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Utmaningar och lösningar för städer 

som utformar integrationspolicyer och strategier

EUROPEISKA KOMMISSIONENS NYA HANDLINGSPLANER

Sedan inrättandet av den nya utformningen av Europeiska kommissionen med Ursula von 
der Leyen som ordförande har nya handlingsplaner upprättats gällande migration, integra-
tion och includering. Under de senaste månaderna har främst två nya initiativ införts:

1. Den nya pakten avseende migration och asyl är ett dokument som möjliggör effektiva
förfaranden med en tydlig ansvarsfördelning mellan medlemsstaterna samt ett nytt
förslag om flexibla bidragsalternativ gällande stöd och integrationsförfaranden.

2. Handlingsplanen för integration och
inkludering gällande perioden 2021-2027.
Handlingsplanen främjar inkludering för alla,
erkänner invandrarnas viktiga bidrag till EU
och hanterar de hinder som kan försvåra
deltagande och inkludering avseende
personer med migrerande bakgrund för såväl
nykomlingar som medborgare i det Europeiska
samhället. Inkluderande integration kräver
insatser från både personen och
värdsamhället. Handlingsplanens
utgångspunkter bygger på resultat från den
tidigare handlingsplanen från 2016.

REKOMMENDATIONER

1. BBC - Dokumentära Podcast
BBC World Service producerar en 
fantastisk podcastserie om en mängd 
olika ämnen. Om du går in i deras arkiv 
från 2015 hittar du en serie som heter 
migrationsåret, som berättar om 
migrationsfrågan och introducerar olika 
synpunkter.

2. Freakonomics: Är migration en
grundläggande mänsklig rättighet?
Många känner till den här podcasten
med tanke på dess konsekventa
rankning högst upp på de mest lyssnade
podcastarna. Det är roligt och
informativt och belyser en mängd olika
ämnen inom det breda ämnet ekonomi.
En av deras avsnitt från 2015 handlade
om migration, och det är en sober
utforskning av ämnet genom att fråga
oss själva: är migration en
grundläggande mänsklig rättighet?

EUROPEAN PACT FOR INTEGRATION PROJEKTET
VAD HAR VI GJORT SÅ HÄR LÅNGT?

Projektets första år fokuserade på att utvärdera de prioriterade områdena för varje stad, med 
hjälp av metoden Interkulturell stads granskning och utveckla rekommendationer 
skräddarsydda för varje lokalt sammanhang och valt prioriterat område.
Nedan hittar du de prioriterade områden som städerna har valt.
År 2021 fokuserar EPI på att utveckla de lokala stadsintegrationsstrategierna, baserade på 
prioriterade områden och rekommendationer som utvecklats av en tematisk “kärnstadsgrupp” 
(lokala experter inom prioriteringsområdena), validerade av en vetenskaplig kommitté 
(internationella högprofilerade experter om migration och integration).

Efter valideringen av stadsintegrationsstrategierna kommer varje stad att testa sin strategi, 
exempelvis via olika lokala intressenter, offentliga myndigheter och/eller via lokala stadsdelar för 
att bedöma vad som fungerar och vad som behöver förbättras, vad som är långsiktigt hållbart 
och vilka steg som ska tas näst. I slutet av året kommer en andra bedömning att göras, baserat 
på resultaten från pilotfasen, för att säkerställa relevansen, träffsäkerheten och hållbarheten för 
de åtgärder som föreslås i de slutliga, formaliserade stadsintegrationsstrategierna.

Stadd Prioriterade områden: 
Områdesarbete, politiskt deltagande och engagemangCartagena

Utbildning och arbetsmarknadCluj-Napoca

Arbetsmarknad och ungdomsfrågorDietzenbach

Arbetsmarknad, utbildning, mediaLublin

Arbetsmarknad och bostäderRavenna

Språk och integrationRiga

I världen så är 3,4 procent födda i ett land men 
bor i ett annat. Antalet ökar ständigt. Det totala 
antalet invandrare till ett annat land 2017 var 
257,7 miljoner varav 48,4% kvinnor och 51,6 män; 
år 2000 var det 173 miljoner människor och 1980 
var det 102 miljoner människor.

I Asien finns det mest invandrare, nästan 80 
miljoner, följt av Europa med 77 miljoner. I 
procenttal är det dock Oceanien som har flest 
invandrare, dessa utgör drygt 20% av 
befolkningen. På andra plats med 16% kommer 
Nordamerika, beräkningarna utgår analyser av 
de mest folkrika staterna, USA har 15% 
invandrare och Kanada 21%.

På tal om enskilda stater är USA, med över 49 
miljoner människor det land med flest 
invandrare följt av Arabiska halvön och Tyskland 
med 12.2 miljoner vardera och Ryssland med 11.7 
miljoner. 

När vi talar om procent baserat på befolkning 
förändras saker drastiskt. Förenade 
Arabemiraten har då den högsta andelen 
invandrare med 88,4%, Kuwait kommer på andra 
plats med 75,5, Qatar på tredje plats med 65,2 
följt av Liechtenstein och Monaco med 65,1% 
respektive 54,9%.

Underlättande av positiv integrationLinkoping

FAKTA OCH SIFFROR – VISSTE DU ATT?
Vårt projekt är baserat i Europa. Vi pratar ofta om siffror som rör migration och 
integration, dessa siffror går att hitta på kommissionens officiella webbplats. Det är dock 
viktigt att veta vad som händer i världen och ta med sig de globala perspektiven på 
frågorna.

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/new-pact-migration-and-asylum_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/new-pact-migration-and-asylum_en
https://www.bbc.co.uk/programmes/p02nq0lx/episodes/downloads
https://www.bbc.co.uk/programmes/p03cspb1
https://freakonomics.com/podcast/is-migration-a-basic-human-right-a-new-freakonomics-radio-podcast/
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/statistics-migration-europe_en
https://www.facebook.com/EPI-European-Pact-for-Integration-100669104925819
https://www.instagram.com/epi_europeanpact4integration/
https://twitter.com/epi_pact
https://www.linkedin.com/company/epi-european-pact-for-integration/
https://epi-project.com/en/



