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Bakgrund
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.

Andelen migranter i EU:s befolkning 2019
EU:s befolkning (446.824.564)

4,2 %
Migranter (18.778.677)
Data: EU-27
Källa: Eurostat

Arbetslöshet EU-medborgare och
arbetslöshet icke EU-medborgare,
2019
Totalt antal arbetslösa EU-medborgare
(26.809.473 personer)
6.6%

Data: EU-27
Källa: Eurostat

Totalt antal arbetslösa migranter
(2.328.556 personer)
12.4%

EPI:s metod
Sju städer och fem tekniska partners samarbetar i EPI
för att utveckla lokala integrationsstrategier. Projektet
genomförs i fyra faser och använder olika metoder såsom fältaktiviteter, nätverkande och forskningsinsatser,
på både stads- och EU-nivå.

Interkulturell granskning i varje stad
Granskningen följer Europarådets metodik baserat på InterCultural Cities (ICC) Index. Verktyget har arbetar med
indikatorer för att identifiera hur väl interkulturell integration
fungerar i en stad.

Medskapande policydesign
Baserat på granskningens resultat kommer städerna att
ta fram integrationsstrategier i en medskapande process i
samarbete med lokala intressenter.

Städernas integrationsstrategier testas
Under hela processen stöds städerna genom kontinuerlig
uppföljning och kompetensutveckling, samt kapacitetsbyggande aktiviteter av tekniska partners och externa experter
med stor erfarenhet inom området. Implementeringen av
strategin kommer att involvera de lokala intressenterna.

European Integration Pact
European Pact for Integration kommer att lanseras på europeisk nivå. Projektets metoder och resultat kommer att spridas för att stötta integrationsprocesser i andra städer utanför
konsortiet och skala upp projektet i ett vidare perspektiv.

EPI startade 1 januari 2020 och avslutas 30 juni 2022.
Projektet har fått medel från EU:s Asyl-, migrations- och
integrationsfond.
www.epi-project.com
hello@epi-project.com

Partnerskapet består av 13 partners från åtta EU-länder: Estland, Tyskland, Italien, Lettland, Polen, Rumänien,
Spanien och Sverige.

Koordinatorer:

KREISSTADT

rin in R
end
he
itt

ain
inM

M

Städer:

RÎGAS DOMES
IZGLÎTÎBAS, KULTÛRAS
UN SPORTA DEPARTAMENTS

Tekniska partners:

