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Om projektet: 

 

REUERHC ("Förstärka EU-ekonomier, stärka mänskligt kapital") -projektet är ett 
Erasmus Plus-partnerskap mellan fem länder: Italien, Danmark, Turkiet, Rumänien och 
Sverige. Det avser att svara på Erasmus Plus-prioriteringarna. Faktum är antalet 
människor som söker flyktingstatus i Europa har ökat de senaste åren. En av de stora 
utmaningarna i dag är att integrera dem i det samhälle de lever i nu. Projektet syftar till 
att engagera dem och öka deras bidrag på många nivåer och att få dem att känna sig 
vara en Det visar vikten av att ge dem lika möjligheter och erfarenhet som gör det möjligt 
för dem att utveckla kunskap, färdigheter och kompetenser och att spela en full roll i alla 
delar av samhället, inklusive ekonomin. Social integration och 
arbetsmarknadsintegration av flyktingar och migranter är en av de angelägna frågorna 
i migrationskrisen och av stor betydelse för de europeiska länder som är värd för dem: 
det är möjligt att bidra till sociala inc lusion av marginalsamhällen, migranter och 
flyktingar och hjälper till att bygga en bättre ömsesidig förståelse för vad mångfald 
betyder i Europa idag. Projektet erbjuder också ett utmärkt tillfälle för utbyte och nätverk 
mellan organisationer som arbetar i olika länder. Det är också ett tillfälle att fördjupa 
förståelsen för det bredare politiska sammanhanget på europeisk nivå. Genom 
interkulturell och interreligiös dialog syftar projektet till att bygga tolerans och 
respektera H för att realisera inkluderande utbildning för migranter och flyktingar. 

Den här guiden är en del av vårt projekt och syftar till att ge grundläggande information 
till de professionella som arbetar med migranter och flyktingar dagligen. Den kommer 
att ge information om terminologier, statistik, europeisk och nationell politik och hur 
vissa länder hanterar deras integration i samhället, men välkomnar också aktiviteter som 
kan användas. 

 

Varning: 

"Europeiska kommissionens stöd för produktion av denna publikation utgör inte ett stöd 
för innehållet som endast återspeglar författarnas åsikter, och kommissionen kan inte 
hållas ansvarig för användning som kan användas av informationen i den." 
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I. Statistikuppgifter i EU och terminologier för migranter och flyktingar 

                                                                                                                        

 

 

1. Fenomenet migration 
 

Sedan den forntida perioden har mänskligheten varit på väg, men under de senaste åren 
verkar migrationsfenomenet ha ökat och tycks ha ökat. 

Orsakerna till migrationen förblir desamma som tidigare: människor flyttar till ett annat 
land (många människor efter val, många andra efter behov) 

 

 

- att hitta ett verk, 
- att gå med i familjen, 
- hitta ekonomiska möjligheter,to study, 
- att ha ett bättre liv för framtiden, 
- att undvika konflikter och personlig förföljelse, 
- att förhindra kränkningar av mänskliga rättigheter eller terrorism, 
- att undvika att stanna i områden som är utsatta för naturkatastrofer eller 

annan miljö faktorer för klimatförändringar. 

 

Under våra dagar bor det många människor i ett annat land än det där de föddes. 

    Detta fenomen med migranter och flyktingar är så stort att antalet migranter följer FN: s 
statistiska uppgifter 2019 

 

1. globalt nådde cirka 272 miljoner med en ökning med 51 miljoner mer än 
nio år tidigare. 

2. representerade 3,5% av världsbefolkningen, med en ökning med 0,7% 
jämfört med år 2000. 

 

 



 

 
 

 

 

 

Bland migranter finns dessutom fördrivna människor, som i slutet av 2018 övervann över 
hela världen, antalet 70 miljoner, i vilka också ingår cirka 26 miljoner flyktingar och mer 
än 3,5 miljoner asylsökande. 

 

 Men vem är en migrant? 

Och vem är en flykting? 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Låt oss försöka ge en definition till dessa två olika figurer 
i nästa kapitel. 
 
 
 
 

 2. Skillnad mellan en migrant och en flykting 

 

Definitionen av migrant och flykting är olika och det är 
nödvändigt att understryka dem för att ha en god förståelse av fenomenet. 

 

Migrant 

I verkligheten existerar ingen formell, internationell och juridisk definition för ordet 
"migrant", men vi kan säga att en migrant är någon som flyttar från sitt land (där han / 
hon har vanligt bosättning) och denna förändring sker oberoende orsaken till migration 
eller från hans / hennes juridiska status. 

• Normalt delas migration i: 
• kortvarig eller tillfällig migration (under perioder på 3-12 månader); 

• långvarig eller permanent migration (under perioder på 1 år eller mer). 

Flykting 

Definitionen av en flykting anges i konventionen och regionala flyktinginstrument för år 
1951 och i stadgan för UNHCR (FN: s högkommissionär för flyktingar). 

En flykting är "en person som befinner sig utanför sitt ursprungsland på grund av fruktad 
förföljelse, konflikt, generaliserat våld eller andra omständigheter som allvarligt har stört 
den allmänna ordningen och som ett resultat kräver internationellt skydd". 

 



 

 
 

     Intressanta videor att se 

1) Vem är en migrant? (tecknad film på engelska) 

https://www.youtube.com/watch?v=yRPfM5Oj-QA 

2) Vem är en migrant? (Video på engelska) 

      https://www.youtube.com/watch?v=qxtThmbf4zE 

3) Vem är en flykting? (tecknad film på engelska) 

     https://www.youtube.com/watch?v=GvzZGplGbL8 

     

 

4) Vem är en asylsökande (tecknad film på engelska) 

     https://www.youtube.com/watch?v=E1E_tiagn8Q 

5) Vad är skillnaden mellan en flykting och en migrant? (tecknad film på engelska) 

     https://www.youtube.com/watch?v=3e08v5GN__s 

6) Go Go Captain (tecknad film på engelska) 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=17&v=kF9CS7fbC48&feature=emb_logo 

 

Intressant spel att spela 

 

1) Forza capitano (e-spel) 
http://euro-net.eu/digitalproject/forzacapitano/ 



 

 
 

 

3. Statistiska uppgifter på europeisk nivå 
 

Det är viktigt att understryka att migration påverkar den europeiska kontinenten mycket, 
och särskilt under de senaste åren ökade fenomenet mycket tack vare migrantprocessens 
problem i särskilt de afrikanska och asiatiska länderna, så det var viktigt och nödvändigt 
för Europeiska unionen att samla in alla möjliga data för att ha en tydlig uppfattning om 
den. 

Europeiska unionens mål att samla in och sprida information och information på 
nationell och subnational nivå är att garantera data och hitta ett praktiskt sätt att 
harmonisera dem för att försöka hitta möjliga lösningar på alla problem orsakade av 
migration. 

De senaste trenderna av fenomenet, understrukade från olika källor (UNDESA 
International Migration Report 2017; UNHCR Global Report 2017; Standard 
Eurobarometer 90 Autumn 2018, etc.) visar att: 

 

1) 

Migrationen har förändrats mycket från den första perioden och dess ursprung. 

