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VAD ÄR PÅ GÅNG?

EPI Integration Strategier
Vi är nu inne i den sista fasen av projektet, där EPI städerna testar 
pilotåtgärderna som ett preliminärt steg för att formalisera sina egna 
integratonsstrategier.

På stadsnivå fastställer varje EPI-stad de steg som ska vidtas för att skapa en 
officiell stadsintegrations-strategi, som ska stödjas av regeringen, antingen 
genom formaliseringen av policyprocess som kommer fastställa dess 
genomförande eller genom direkt implementering av uppföljande åtgärder och 
initiativ.

På projektnivå utvecklar partner också ett gemensamt ramverk med alla 
strategier som hittills implementerats. Detta kommer att innefatta allmänna 
riktlinjer, goda exempel, fallstudier och specifika aktiviteter som genomförs av 
varje EPI-stad, så att andra EU-städer och intressenter kan få tillgång till denna 
kunskap och förbättra sina egna policys och åtgärder.

Transnationellt Möte
Partners kommer att träffas i Cartagena, Spanien, den 31 mars och den 1 April. 
Mötets syfte  är att dela resultaten av pilotåtgärderna och alla åtgärder som 
tagits för att öka medvetenheten som organiserats av de olika EPI-partnerna, 
såsom replikerings-workshops och planera nästa steg, såsom anordnandet av 
nationella konferenser och genomförandet av den europeiska slutkonferensen 
(som förutses äga rum den 30 och 31 maj i Monza, Italien)

Idéseminarier
Baserat på EPIs städernas aktiviteter och mer exakt städernas inkluderings- och
integrationsstrategier, organiseras fyra idéseminarier med målsättningen att 
vidga och sprida vunna erfarenheter under EPI projektet till andra städer 
(projektets “följare”) genom att underlätta och möjliggöra för dem att 
implementera liknande inkluderings- och integrationsinitiativ genom lyckad 
anpassning till deras kontext.

Resurser

Den sista bulletinen från Europeiska Migrations Nätverk

EMN-bulletiner är kvartalsvisa nyhetsbrev som ger en uppdatering om den senaste 
utvecklingen inom EU och nationellt när det gäller migration och asyl samt en översikt 
av nyckelstatistik, EMN-publikationer, evenemang och utvecklingar.

Klicka här för att ladda ned Bulletinen

Klicka här för att ladda ned Bulletin Flash

Vem Vad  

Riga, Creative Ideas 1/20/2022
Utmärkt möjlighet att utbyta erfarenhe-
ter och dela lärdomar från EPI-projektet 
på europeisk och lokal nivå. Eveneman-
get hade 43 deltagare som representera-
de  lettiska kommuner, offentliga institu-
tioner och icke-statliga organisationer.

Cluj, Lublin, Rávena, 
Patrir, CCB

2/10/2022

Belysa och sprida de bästa åtgärder som 
vidtagits av Cluj, Lublin och Ravenna för 
att underlätta och stödja integrationen 
av medborgare som kommer från andra 
länder utanför Europeiska unionen; 
officiell presentation av det virtuella 
EPI-biblioteket, som sammanfattar alla 
metoder som utvecklats av EPI-städerna

Cartagena, ACI 2/23/2022

Under evenemanget kommer represen-
tanter för städerna Linköping och Diet-
zenbach att presentera de viktigaste 
åtgärderna och resultaten när det gäller 
att integrera internationella medborgare. 
De kommer att utgå från Europarådets 
Interkulturella Städer Index och fortsätta 
med sessioner där alla deltagare kommer 
att dela sina erfarenheter och goda 
exempel.

Dietzenbach, Linköping, 
Pro Arbeit

2/28/2022

Mångfaldshanteringserfarenhet i Carta-
gena med inblandning av olika talare om 
interkulturalitetskontext med innovativa 
erfarenheter såsom: initiativ om religiös 
mångfaldshantering och utbildningsse-
minarier som levereras i skolorna.
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https://ec.europa.eu/home-affairs/system/files/2021-09/00_eu_emn_35th_bulletin_final_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/system/files/2021-09/00_eu_35th_emn_bulletin_flash_en.pdf
www.epi-project.com
https://www.facebook.com/EPI-European-Pact-for-Integration-100669104925819
https://www.instagram.com/EPI_EuropeanPact4Integration/
https://www.linkedin.com/company/epi-european-pact-for-integration/
https://twitter.com/epi_pact



