
TESTÅTGÄRDER
valda för deras potential att förbättra 

den övergripande graden av integration

Arbetsmarknad
Förbättra nätverket som stödjer arbetsmarknadspoli-
cies speciellt för invandrade som lämnar välkomnsts-
ystemet.

KEY FEATURES 
OF THE STRATEGY

RIGA, LATVIA

Interaktion
Utbildningssammankomster mellan lokala kommuninvånare sedan 
länge, samt nyanlända.

Guide för nyanlända i Riga kommun.

Inhysande
Digitalt register som listar alla “välkomnade” /nya familjer

Utbildning
Situationell forskning på invandrade och återinvandrade barn 
i utbildningsväsendet i Riga.

LUBLIN, POLAND
Arbetsmarknad

Digital plattform för matchning mellan utländska jobbsökande 
och tillgängliga jobb i Lublin.

Acceptans för mångfald
Interkulturell schack workshops och turnering, mångfald och 
interkulturella workshops, flash-mobs och utställningar.

Språk
Digitala guider och kartor som presenterar tillgängliga lettiska 
läromedel.

Lettisk språk- och diskussionsklubb för nyanlända.

ITALY, RAVENNA



Unga
Rörliga aktiviteter, inklusive besök till andra EU städer, för en grupp 
unga. 

Digital plattform som förbättrar interkulturellt utbyte bland unga.

Arbetsmarknaden
Uppstart av matchningsaktiviteter mellan framtida lärlingar och 
deras potentiella arbetsgivare

LINKOPING, SWEDEN
Aktivt engagemang och medborgarskap

Utbyte av goda exempel samt ny forskning inom området inkludering och inte-
gration för Linköpings kommunanställda, civilsamhälle samt näringsliv.

Produktion av en film om hur det känns att vara exkluderar och därefter inklude-
rad, genom att visa på aspekter av att vara annorlunda i förhållande till samhäll-
ets normer beroende på etnicitet, kön osv.

DIETZENBACH, GERMANY

CLUJ-NAPOCA, ROMANIA

CARTAGENA, SPAIN
Aktivt deltagande och engagemang

Religioner, från kultur till solidaritet, ett organ för att främja dialog 
mellan religiösa trosuppfattningar och att markera deras bidrag i 
termer av gemenskap, kulturella och sociala frågor och förbättr-
ing av social sammanhållning.

Utbildning
En skola öppen för alla kulturer, ett interkulturellt utbildningspro-
gram som “bärs fram” av utbildningsväsendet från kommunen för 
att inkorporera didaktiska material om mångfald och interkultura-
litet.

Utbildning och Arbetsmarknad
En integrerad “inflygning” till utbildning och arbetsmarknad - EPIs “en- 
väg- in” är designad att tillhandahålla nyanlända med all information, 
guidning, så väl som tillträde till resurser och aktiviteter, vilket under-
lättar deras integrationsprocessen och förbättrar deras utbildning-
smöjligheter och tillträde till arbetsmarknaden.