2) Merparten av migranterna flyttar sig inom samma kontinent (detta gäller både för 
Europa och för hela världen). 

3) Migrationen som riktas till länder i Europeiska unionen har intensifierats och det 
orsakar många problem för de värdländer som måste möta ankomsten av, ibland, av 
tusentals migranter per dag. 



 

 
 

4) Antalet flyktingar växer upp över hela världen och Europa, särskilt från 2015, var 
tvungen att möta detta fenomen, eftersom det ökar antalet personer som söker asyl 
utomlands. 

5) Många migranter, som anlände olagligt i EU-länderna, var tvungna att återvända i 
sina ursprungsländer eller återvände dit med frivilligt val efter ändringen av slutet av de 
omständigheter som föreslog dem att lämna sina egna länder (sysselsättning, familj, 
studier , etc.). 

6) Europeiska unionen försöker locka mer kvalificerade migranter till vår kontinent för 
arbete. 

7) Migrationsproblemet hade ett tillfälligt stopp under covid-19-pandemin, relaterat till 
många lands interna beslut att stänga gränserna och naturligtvis för smittsamma problem 
med viruset. 

 

 

 

Europeiska unionen med sitt europeiska statistiska system, Eurostat, sprider mer än 250 
tabeller med europeisk statistik relevant för migration som kan grupperas enligt följande 
(du kan klicka på var och en av de specifika länkarna för att öppna den specifika 
intressanta källan med relaterade detaljer på engelska) : 

- Befolkning: 
- Demografi och migration, 
- Befolkningsberäkningar, 
- Befolknings- och bostadsräkningen, 
- Asyl & hanterad migration, 
- Migrantintegration; 
- Hälsa, 
- Utbildning och träning, 
- Arbetsmarknad (inklusive arbetskraftsundersökning (AKU)). 
- Inkomst, social inkludering och levnadsvillkor. 
- ungdom, 
- Brott och straffrätt, 
- Livskvalitetsindikatorer. 



 

 
 

 

 

När vi specifikt går in på antalet migration till Europeiska unionen vill vi analysera och 
visa de officiella uppgifterna från förra åren, som kommer från Eurostat, som visar vikten 
av migrationsproblemet. 

 

 



 

 
 

A. Uppgifter om invandrare 

 

Under 2017: 

 

- 4.400.000 personer (varav 2.000.000 personer som kommer från länder utanför EU, 
1.300.000 medborgare i en annan medlemsstat, mer än 1.000.000 återvände i det land 
där de redan hade medborgarskap och cirka 11.000 statslösa personer) till en av 
medlemsstaterna) flyttade till en av medlemsstaterna; 

- 3.100.000 personer som flyttade flyttade från ett av EU-länderna. 

 

 

- När vi tittar på specifika länder kan vi se i den officiella EU-grafiken som rapporterats 
ovan och nedan att: 

-  
- Tyskland hade mer än 917.000 invandrare och 560.700 utvandrare. 
- Storbritannien mer än 644.000 invandrare och 359.700 emigranter. 
- Spanien cirka 532.100 invandrare och cirka 368.900 emigranter. 
- Frankrike cirka 370.000 invandrare och cirka 312.600 emigranter. 
- Italien cirka 343.400 invandrare medan Rumänien omkring 242.200 emigranter. 



 

 
 

 

 

- Totalt 22 av EU: s medlemsstater rapporterade mer invandring än utvandring 2017, men 
i Bulgarien, Kroatien, Lettland, Litauen, Polen och Rumänien var antalet emigranter över 
antalet invandrare. 

 

A. Asylansökningar  

 

 Bilden nedan visar asylsökande, som flydde från sitt hemland av olika skäl, som krävde 
ett internationellt skydd i ett av EU: s länder under perioden 2008 till 2019 

 



 

 
 

Följande grafik visar istället ursprungsländerna för asylsökande i EU: s medlemsstater 
2018 och 2019. 

 

 

 

Att läsa dessa detaljer är lätt att förstå hur migrationsfenomenet påverkade EU-länderna. 

  



 

 
 

A.  Europeiska migrantkrisen 

Den "europeiska migrantkrisen", även kallad "Flyktingkrisen", startade under det senaste 
decenniet av år och den kännetecknas av ett stort antal människor som anländer till EU: s 
länder, särskilt från: 

- Syrien 
- Afghanistan 
- Irakiska 
- Afrikanska länder. 

Majoriteten av dessa personer flyttar från sina egna länder som anländer till Italien och 
Grekland enligt de tre sätt som anges nedan och visade också i nästa bild: 

1) Egeiska havet från Turkiet till Grekland, 

2) Central Mediterranean Route (främst från Libyen och Tunisien riktad till Italien och 
Malta), 

3) Västra Medelhavsvägen (från Marocko och Algeriet riktad till Spanien). 

 

 



 

 
 

År 2019 förändrade fenomenet lite. 

I själva verket anlände mer än 120.000 oregelbundna migranter och flyktingar 2019 till EU, 
främst av dem genom att korsa havet, men medan Grekland såg en dramatisk ökning av 
ankomsterna, hade Italien och Spanien en liten minskning av deras antal, också kopplade till 
besluten tagna av sina respektive regeringar under den perioden (till exempel i Italien 
stängde regeringen alla hamnar, vilket skapade en starkare institutionell avvisningsfront än 
det senaste förflutna. 

2019 data 

Efter uppgifterna från International Organization for Migration and Frontex (European 
Border and Coast Guard Agency) använde de flesta flyktingar och asylsökande (mer än 
105.000) som anlände till EU: s länder 2019 oregelbundna migrationsvägar särskilt 
genom att korsa Medelhavet. 

     Om vi tittar på siffrorna på de tre angivna sätten kan vi säga att: 

1) antalet människor som korsade Egeiska havet från Turkiet till Grekland blev ganska 
dubbelt i jämförelse med 2018 och passerade från 33.536 2018 till 66.166 2019 (särskilt 
för en ökning av antalet de senaste 6 månaderna som anlände till Greklands grupper av 
flyktingar från 6.000 till 11.000 varje månad); 

2) antalet människor som använde Central Mediterranean Route passerade från 24.815 
2018 till 14.500 2019; 

3) antalet personer som använde västra Medelhavsvägen minskade från 58.525 2018 till 
24.759 2019. 

 

Antal människor som dog 

Många dog under denna migrationsprocess. 

Det uppskattas att minst 1.246 personer (antalet är inte säkert) dog och försökte korsa 
Medelhavet, så mer än 1/3 av folket dog (omkring 3.170) i världen under en 
migrationsprocess. 

Men vi måste också understryka att antalet migranter dog i Medelhavet minskade markant 
under 2019 jämfört med de tidigare åren. 

Informationen: 

- 2018 var det 2.299, 
- 2017 var det 3.139, 
- 2016 var det 5.141,  
- 2015 var det 4.041, 
- 2014 var det 3.184. 



