpinga (Zviedrija), Ļubļina (Polija),
Ravenna (Itālija) un Rīga (Latvija)
•4
 tehniskie partneri
Asociación Ciudades Interculturales (Spānija),
Radošās Idejas (Latvija), Pro Arbeit (Vācija),
TREE (Igaunija)

Ļubļina
Rumānija
Kluža

Kartahena
Ravenna

Dīcenbaha
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EPI partneri

RÎGAS DOMES
IZGLÎTÎBAS, KULTÛRAS
UN SPORTA DEPARTAMENTS
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