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Integration projektet
SENASTE NYTT?
EPI stratigier och lanseringeevent
Från och med första juli 2021 och till och med årsskiftet kommer EPI parterna anordna
olika event för att lansera städernas integrationsstrategier för att höja
medvetenheten om städernas kommande aktiviteter under projektets sista år.
Låt oss ta en titt på lanseringseventen, hur dessa är planerade så här långt.
Riga i Lettland, 1 juli 2021
26 personer deltog under lanseringseventet, bland deltagarna fanns representanter
från kommunen och frivilligorganisationer, likväl som representanter från statliga
institutioner som arbetar med migranter. Under eventet visades några goda exempel
från praktiken Lettland, dessa användes som utgångspunkt för att diskutera hur pilot
verksamhet kan implementeras i Riga, en av EPI:s städer. Till exempel:
Ērika Pičukāne från Lettiska för invandrare presenterade en digital lösning som
ger möjlighet att lära sig Lettiska på olika nivåer.
Alvis Šķenders från frivillig organisationen “Safe house” presenterade
pilotprojektet gällande diskussionsklubbar för nyanlända.
Indra Vilde från Riga stad presenterade det senaste pilotprojektet med
uppdateringen av “Guiden för nya i Riga kommun”.

Lublin (Polen), 31 july 2021
Lanseringseventet gick av stapeln i juli i Lublin, en av EPS:s städer. Vid tillfället anordnades det en ﬂash mob fylld med energi, deltagande och glädje, vill du se videon av
den klicka på länken https://www.facebook.com/watch/?v=531945981556941
Upprepade Workshops
EPI kommer hålla upprepade workshops som bygger på projektets aktiviteter och
städernas strategier målet med dessa är att vidga och sprida erfarenheter och lärdomar från projekttiden till andra städer för att möjliggöra liknande inkluderings och
integrationsstrategier i andra städer utifrån deras kontext. Detta är också ett sätt att
säkerställa att projektresultaten inte enbart begränsas till EPI:s städer -det är snarare
så att integrations och inkluderings strategierna kan tjäna som goda exempel och
lärande för andra städer och inspirera dessa att bli mer inkluderande och interkulturella.
EPI:s spridnings- och hållbarhetsplan är att ge näring och stöd till andra som vill ge sig
ut på en egen EPI resa och lära från våra erfarenheter.
Vart: Workshops kommer att täcka de huvudsakliga regionerna i Europa från norr till
söder från öst till väst.
När: Mellan september 2021 och mars 2022.
Vem: EPI:s nationella parter i samarbete med lokala myndigheter och frivilligorganisationer som arbetar med integration och inkludering.
Vad: Workshopparna kommer att introducera EPI och kommer att inkludera samskapande aktiviteter med målsättning att dela goda exempel från integrationsområdet.
Städernas strategier kommer ligga som utgångspunkt för workshoparna, huvudfokus
kommer att ligga på att stödja städer och lokala aktörer som är villiga att utveckla
engagerade och aktiva insatser för att bidra till lokalsamhället.

PILOT AV STÄDERNS INTEGRATIONSSTRATEGIER
Efter pilotfasen kommer integrerings- eller implementeringsfasen av städernas strategier. Städerna har i synnerhet valt att fokusera på följande fokusområden under
pilotfasen:
INTERAGERA: Öppna upp möjligheter att mötas och medskapa med och mellan
personer med olika bakgrund och kulturell tillhörighet för att skapa förtroende
och tillit och öppna upp för den kreativa potentialen av mångfald
DELAKTIGHET: Stimulera aktivt deltagande i lokala polycies via stadstelsengagemang
STYRNING: Lyfta integration till en prioriterad fråga i städerna genom att bygga
ett interkulturellt narrativ och kompetens hos kommunarbetare
Städer och lokala myndigheter är ansvariga för en vid ram av service och aktiviteter
och spelar en avgörande roll i utformningen av interaktionen mellan migranter och
ﬂyktingar och mottagande samhällen. Även om de är dom som är bäst lämpade att
kunna påverka frågan så är det endast 54% av EU:s städer som har en speciﬁk
strategi som täcker alla sektorer viktiga för integration enligt OECD.
Detta är varför EPI:s städer har ﬂera delar i åtagna åtgärder, dessa summeras via
nyckelorden nedan:
ÅTAGANDE – städer investerar i att utveckla EPI aktiviteter och är inte rädda för
att göra det: Medarbetare från alla håll och kanter stöttar projektet med passion
och hängivenhet
DELTAGANDE – åtgärder är designade genom en process som inkluderar ﬂera
olika aktörer från kommunanställda till lokala politiker och frivilligorganisationer
som vill förbättra interaktionen med ﬂyktingar och migranter
ENGAGEMANG – handlingar ska involvera lokala aktörer, ingen ska lämnas utanför, de accepterar också att integration och inkludering kan vara känsliga
ämnen därav lyssnar de noggrant och accepterar de utmaningar som kommer
med uppgiften detta äre en förutsättning för att lyckas
HÅLLBARHET – EPI överväger bara åtgärder och handlingar som ligger i linje
med miljömässiga och sociala utmaningar som kan hålla över tid och som kan ge
avtryck på det Europeiska migrationssystemet

FAKTA & SIFFROR –
Karta över migrationsområdet
Letar du efter information om goda exempel i Europa avseende integration och
inkludering?
Är du i behov av inspiration om vad man kan göra och vad man kan
mäta för att hjälpa en stad eller organisation att utveckla sitt arbete med
ﬂyktingar och migranter? Kolla in denna sida. Då kommer du till data
avseende EU: olika institutioner på nationell och lokal nivå gör avseende
integration och inkludering.