 

 
 

 

Intressant video att se 

En mycket känslomässig video, med titeln "Det tredje sättet", som beskriver fenomenet 
människor dog under korsningen av Medelhavet, gjordes i ett europeiskt Erasmus Plus-
projekt av den italienska föreningen Youth Europe Service och dess partners och kan ses 
på följande länk på olika språk: 

https://youtu.be/500xZqrpCts 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

I. Hur man arbetar med invandrare och flyktingar i Europa 

 Genom Mobilizing Expertise 

 

Flykting- och migrantkrisen har varit en av de största utmaningarna som Europa har ställt 
inför. Med ett viktigt flöde av människor som kommer från olika länder under de senaste 
åren måste Europa faktiskt ta itu med människor med olika bakgrund som flydde från sina 
länder och inte har några släktingar i värdlandet, i många fall. 

Det innebär många utmaningar som regeringarna måste hantera, inklusive att välkomna de 
människor som anlände genom att respektera deras rättigheter och värdighet samtidigt som 
de hanterar de nationella verkligheterna. Målet med detta kapitel är att identifiera de 
viktiga delarna av välkomstprocessen som en väsentlig del av integrationen. För att lyfta 
fram detta avsnitt kommer vi att presentera några nationella och europeiska politik som har 
genomförts. 

I ett annat avsnitt kommer vi att presentera vem som är aktörerna i denna process, det vill 
säga människor och organisationer som dagligen hanterar migranter och flyktingar men 
också beslutsfattarna om deras integration. 

 

 

 



 

 
 

1.  Välkomna migranter och flyktingar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Som erkänd av Europeiska konventionen om mänskliga rättigheter (EMK) och den 
europeiska sociala stadgan har migranter som bor på medlemsstaternas territorium 
ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. I det gemensamma europeiska 
asylsystemet fastställs också en uppsättning skyldigheter för medlemsstaterna när det 
gäller de villkor under vilka asylsökande bör tas emot. Det kan omfatta boende till 
hälso- och sjukvård, sysselsättning och utbildning, samt omsorg till personer med 
särskilda behov. 

I det här avsnittet kommer vi att försöka identifiera dessa rättigheter och hur vissa 
migrantländer (Italien, Frankrike, Danmark, Rumänien, Sverige och Turkiet) hanterar 
denna fråga. 

 

A. Mottagningsanläggningar 

När det gäller de rättigheter som skyddar människors värdighet och rätt att leva kan vi 
tala om vikten av boende, som är ett av de första kraven för att vara stabil. 

Att ha en plats att bo i är faktiskt en av människors grundläggande behov, som gör att 
de kan känna sig stabila och känna sig i trygghet. Det ger de utsatta människorna en 
möjlighet att tänka på andra frågor, precis som att utbilda sig själv, leta efter ett jobb 
eller frivilligt arbete. Ibland, även om vissa människor har en stark vilja att delta i 
aktiviteter, tillåter deras osäkra situation inte dem att göra det. Dessutom är det också 
viktigt att de får ett socialt stöd under sin asylansökan, eftersom de är nya i landet och 
behöver få hjälp på olika nivåer, särskilt när de är nykomlingar. Därför kan det vara ett 
handikapp och ha många effekter på människor som möter hemlöshet, en sådan förlust 
av självkänsla, förlust av förmåga och vilja att ta hand om sig själv, ökad fara för 
övergrepp och våld, öka chansen att komma in i det straffrättsliga systemet och 



 

 
 

utveckling av beteendeproblem. Det marginaliserar också människor från samhället, 
eftersom bristen på bostäder kan påverka hela integrationsprocessen på ett negativt sätt. 

Det är också viktigt att påminna om att migrant- och flyktingpopulationer är sårbara på 
många nivåer, vilket kan öka de negativa effekterna, särskilt om människor möter 
svårigheter och trauma i sitt eget land eller till och med under resan för att fly från sitt 
land. För migranter, att ha en plats att sova möjliggör stabilitet under väntetiden för deras 
asylprocess, för flyktingarna gör det möjligt för dem att starta ett liv och bygga en bättre 
framtid, vilket visar sig vara väsentligt att det är i båda fallen. 

B. Grundläggande behov: ersättning, mat, kläder 

 
Som andra grundläggande behov kan vi inkludera matning, klä sig och ha lite pengar för 
att försörja sig, det är väsentliga frågor för alla dagligen. De flesta människor som flög 
sitt land har inga inkomster, vilket gör dem mer sårbara och leder till extrem fattigdom 
som hotade direkt deras liv. Det är verkligen en skyldighet för EU: s medlemsstater att 
skydda asylsökande som bor på deras territorium mot extrem materiell fattigdom genom 
att tillhandahålla adekvata levnadsstandarder i enlighet med EU: s normer. 
 

C. Hälsan 

Sjukvård är också en nyckelpunkt eftersom välbefinnandet för varje bosatt grupp har en 
direkt effekt på folkhälsan i ett helt land, vilket förklarar varför det är av allmänintresse 
att förbättra migranternas tillgång till grundläggande hälsovårdstjänster. Om det inte finns 
någon social trygghet och skydd för de mest utsatta människorna kommer det att förvärra 
hälsotillstånd som kunde ha förhindrats, samma för att förhindra spridning av smittsam 
sjukdom. På internationell nivå formulerades dessutom rätten till hälsa först i 
Världshälsoorganisationens konstitution (1946). På europeisk nivå ger Europeiska 
unionen ekonomiskt stöd för att förbättra sjukvården för utsatta migranter och integrera 
dem i nationella sjukvårdssystem. De senaste åren har faktiskt stora mängder pengar 
överförts för hälsa till de mottagande länderna som möter hög tillströmning av nyanlända 
migranter och flyktingar. EU tillhandahöll cirka 6,7 miljoner euro 2015 beträffande 
hälsautmaningar, 7,5 miljoner euro 2016 för utbildning av hälso- och sjukvårdspersonal 
och brottsbekämpande myndigheter samt att dela bästa praxis i vårdmodeller för utsatta 
migranter. 2017 var 1,1 miljoner euro avsedda att utvärdera hälsotillståndet för de 
nyanlända migranter och flyktingar och stödja implementeringen av verktyg för 
integration av migranter och flyktingar i EU: s hälsosystem 
 
 
 



 

 
 

D. Utbildning och språk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Två andra viktiga frågor som kan inkluderas är rätten till utbildning och språkinlärning. 
Att kunna kommunicera i värdlandet är en av de viktigaste delarna av integrationen, 
eftersom det är den första hindern när nya människor kommer till mottagarländerna. 
Det är viktigt för dem att kunna prata för att vara oberoende dagligen och kommunicera 
med lokalbefolkningen. Detta är det första steget för en framgångsrik integration, som 
kommer att ge ytterligare möjligheter, från att umgås till att leta efter ett jobb, vilket 
visar så viktigt språkinlärning är. 

