
EPI - European Pact for Integration

Transnationellt möte

Parterna träffades i Cartagena, Spanien den 31 mars och 1 april. Mötets syfte var 
att dela resultaten från pilotåtgärderna och alla åtgärder för att öka 
medvetenheten som organiserats av de olika EPI-parterna, samt att fokusera på 
den slutliga definitionen av den europeiska slutkonferensens program och 
sessioner.

VIKTIGT DATUM
 EPI SLUTKONFERENS 

30-31 MAJ 2022
Kl 9.00 – 18.00
URBAN CENTER
Via Turati 6 – Monza, Italien

Komplett agenda och mer information för registrering kommer snart. 

För mer information:  
elisa.chiesa@comunitabrianza.it 
 lucia.merlino@comunitabrianzza.it

Den 30 och 31 maj kommer EPI European Final Conference att anordnas i Monza, 
Italien. Evenemanget syftar till att reflektera över den nuvarande krissituationen vid 
mottagande och integration av tredjelandsmedborgare och att lägga grunden, tack 
vare resultaten från EPI, för en gemensam ansträngning för att säkerställa ett 
integrerat svar från europeiska kommuner på utmaningarna i nya scenarier.

Evenemanget kommer pågå i två dagar och kommer besökas av en mycket varierad 
publik. Målet med dag 1 är att ge en överblick över EPI, som ett EU-pilotprojekt som 
syftar till att förbättra strategin för interkulturell integration och öppna arbetsgrupper 
för framtida samarbeten, medan målet för dag 2 är att starta ett arbete med ett 
manifest av ett integrerat europeiskt svar i kommuner, för att ta emot 
tredjelandsmedborgare och flyktingar. Konferensen kommer särskilt innehålla:

Inspirerande huvudtal där nationella och politiska beslutsfattare från 
EU-institutioner och experter på hög nivå från OECD och Europarådet kommer 
stimulera reflektioner och diskussioner om integration och inkludering av 
tredjelandsmedborgare.

Paneldiskussioner där internationella experter och institutionella 
representanter kommer diskutera de viktigast prioriterade områdena för City 
Strategier (som utbildning , styrning och deltagande, bostäder, sysselsättning 
och arbetsmarknad etc.)

Tematiska grupper ledda av tekniska partner och experter som har varit 
engagerade i alla projekts aktiviteter som genomförts på stadsnivå (inklusive 
definitionen och godkännandet av stadsintegrationsstrategierna).

EPI Integrationsstrategier

Vi gick in i den sista fasen av projektet, där EPI-städerna slutför sin egen 
handlingsplan för att förbättra de lokala inkluderings- och integrationsåtgärder 
som finns på plats, antingen genom formaliseringen av en policyprocess som 
kommer fastställa dess implementering eller genom direkt spridning av 
uppföljande åtgärder och initiativ.

VAD ÄR PÅ GÅNG?

https://www.linkedin.com/company/epi-european-pact-for-integration/
https://twitter.com/epi_pact
https://www.instagram.com/EPI_EuropeanPact4Integration/
https://www.facebook.com/EPI-European-Pact-for-Integration-100669104925819
www.epi-project.com



