
EPI- Pactul European pentru Integrare
Provocări și soluții ale orașelor în elaborarea politicilor 

și a strategiilor de integrare

NOILE PLANURI DE ACTIUNE ALE COMISIEI EUROPENE

Încă de la constiutuire, noua Comisie Europeană prezidată de Ursula von der Leyen a lucrat 
la noi planuri de acțiune referitoare la migrație, integrare și incluziune. Îndeosebi două 
inițiative au fost introduse în ultimele luni:

1. Noul Pact pentru Migrație și Azil, un document care conține proceduri eficiente, cu
responsabilități clar delimitate în rândul statelor membre, precum și un nou mecanism
de propuneri, cu opțiuni flexibile de contribuții în raport cu procedurile de integrare și
sprijin.

2. Planul integrat de acțiuni pentru perioada
2021-2027. Planul de acțiuni promovează
incluziunea pentru toți, recunoscând
contribuția importantă a migranților la UE și
se referă la barierele care pot împiedica
participarea și incluziunea celor care au un
profil de migrant, din nou-veniți în cetățeni, în
societatea europeană. Este construit pe
principiul că integrarea incluzivă presupune
eforturi atât din partea persoanei, cât și a
comunității gazdă, și stabilește noi acțiuni
bazate pe realizări din planul precedent, din
anul 2016.

RECOMANDĂRI

1. BBC- documentar podcast
BBC World Service realizeză o serie de
podcast-uri cu o tematică foarte diversă.
Accesând arhiva acestora din anul 2015,
se poate viziona seria intitulată Anul
Migrației, care vorbește depre
problematica migrației și prezintă
puncte de vedere diferite.

2. Freaknomics: este migrația un drept
uman fundamental?
Multe persoane cunosc faptul că acest
podcast se situează în topul celor mai
ascultate, datorită conținutului său
consistent. Este amuzant și informativ,
prezentând diferite subiecte din sfera
largă a economiei. Unul dintre
episoadele din anul 2015 a fost despre
migrație, explorând tema și făcându-ne
să ne întrebăm: este migrația un drept
uman fundamental?

PACTUL EUROPEAN PENTRU INTEGRARE
CE AM FĂCUT PÂNĂ ACUM?

Primul an din proiect s-a concentrat pe stabilirea domeniilor prioritare pentru fiecare 
oraș, folosind metodologia Analizei Orașelor Interculturale și dezvoltând recomandări 
adaptate specificului fiecărui context local și domeniu prioritar selectat. 

Mai jos veți găsi ariile prioritare pe care orașele le-au ales. În anul 2021 EPI se axează pe 
realizarea strategiilor de integrare ale orașelor, bazate pe domeniile prioritare 
identificate și pe recomandările formulate de  Thematic Core City Group (experți locali 
în domeniile prioritare), validate în Comitetul Științific (experți internaționali în migrație 
și integrare).

După validarea strategiilor de integrare ale orașelor, fiecare oraș își va testa strategia, 
implicând actorii locali interesați, autoritățile publice și comunitățile locale de 
migranți, care să evalueze ce funcționează și ce trebuie îmbunătățit, ce este sustenabil 
pe termen lung și care sunt pașii următori. Până la sfârșitul anului, se va face o a doua 
evaluare, pe baza rezultatelor fazei pilot, pentru a asigura relevanța, acuratețea, 
sustenabilitatea acțiunilor propuse în strategiile finale de integrare ale orașelor.

Oraș Domenii prioritare
Vecinătate, participare politică și angajamentCartagena

Educație și muncăCluj-Napoca

Participarea muncii și a tinerilorDietzenbach

Muncă, educație, mass-mediaLublin

Munca și locuireaRavenna

Limbă, educație, interacțiuneRiga

FAPTE ȘI CIFRE – ȘTIAȚI CĂ?
Proiectul nostru este concentrat pe zona Europei, am vorbit adesea despre cifre legate 
de migrație și integrare în Europa, pe care le puteți găsi pe site-ul oficial al Comisiei 
Europene. Cu toate acestea, este important să știm ce se întâmplă în lume și să păstrăm 
întotdeauna o perspectivă globală.

La nivel mondial procentul real de persoane 
care s-au născut într-o țară și locuiesc în alta 
este de 3,4% .  Acest număr este în continuă 
creștere: numărul total de imigranți în altă țară 
în 2017 a fost de 257,7 milioane, din care 48,4% au 
fost femei; în 2000 era de 173 milioane, în timp ce 
în 1980 era de 102 milioane.

Continentul în care există mai mulți imigranți 
este Asia, cu aproape 80 de milioane de 
imigranți, urmată de Europa cu 77 de milioane. În 
termeni procentuali, însă, Oceania este cea care 
are cei mai mulți imigranți care reprezintă puțin 
peste 20% din locuitorii săi. În al doilea rând, cu 
16%, găsim America de Nord unde, analizând 
cele mai populate două state care o compun, 
putem vedea cum Statele Unite au 15% imigranți 
și Canada 21%

Vorbind despre state individuale, totuși, Statele 
Unite, cu peste 49 de milioane de oameni, sunt 
țara cu cei mai mulți imigranți, urmată de Arabia 
de Sud și Germania cu 12,2 milioane, respectiv 
Rusia cu 11,7 milioane.

Vorbind în termeni de procente bazate pe 
populație, totuși, aceste lucruri se schimbă 
drastic. Emiratele Arabe se situează pe primul 
loc  în termeni de procentaj al imigranților, cu 
88,4%. Kuwait se află pe locul doi, cu 75,5%. Qatar 
este pe locul trei cu 65,2%, urmat de 
Liechtenstein și Monaco, cu 65,1% și respectiv 
54,9%.

Facilitarea interacțiunii pozitiveLinkoping
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