Utbildning är också en viktig fråga, särskilt för de barn som kommer till 
mottagarländerna. I själva verket garanteras rätten till utbildning av migranter enligt 
många internationella lagar på grundval av principerna om mänskliga rättigheter för 
jämlikhet och icke-diskriminering. Artikel 26 i Universal Declaration of Human Rights 
(UDHR) säger att: ”1. Alla har rätt till utbildning. Utbildning ska vara gratis, åtminstone 
i de grundläggande och grundläggande stadierna. Grundutbildning ska vara obligatorisk. 
Teknisk och professionell utbildning ska göras allmänt tillgänglig och högre utbildning 
ska vara lika tillgängliga för alla på grundval av meriter. 2. Utbildning ska riktas till den 
fulla utvecklingen av den mänskliga personligheten och till förstärkning av respekten för 
mänskliga rättigheter och grundläggande friheter. Det ska främja förståelse, tolerans och 
vänskap bland alla nationer, ras- eller religiösa grupper och ska främja FN: s aktiviteter 
för att upprätthålla fred. Föräldrar har en tidigare rätt att välja vilken typ av utbildning 
som ska ges till sina barn ”. 

E. Tillgång till arbetsmarknaden och utbildningar 

 



 

 
 

Arbetet kan också vara ett sätt att integrera i samhället. Det tillåter faktiskt människor 
att vara en del av dynamiken i deras värdstad och land och att ha en inkomst för att ta 
hand om sig själv och familjen. Människor har också möjlighet att umgås på 
arbetsplatsen och lära sig direkt om landets kultur tack vare de människor de möter. 
Genom utbildningar kan det också vara ett sätt att utveckla nya personliga och 
professionella färdigheter och kunskaper. 
Enligt flyktingkonventionen finns det ingen skyldighet för länder att bevilja asylsökande 
rätten att arbeta, och varje land står fritt att bestämma denna rätt på sina egna villkor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
F. aktiviteter 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kultur- och idrottsaktiviteter verkar vara de bästa verktygen för att skapa inkludering i 
samhället på ett icke-formellt sätt. Det finns faktiskt ett brett spektrum av möjligheter 
och sätt att titta på kultur när man kommer till ett nytt land. Det kan omfatta musik, 
konst, dans, teater, mat som överskrider geografiska gränser, vilket visar deras viktiga 
roll att spela för att inkludera nya människor i samhällen. Det tillåter faktiskt människor 
att umgås och interagera med lokalbefolkningen, uttrycka sin kulturella identitet, lära 
sig språket och bredda sina horisonter. Det ger också en säker plats för dem att utveckla 
sina personliga färdigheter, vilket kommer att öka deras anställbarhet och deras nätverk 
för att leta efter ett jobb senare. En bättre förståelse av landets kultur är en av effekterna 
av att delta i sådana aktiviteter. Det finns faktiskt många möjligheter som sådan 
frivilligarbete, vilket ger en känsla av tillhörighet. Eftersom det finns många icke-
statliga organisationer som arbetar på många områden finns det ett stort antal 
möjligheter beroende på vad folk föredrar, från miljövänliga icke-statliga organisationer 
till de som försvarar de mänskliga rättigheterna. 

Sport är också ett bra sätt att träffa nya människor, eftersom det inte kräver en hög 
språknivå och som ett globalt fenomen som förenar människor. 

Som en slutsats såg vi genom dessa exempel de olika rättigheterna som är delar av 
mänskliga grundläggande behov. Det påminner och kan kopplas till Maslows 
behovshierarki, som är en teori i psykologi som utvecklats av Abraham Maslow på 
1940-talet. 



 

 
 

Den omfattar en fem-nivå modell av mänskliga behov, ofta avbildade som hierarkiska 
nivåer inom en pyramid, som inkluderar fysiologiska behov (mat, vatten, värme, vila), 
säkerhetsbehov, tillhörighet och kärleksbehov, värderingsbehov (sådan självutförande) 
och självaktualisering (uppnå sin fulla potential, inklusive kreativa aktiviteter). 

Vi kommer nu att titta på de olika ländernas policy angående dessa rättigheter. 

 

2.  Exempel på länderna  

 

A. Sverige 

I Sverige förvaltas mottagningssystemet för asylsökande främst av Migrationsverket. En 
mottagningsenhet hjälper asylsökande med boende och utgifter under asylprocessen. När 
det gäller boende kan Migrationsverket hyra lägenheter för familjer i ett normalt 
bostadsområde. De delar faktiskt inte en lägenhet med andra människor; enstaka personer 
kan dela lägenheter och rum, beroende på tillgänglighet. När människor kan försörja sig 
själva och ha pengar att betala en hyra kan de ha sitt eget boende. I många fall stannar de 
hemma hos sina vänner eller familj eftersom de inte har några inkomster. Faktum är att 
personer som väljer att inte bo i bostäder som tillhandahålls av Migrationsverket 40%. 
När antalet bostäder är otillräckligt på grund av ökningen av asylsökande som behöver en 
plats att bo i, kan Migrationsverket exceptionellt hyr vissa olika former av bostäder såsom 
hotellrum, semesterbyar och så vidare. Det är ett ganska flexibelt system eftersom de 
anpassar sig efter behovet av bostäder och har många möjligheter och sätt att hyra en 



 

 
 

plats, även om det beror på marknadens tillstånd. När en asylsökande beviljas 
uppehållstillstånd kommer den offentliga arbetsförmedlingen också att ansvara för att 
bosätta personen i en kommun. Om det försenas på grund av svårigheten att hitta en logi, 
kommer flyktingen stanna i mottagningssystemet. 

Dagliga ersättningar kan ges till de människor som inte kan försörja sig själva, de måste 
ansöka om denna hjälp. Dagbidraget syftar till att täcka kostnaderna för mat, kläder, 
skor, toalettartiklar, medicinsk vård och medicin för andra förbrukningsvaror och 
fritidsaktiviteter. När människor bor i en fast hyra av Migrationsverket kan mat vara 
gratis. I detta fall är dagpenningen / € 2,82 per dag för enstaka vuxna. När mat inte 
tillhandahålls är det 8,35 € per dag för enstaka vuxna. 

Medicinsk vård ges till alla asylsökande i Sverige. Vuxna har tillgång till en kostnadsfri 
medicinsk undersökning, gynekologisk och prenatal vård och akut eller akut medicinsk 
och tandvård. Mindre barn har rätt till samma vård som svenska invånare. 

Om utbildning har alla asylsökande barn rätt att gå i skolan. Vuxna kan behöva vänta 
tills de har uppehållstillstånd för att börja studera. Men de har möjlighet att lära sig 
svenska på många sätt, som onlinekurser och till och med icke-statliga organisationer 
som erbjuder gratis kurser. Kommuner kan också organisera språkkaféer där de 
diskuterar med lokalbefolkningen. Återigen kan det vara ett bra tillfälle att umgås och 
öka deras språkkunskaper på ett icke-formellt sätt. 

Om arbetsmöjligheter måste asylsökande ha rätt att arbeta om de har ett certifikat, som 
kallas AT-UND. Det betyder att de är undantagna från kravet på arbetstillstånd, vilket 
bör bevisas för sin arbetsgivare genom att visa sitt asylsökande-kort. När asylsökande 
har en behörighet från ett annat land än Sverige kan de också ansöka om att utvärdera 
det i vissa fall. De måste kontakta Svenska rådet för högre utbildning (UHR). 

