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Projektet European Pact for Integration (EPI) ska höja kva-
liteten på lokala integrationsstrategier för migranter i sju 
europeiska städer: Cartagena, Cluj, Dietzenbach, Linko-
ping, Lublin, Ravenna, Riga.

AMIF-2018-AG-INTE-1, Lokala och regionala integrationsnätverk.  
Grant agreement No 863614. 

Project Brochure     www.epi-project.com



3

Enligt Eurostat migrerade totalt 4,5 miljoner människor till EU under 2018, varav 
hälften från länder utanför EU – det vill säga tredjelandsmedborgare (TLM). För 
närvarande bor det ungefär 22 miljoner icke-medborgare i EU:s medlemsländer. 
Denna grupp möter ofta juridiska och socioekonomiska hinder i integrationsproces-
sen när det gäller sysselsättning, utbildning, tillgång till den allmänna ekonomin och 
social integration. Eurostats statistik visar att EU:s arbetslöshet för migranter födda 

Bakgrund

utanför EU under 2018 var 5,8 procent högre än för infödda invånare. Det är viktigt 
att inkludera migranter i samhället och ta vara på deras möjligheter att bidra till EU:s 
sociala och ekonomiska tillväxt. Migranter söker sig ofta till städer, vilket gör det 
mest angeläget att arbeta med inkludering just där och att se det som en chans att 
på ett avgörande sätt förändra samhället i stort. 

Arbetslöshet EU-medborgare och 
arbetslöshet icke EU-medborgare, 
2019 
Totalt antal arbetslö-
sa EU-medborgare
(26.809.473 personer)

Totalt antal arbetslö-
sa migranter
(2.328.556 personer)

12.4%6.6%

Migranter i EU

1

2

Millions

1.1
27

.7
79

2013 2014

1.2
78

.6
04

2015

2.
09

8.
03

5

2016

1.7
27

.5
81

2017

1.6
90

.2
37

2018

1.8
61

.3
27

Project Brochure     www.epi-project.com

Andelen migranter i EU:s befol-
kning 2019 

EU:s befolkning (446.824.564)

Migranter (18.778.677)

4,2 %

Data: EU-27 
Källa: Eurostat

Data: EU-27 
Källa: Eurostat

Data: EU-27 
Källa: Eurostat
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Projektet genomförs i fyra faser och använder olika metoder såsom fältaktiviteter, nätverkande och forskningsinsatser, på både stads- och EU-nivå.

EPI:s metod

3 Städernas integrationsstrategier testas1 Interkulturell granskning i varje stad 

Granskningen följer Europarådets metodik baserat på InterCultural Cities 
(ICC) Index. Verktyget har ett begränsat antal indikatorer som gör det enkla-
re att identifiera och kommunicera hur väl interkulturell integration fungerar i 
en stad.

4 European Integration Pact

European Pact for Integration kommer att lanseras på europeisk nivå. Projekt-
ets metoder och resultat kommer att spridas för att stötta integrationsproces-
ser i andra städer utanför konsortiet, för att främja partnerskap och hållbarhet 
och kunna skala upp projektet i ett vidare perspektiv.

Längs hela processen stöds städerna med enskild och gemensam utbildning 
samt kapacitetsbyggande aktiviteter av tekniska partners och externa experter 
med stor erfarenhet inom området. Implementeringen av strategin kommer att 
involvera de lokala intressenterna som behövs för att skapa integration.
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Baserat på granskningens resultat kommer städerna att ta fram integrations-
strategier i en medskapande process i samarbete med lokala intressenter. 
Strategierna ska adressera en eller flera av följande frågor: inkludering, bostä-
der, hälsovårdstjänster och annan basservice, kulturutbyte och integration på 
arbetsmarknaden.

2 Medskapande policydesign 
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Mål och resultat 

MÅL RESULTAT
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1 Varje stad involverar upp till 20 intressenter i granskningen och tar fram en 
rapport som visar inom vilka områden integrationen behöver förbättras. 

Varje stad kommer att genomföra ett öppet hus och tre rundbordsmöten 
med lokala intressenter (ideella organisationer, samhällsorganisationer, 
myndigheter och näringsliv). 

Varje stad definierar sin integrationsstrategi. Under en utbildningsvecka 
inom projektet förbereds städerna att genomföra strategin snabbt och 
effektivt.

I en interkulturell granskning utvärdera hur väl integra-
tion av migranter fungerar i de deltagande städerna

Välja och engagera de offentliga och privata lokala intres-
senter som ska utforma en policydesign 

Breda och heltäckande strategier för att främja integra-
tion av migranter i de prioriterade områdena tas fram i en 
medskapande designprocess 

2

3

Projektets övergripande mål är att underlätta kunskapsutbytet mellan städer genom att skapa en europeisk pakt som främjar integration av migranter på lokal nivå. Varje 
stad kommer att utveckla strategier som hanterar en eller flera av följande frågor: inkludering, bostäder, hälsovårdstjänster, kulturutbyte och integration på arbetsmarkna-
den. EPI:s specifika mål är:
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Mål och resultat 

MÅL RESULTAT
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4 I varje stad genomförs ett lanseringsevent och fem projektmöten. En utvär-
deringsrapport tas fram.

Fyra workshops i städer som inte varit med i projektet, en nationell konfe-
rens i varje stad och en EU-konferens i Milano.

Lansera, implementera, övervaka och utvärdera städernas 
integrationsstrategier 

Förbättra projektets synlighet och bygga partnerskap för 
att skala upp projektmetoder och resultat på europeisk 
nivå

5

Kommunicera projektet via webbplats, Facebook, Instagram, Linkedin, 
Twitter, nyhetsbrev varje kvartal, en broschyr, en flyer, informationsgrafik 
och tre videor.

Öka medvetenheten om vikten av integration och projekt-
ets huvudbudskap 6
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Tidplan

1. Interkulturell granskning i städerna 
   (M1 - M7) 

2. Process policydesign (M8 - M16) 

3.  Design integrationsstrategier 
    (M12 - M18) 

4. Integrationsstrategierna testas (M19 - M27) 

5. Skala upp metoder och resultat (M18 - M30) 

6. Öka medvetenheten om integration (M1-M30)

Tidplan januari 2020 – juni 2022, M1 - M30
(M = månad) 

Januari
2020

Juni
2020

December
2020

Juni
2021

December
2021

Juni
2022
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Partnerskapet består av 13 projektpartners från åtta 
EU-länder (Estonia, Tyskland, Italien, Lettland, Polen, 
Rumänien, Spanien och Sverige): 

•  PATRIR  
(Rumänien) är projektkoordinator 
Consorzio Comunità Brianza 
(Italien) är medkoordinator

•  7 EU-städer 
Cartagena, Cluj, Dietzenbach, Linkoping, Lublin, 
Ravenna, Riga

•  4 tekniska partners 
Asociación Ciudades Interculturales (Spanien),  
Creative Ideas (Lettland), Pro Arbeit (Tyskland), 
TREE (Estonia) 

EPI Partners
Linkoping Riga

Cartagena

Dietzenbach
Ravenna

Cluj

Lublin
Romania
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EPI Partners

KREISSTADT

Mitte
ndrin in RheinM

ain

RÎGAS DOMES
IZGLÎTÎBAS,  KULTÛRAS

UN SPORTA DEPARTAMENTS
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