När det gäller aktiviteter finns det ett brett utbud av möjligheter i Sverige. Faktum är att 
många frivilliga organisationer som kulturföreningar, icke-statliga organisationer, kyrkor, 
moskéer arrangerar aktiviteter för asylsökande. Under dessa aktiviteter kan de träffa 
lokalbefolkningen, lära sig mer om samhället, lära sig språket och så vidare. De flesta av 
aktiviteterna är en del av samhällets tidiga insats för asylsökande och är gratis. När 
asylsökande är en del av detta kan de till och med få ersättning för sina resor i vissa fall. 

Mer information om: https://www.migrationsverket.se  

 

B. Frankrike  

I Frankrike fattas beslut om inresa på boende för asylsökande av OFII, som är det franska 
byrån för invandring och invandring. I själva verket, efter att ha konsulterat 
bostadsdirektören om tillgängligheten, överförs den asylsökande som kan ha platsen till 
boendet. Beroende på antalet platser kan sökande rymma i en annan region om det 
behövs. 



 

 
 

 

Det finns olika boendefaciliteter för asylsökande som är: CADA (logi för asylsökande, 
de kan vara antingen kollektiva eller enskilda bostäder), HUDA, AT-SA, PRAHDA och 
CAO (akutboende för asylsökande och CAES (mottagning och administrativ 
administration) Situationsundersökningscentra.) När asylsökande får plats på dessa 
anläggningar får de en adresscertifiering som gör att de kan öppna ett bankkonto och få 
brev. 

Mottagningscentralernas ledning är underleverantör till ADOMA, som är ett semipubliskt 
företag, eller till olika icke-statliga organisationer som har valts ut av staten, genom en 
offentlig anbudsinfordran, såsom Frankrike Terre d'Asile, Franska Röda korset och så 
vidare . 

När det gäller den ekonomiska delen har varje person som ansöker om asyl och har ett 
intyg rätt att erhålla Ersättningen för asylsökande, som kallas ADA, om asylansökan har 
lämnats in minst under de 90 dagarna efter ankomsten till Frankrike. Andra krav är 
också att sökande borde ha accepterat de materiella mottagningsvillkoren som erbjuds 
av OFII, skickat sin ansökan i tid (inom 21 dagar efter att ha fått sitt första 
asylansökningsintyg) och inte har någon inkomst eller en inkomst vars belopp är mindre 
än beloppet för den franska aktivitetssolidaritetsinkomsten (559,74 euro per månad i 
april 2020). ADA betalas varje månad (6,80 € för en enskild person som har en logi och 
en extra summa på 7,40 euro för personer utan boende under 2019) 

Sedan 2019 har tillgång till arbetsmarknaden endast om OFPRA (det franska byrån för 
skydd av flyktingar och statslösa) inte har avgett ansökan inom 6 månader efter att den 
lämnades in. Det betyder att människor som inte kunde ansöka om asyl i Frankrike, 
sådana personer i Dublin-förfarandet, inte har tillgång till arbetsmarknaden. Asylsökande 
måste också få arbetstillståndet enligt krav: att kunna arbeta, tillhandahålla ett bevis på 
jobbbjudandet som inte bör överstiga varaktigheten för uppehållstillståndet kopplat till 
asylansökan, att få ett tillfälligt arbetstillstånd. Tillståndet bör ges av Regional Direction 
för företag, konkurrens, konsumtionsarbete och sysselsättning (DIRECCTE).  

Asylsökande barn mellan 6 och 16 år är föremål för obligatorisk utbildning på samma 
villkor som de andra barnen. Om de inte är fransktalande kan de också ha tillgång till 
särskilda scheman som initieringsklasser. 

 Sjukvård som tillhandahålls till asylsökande som alla andra tredjelandsmedborgare 
under en viss inkomstnivå, tack vare det allmänna sjukförsäkringssystemet. Innan de 
kommer till det här systemet måste de bevisa en 3-månaders bosättning i landet. Om 
människor snabbt behöver vård kan de få tillgång till heldagshälsovården på deras 
närmaste offentliga sjukhus, där de kommer att få vård. 

När det gäller social inkludering av asylsökande kan många föreningar och organisationer 
ge franska kurser eller tillhandahålla aktiviteter, som Franska Röda korset. För flyktingar 



 

 
 

genomförde den franska regeringen det republikanska integrationskontraktet, som är ett 
avtal mellan staten och människor som har fått ett uppehållstillstånd för att gå till fyra 
dagars medborgerutbildning och att gå på franska kurser om deras franska nivå är under 
A1-nivå i den gemensamma europeiska referensramen för språk (CEFRL). 

Varaktigheten på franska kurser beror på människors nivå, från 100 timmar till 600 timmar 
för personer som inte pratar franska alls. Många organisationer hjälper också flyktingar att 
söka ett jobb, få en utbildning i deras tidigare erfarenheter och så vidare. 

 

C. Italien 

I Italien finns de första mottagningsfaciliteterna vid de viktigaste platserna för avstigning 
och är första hjälpen och mottagningscentra (CPSA) och betraktas som hotspots. Statliga 
första mottagningscentraler förvaltas av offentliga lokala enheter och offentliga eller privata 
organ som är specialiserade på att stödja asylsökande. År 2019 fanns det 14 första 
mottagningscentra i sju regioner i Italien. När det finns tillfällig otillgänglighet av platser i 
centren kan nödmottagningscentra användas. Dessutom finns det andra möjligheter till privat 
boende, som tillhandahålls av katolska eller frivilliga föreningar som stöder asylsökande och 
flyktingar. Människor som har fått plats i mottagningscentrum får mat, hygienprodukter och 
kläder.  

Arbetslösa sökande som bor i mottagningscentrum får 2,50 euro per dag. Detta 
ekonomiska stöd tilldelas endast personer som finns i mottagningscentrum. 

Asylsökande och förmånstagare av internationellt skydd åtnjuter lika behandling och full 
jämlikhet av rättigheter beträffande sådan sjukvård. De måste registrera sig hos den 
nationella hälsovården för att dra nytta av detta stöd. 

När det gäller utbildning ges alla barn fram till 16 års ålder rätt och skyldighet att delta i det 
nationella utbildningssystemet. De antas också på kurserna i italienska språket. I artikel 38 i 
mottagningsdekretet anges faktiskt att utländska barn som är närvarande på italiensk 
territorium är föremål för obligatorisk utbildning även om de befinner sig i en oregelbunden 
situation. De har också rätt till samma hjälp och arrangemang när de har särskilda behov. 
Om språkkurser erbjuder många organisationer dem, från yrkeslärare till frivilliga. Faktum 
är att CPIA, Centri Provinciali d’Istruzione per Adulti (Provincial centra för 
vuxenutbildning) är en av huvudorganisationerna som tillhandahåller italienska språkkurser 
till flyktingar. De erbjuder språkkurser för icke-medborgare men också italienska människor 
för att förbereda sitt examensbevis för utbildningens första cykel. Syftet med dessa kurser är 
att tillåta vuxna migranter att uppnå en grundläggande kompetens för italienska, vilket är 
A2-nivån i den gemensamma europeiska referensramen för språk (CEFRL). Det finns också 
andra institutioner som skyddssystemet för asylsökande och flyktingar (SPRAR) och de 
extraordinära mottagningscentren (CAS) bland andra, inklusive föreningar. 



 

 
 

Tillträde till arbetsmarknaden är möjlig för asylsökande inom 60 dagar från det ögonblick 
de lämnade in ansökan. 

När det gäller social inkludering tas många aktiviteter över föreningar och kommuner för att 
överbrygga klyftan mellan invandrare och lokalbefolkningen. Dessutom erbjuder offentliga 
bibliotek en bred uppsättning interkulturella tjänster. Som ett exempel erbjuder bibliotek i 
romer platser där diskussioner mellan lokala och migranter skapas, som gör det möjligt att 
lära känna varandra och ger dynamik, eftersom många språk kan talas: alla kan ad en 

kunskap om ett språk och lära de andra. Vissa föreningar främjar också social integration 
och integration genom aktivt medborgarskap i lokala samhällen, vilket innebär uppfattningar 
om sådan solidaritet, främjande av mänsklig utveckling tack vare aktiviteter. 

D. Rumänien 

I Rumänien har asylsökande rätt till mottagningsvillkor när de uttrycker sin avsikt att 
ansöka om asyl. Det är faktiskt en rätt för folket som inte har något sätt att uppehålla sig. 
När ansökan lämnas in analyserar Generalinspektoratet för invandring och direktoratet för 
asyl och integration (kallat IGI-DAI) tillhandahållandet av materiella rceeptionsvillkor från 
fall till fall. Ai mis att ta hänsyn till de sökandes materiella och ekonomiska medel; om de 
har tillräckligt med inkomst för att säkerställa en tillräcklig levnadsstandard (inklusive 
bostadskostnader, hälso- och sjukvård), kan beviljandet avbrytas. Mottagningsvillkoren 
består av boende i ett mottagningscenter, ekonomisk ersättning för mat, kläder och 
fickpengar. Ersättningen per person är 2,16 € för mat, kläder engångsersättning på 14,48 € 
under sommaren och 21,60 € under vintern. Fickpengar är 1,30 € per dag per person, 
inklusive kostnader för transport, kulturtjänster, press-, reparations- och underhållstjänster, 
kostnader för personlig hygienprodukter. Beträffande transport har asylsökande rätt till 
ersättning för sina transportkostnader relaterade till deras domstolsförfaranden, särskilt om 
området ligger långt från deras bostad. 

Tillgång till hälso- och sjukvård inkluderar rätten att få gratis primärvård och lämplig 
behandling, akutsjukvård. Asylsökande kan också ha tillgång till nationella 
folkhälsoprogram som syftar till att förebygga och kontrollera smittsamma sjukdomar. 

Dessutom bor de flesta asylsökande i regionala centra som förvaltas av IGI-DAI. Sökande 
kan också ha sin egen bostad om de själva kan betala hyran. 

De har rätt att arbeta efter tre månader från ansökan. Tillträde till arbetsmarknaden ges 
faktiskt på samma villkor som rumänska medborgare vad gäller lagen. De kan också dra 
nytta av professionell information och rådgivningstjänster av läns sysselsättningsbyråer 
(AJOFM) om de söker anställning. Det inkluderar en möjlighet att dra nytta av 
arbetslöshetsförsäkringssystemet om de arbetar och möjligheten att delta i bland annat 
yrkesutbildningsprogram. 

 



 

 
 

 

När det gäller skolan är tillgången till utbildning gratis och ovillkorlig för asylsökandens 
barn, från förskola till obligatorisk utbildning (fram till 18). 

 

Om integration består det rumänska integrationsprogrammet, som varar i 12 månader, av 
olika erbjudanden genom samarbete mellan offentliga institutioner, lokala samhällen och 
icke-statliga organisationer. Alla parter tenderar att underlätta integration av flyktingar. Det 
inkluderar språkkurser och medborgerlig integration. Dessutom bidrar många föreningar till 
social integration av migranter dagligen. 

 

E. Turkiet 

 

I Turkiet kan asylsökande som identifieras vara i behov få ett ekonomiskt bidrag från 
generaldirektoratet för migrationsförvaltning (DGMM). Finansministeriet ansvarar för att 
fastställa beloppen beroende på deras inkomster och värdesaker som blivit förvärvade 
bland annat. Sökande som har otillåtna ansökningar och de som behandlats i en accelererad 
procedur utesluts från ekonomiskt bidrag. 

Tillgång till socialt stöd och förmåner tillhandahålls också för de personer som identifierar 
att de är i behov av provinsstyrelserna med hjälp av stiftelserna om social solidaritet och 
bistånd. Sociala förmåner kan också beviljas av ministeriet för familje-, arbets- och 
socialtjänster eller kommunerna. Även hjälppaket kan tillhandahållas, såsom kol, 
matpaket, kläder och andra föremål. 

Dessutom spelar den turkiska röda halvmånen en viktig roll när det gäller socialhjälp och 
är aktiv i många turkiska städer. I de flesta fall är stödet inte ekonomiskt men det kan 
finnas distribution av mat, kläder och så vidare, beroende på människors behov. 

Utöver detta nationella stöd har EU finansierat kontanthjälpprogram som Emerging Social 
Safety Net (ESSN) och villkorad kontantöverföring för utbildning (CCTE). 

Beträffande bostäder och enligt artikel 95.1 i lagen om utlänningar och internationellt 
skydd ska asylsökande säkerställa sin egen logi med sina egna medel och det finns ingen 
officiell plan för lagen som ger stöd för att täcka bostadskostnader. I svåra situationer med 
brådskande frågor kan icke-statliga organisationer ordna boende på hotell. 

Medicinsk försäkringsskydd är obligatoriskt för alla invånare i Turkiet. För de människor 
som inte kan betala för sin försäkring omfattar Turkiets allmänna sjukförsäkringssystem 
kostnadsfritt sjukvårdstäckning. Beträffande asylsökande som inte omfattas av någon 
försäkring på grund av bristen på ekonomiska medel har de också rätt att få tillgång till 
kostnadsfritt sjukvårdstjänster som tillhandahålls av den offentliga sjukvården. 



 

 
 

 

 

 

 

 

Tillgång till arbetsmarknaden är möjlig för asylsökande efter 6 månader efter 
inlämningsdatum för deras internationella skyddsansökan. De måste ansöka om ett 
arbetstillstånd i sådana fall och ha ett giltigt identifikationsdokument. De som inte har ett 
sådant dokument, det vill säga personer som hade en otillåtet ansökan eller de som är i en 
accelererad procedur får inte ansöka om ett arbetstillstånd. 

 

Utbildning ges till de internationella skyddssökande och deras familjemedlemmar. Eftersom 
rätten till utbildning erkänns i artikel 42 i den turkiska konstitutionen är skolor faktiskt 
obligatoriska för barn mellan 6 och 13 år och är gratis. 

 

F.  Danmark 

I Danmark är asylsökande inrymt i asylcentra under Immigrationsverkets ansvar. Det 
finns olika typer av centra, sådana mottagningscentrum, för asylsökande som nyligen 
anlände till Danmark och boendecentra för dem vars ansökan behandlas. Det finns 
också speciella centra för ensamkommande minderåriga asylsökande och för dem som 
behöver särskild vård. Det finns också möjlighet för människor som kan försörja sig 
själva att hyra ett privat boende på egen hand. 

När det gäller levnadskostnader täcks de av Immigration Service som tillhandahåller 
kontantbidrag för kläder, personlig hygienartiklar och så vidare, såväl som mat om 
människor inte bor i ett centrum med en matsal (med gratis måltider). Denna ersättning 
ges till personer som inte kan försörja sig och inte har några inkomster. 

Det nationella sjukförsäkringssystemet tillhandahålls inte till personer utan laglig 
vistelse i Danmark och asylsökande, men Immigration Service betalar kostnader för 
nödvändig behandling av sådana livshotande skador, allvarlig försämring av tillståndet. 
Mindre asylsökande har rätt till samma sjukvård som barn som är Danmarks invånare. 

Människor över 18 år måste ingå ett avtal med sitt asylcenter, som inkluderar 
deltagande i vissa aktiviteter och arbetar runt centrum, vilket är ett första steg för 
integration. När det gäller utbildning har barn möjlighet att gå i skolan om de är i 
obligatorisk skolålder. När människor är över 18 år måste de delta i klasser i centrum. 
Kurserna syftar till att utveckla och öka allmänna färdigheter och färdigheter i handeln 
eller yrkeskunskapen Det finns också kurser som ger introduktion till danska språket, 



 

 
 

kulturen och samhället. Det är ett sätt att förbereda folket på arbetsmarknaden och så 
vidare, vilket ger dem många möjligheter för framtiden, såväl i Danmark som i sitt 
hemland, beroende på deras situation och deras ansökningsstatus. När sökande beviljas 
uppehållstillstånd i Denmatk har de faktiskt tillgång till intensiva danska kurser tills de 
flyttas till en kommun. 

Asylsökande har också möjlighet att arbeta, men de måste uppfylla vissa krav och göra 
en begäran till Immigration Service om att ha tillstånd. Kraven inkluderar samarbete 
med invandringsmyndigheterna angående asylansökan, vilket bevisar ens identitet och 
väntar minst 6 månader efter att ansökan lämnades in, bland andra. De måste också 
betala arbetsmarknadsbidrag och bruttoskatt. 

Verksamheten är möjlig inom centrum, såsom interna aktiviteter. Sökande har också 
möjlighet att gå med i jobbutbildningsprogram hos företag som inte är anslutna till 
asylcentret (egen verksamhet). Frivilligarbete är också en möjlighet. 

 

3.  Mottagare och integrationsaktörer 

 

4. Många aktörer samarbetar för mottagande och integration av flyktingar, inklusive 
institutionella aktörer och organisationer från tredje sektor. Syftet med detta avsnitt är att 
identifiera dem. 
För det första är den roll som institutionella aktörer är nödvändig och den som fastställer 
politiken för migration. Vi kan faktiskt prata om Europeiska unionen som har arbetat för att 
skapa ett gemensamt asylsystem (CEAS) och förbättra den nuvarande lagstiftningen sedan 
1999. EU: s medlemsstater har således ett ansvar samtidigt som man välkomnar asylsökande, 
som sagt tidigare, och respektera deras rättigheter och värdighet. Enhetliga normer som 
fastställts av EU möjliggör en rättvis behandling av migranter när det gäller deras tillämpning 
och levnadsstandard. Detta samarbete gjorde det möjligt att genomföra många regler såsom 
det reviderade direktivet om asylförfaranden, det reviderade direktivet om mottagningsvillkor, 
de reviderade kvalifikationsdirektiven, Dublinförordningen och EURODAC-förordningen. 
Dessa regler syftar till att säkerställa att människors grundläggande rättigheter respekteras, 
klargöra reglerna för förbindelserna mellan stater, tillåta brottsbekämpning och så vidare. 
Trots dessa enhetliga standarder som bör respekteras har länder också sin egen politik när det 
gäller mottagningsvillkoren, som vi såg i exemplen, som kan skilja sig från ett land till ett 
annat, även om det finns samma grund.  
I själva verket är organisationen av det institutionella och reglerande sammanhanget och 
ramverket för att hantera tredjelandsmedborgare en nationell fråga som regleras av 
medlemsstaten. I själva verket beslutas invandrings-, asyl- och integrationspolitik av 
regeringarna som fastställer riktlinjer som måste följas av de olika tjänsterna som arbetar 
direkt med migranter, sådan integration och sociala tjänster. 
Lokala myndigheter har också en viktig roll när det gäller mottagning och tillgång till tjänster 
och samarbetar med organisationer från tredje sektor, sådana frivilliga och 
samhällsorganisationer och icke-statliga organisationer som spelar en stor roll i detta 



 

 
 

sammanhang på många nivåer. Samtidigt organiserar många lokala invånare själv för att möta 
ankomsten av nya människor och delar dagligen solidaritetsprinciper. 
 

 
II.    Aktiviteter för social integration och integration 

Genom att korsa gränserna och Kirsehir Valiligi 
 

 
 

 

Social integration och integration är en krävande och utmanande process för alla 
värdländer. Det är en långsam process som inkluderar många interaktioner, utbyten 
och förståelse från både migrerande och inhemska befolkningen. Erfarenheten har visat 
att det finns många fördelar med att föra och ta emot migranter till samhället och det 
skapar möjligheter för sig själva och för många andra medlemmar i värdvärlden. 
Migranterna kan bara göra det om de är medvetna om sina rättigheter och om de har 
rätt verktyg och möjligheter för att integreras i värdsamhällena. Vanligtvis saknas 
effektiva strategier för att samordna olika aktiviteter på nationell och lokal nivå, vilket 
gör det svårt att arbeta med att utveckla planer för åtgärder för social integration.  

”Det finns inga hierarkier bland rättighetsinnehavare: alla måste ta emot och ha 
respekt. Men vår forskning visar att rättigheterna för migranter som bor i EU i många 
fall inte respekteras fullt ut. Detta kan vara ett resultat av otillräckligt genomförande 
av lagstiftning och begränsad kunskap om grundläggande rättigheter. Det är ofta också 
nära kopplat till diskriminerande lagar och praxis, liksom till djupt rotade attityder om 
fördomar och främlingsfientlighet. Många invandrare ser att några av deras mest 
grundläggande rättigheter kränks, inklusive rätten till utbildning eller rätten till hälsa. 
Barriärerna som hindrar migranter från att fullt ut njuta av sina grundläggande 
rättigheter bidrar till att öka risken för att de socialt utesluts. Det är därför avgörande 
att gå mot rättighetsbaserad social integration som främjar migranters samhälleliga, 
ekonomiska, kulturella och politiska deltagande. ” 

Det bästa sättet att börja med social integration av migranter och flyktingar i samhällslivet är 
genom att designa aktiviteter för dem. Innan det är det nödvändigt att samla de verkliga och 
autentiska behoven och problemen och hitta tillgängliga och praktiska lösningar. För att uppnå 
fullständig social integration är det nödvändigt att engagera hela lokalsamhället. Det är en 
tvåvägsprocess och medlemmar av större kultur antar ofta delar av den mindre kultur de 
kommer i kontakt med. En viktig del av denna process är att migranter ska uppmuntras att dela 
sitt kulturarv med värdpopulationen och främja och underlätta kulturutbyte och skapa social 
sammanhållning. Detta är det främsta skälet till att vi måste utveckla sociala aktiviteter i 
processen för integration och integration. 

---------------------------------------------- 

Röda korsets strategi för social integration av migranter, Röda korsets EU-kontor, februari 
2018. 



 

 
 

Efterlevnad innebär rättigheter och skyldigheter för migrerande individer och medborgare i 
migrationslandet är en tvåvägsprocess där det erkänns ömsesidigt. Harmoni i samhällen 
inkluderar också ömsesidiga ekonomiska, sociala och kulturella förändringar en konceptuell 
ram som definierar de viktigaste områdena för "framgångsrik" integration som den har att 
erbjuda. Det har identifierats 10 huvudområden för att förstå efterlevnad: anställning, 
bostäder, hälsa, tillgång till utbildningsmarknaden, sociala och intergruppslänkar, sociala 
länkar; språk och kulturell kunskap, säkerhet och stabilitet; rättigheter och medborgarskap. 

Den sociala enhetens aspekt av social sammanhållning är en nödvändig förutsättning för 
social fred. De grundläggande delarna av social sammanhållning är hälsa, etablering av en 
effektiv social relation, känsla av tillhörighet till samhället och socialt gemensamt sinne / 
partnervärden kan förklaras som inriktning. Social harmoni är ett fredligt socialt liv som 
säkerställer social sammanhållning är en viktig faktor för att upprätthålla kompatibilitet 
mellan element som flyktingar, asylsökande och utlänningar med samhället, hem för 
ägarsamhällets harmoni med nykomlingarna och för att skapa en miljö av gemensam fred , 
förtroende och fred är också viktigt, för dess namn lever nu tillsammans. 

Det har undersökts inom ramen för följande begrepp: att känna sig trygg, självförsörjande, 
social tolerans, umgås med värdsamhället. Utbildning och utbildning, individers utveckling, 
tillgång till jobbmöjligheter och tillsammans med det verkar vara en viktig förutsättning och 
faktor för tillgång till bredare sociala anläggningar. 

Språkkurser verkar bana väg för yrkesutbildning, det verkar ha en multiplikatoreffekt när det 
gäller anpassning. Att få ett yrke, betalt arbete utomlands utöver att tillgodose behoven i 
hemmet, bidrar det också till att hushållsekonomin har potential att tillhandahålla. Därför är 
språkutbildning självförsörjande i ekonomiska frågor. Det är också en viktig faktor för att få ett 
företag som kommer att få ekonomiskt oberoende. 

Effektiva mekanismer för tvåvägsprocessen är nyckeln för integration och hjälp av migranter 
att bosätta sig i ett nytt land, samtidigt som de mottagande landssamhällen och invånarna hjälper 
till att anpassa sig till livet med nykomlingar. Tillhandahållande av rätt tjänster till migrerande 
befolkning bör förenkla mekanismerna och etablera rätt politik och kopplingar mellan 
migranter och lokala institutioner, och rikta migranter till de tjänster de behöver. 

 

Migranter står inför olika utmaningar utifrån deras olika individuella bakgrund - ålder, kön, 
familjestatus, utbildning, yrke, ekonomisk situation, migrationsmotivering, migrationsskäl, 
ursprungsland och destinationsland etc. 

Vi kan känna igen två huvudgrupper av utmaningar och båda är lika svåra att hantera för 
migranterna.  

Den första gruppen är inriktad på de individuella reaktionerna kopplade till de förändringar som 
migrationen kan orsaka. En anpassning av de olika kulturella och sociala normerna är olika för 
varje person. Hur personen hanterar förändringarna och möter den nya miljön är mycket 
individuellt. Den andra gruppen är utmaningarna från praktiska frågor (som svårigheter att hitta 
lämpligt hushåll) att riskera att någons utbildning eller kompetens inte erkänns, språkbarriärer, 
utländsk byråkrati och att någon står inför fördomar eller social utslagning. Den första handlar 



 

 
 

om hur personen reagerar på utmaningarna i värdlandet och den andra är hur personen passar 
in i de nya inställningarna. 

För att hitta konstruktiva och hållbara lösningar som svar på dessa utmaningar är det 
nödvändigt att identifiera migranternas problem och behov. Migranter har olika profiler och i 
förhållande till det har olika behov. Att identifiera och kartlägga behoven skapar ett system 
för att övervaka dessa behov - som gör det möjligt att utvärdera och följa upp hela processen. 
Det är avgörande att såväl migranter som intressenter är involverade i denna process så 
mycket som möjligt. Dessa lösningar kommer att bidra till en bättre sammanhållning mellan 
individer (migranter och flyktingar), icke-statliga organisationer och civilsamhällets 
organisationer på lokal nivå med lokala institutioner. 

Anpassningsprocesserna beror på många faktorer som direkt eller indirekt påverkar 
migrantens välbefinnande. Det första steget för en "nykomling" är att få den mest relevanta 
informationen så snart som möjligt. Att nå alla nödvändiga tjänster och byråer vid ankomst är 
möjligt bara om det adresseras på rätt sätt. Stödet kan komma från olika intressenter (lokala 
institutioner, icke-statliga organisationer, organisationer som arbetar med migranter), men 
också från andra migranter och nykomlingar som redan är där, särskilt för att de är bekanta 
med alla utmaningar som kan uppstå och de har haft liknande erfarenhet. De migranter som 
redan är där kan ha en viktig roll i denna process och dela sin kunskap och erfarenhet. De har 
olika individuella historier om migration, och det är nödvändigt att göra individuella 
inställningar till varje enskilt fall och att observera migranter som heterogen grupp. 

Enligt UNESCO och ILO bör teknisk och yrkesutbildning organiseras på nationella eller 
lokala punkter som möter sociala, ekonomiska och utbildningsbehov utan diskriminering 
bland offentliga grupper. 

Livslångt lärande anses vara mycket viktigt eftersom det innehåller olika syften. Några av dessa 
syften är som följer: Det fokuserar på individens latenta kraft och ger mer val och därmed 
hjälper till personlig utveckling. Det tjänar till att skapa ett demokratiskt samhälle genom att ge 
lika utbildning till alla segment. Det leder till ekonomisk utveckling genom att förvandla 
kunskaperna som erhållits för individer till produktion. 

Det viktigaste är att svara - hur man skapar och kallar denna nya plats hem? En plats där det 
är möjligt att känna sig trygg och accepterad, där du uppskattas och där dina värderingar och 
beteenden erkänns och respekteras. 

I detta kapitel kommer vi att presentera 3 olika områden i relation till en bättre social integration 
och inkludering, och det är viktigt att nämna att alla av dem är sammanlänkade och ger en mer 
helhetssyn. 

a. Vardagslivets aktiviteter - dessa aktiviteter är kopplade till vanor, regler och 
förordningar i värdlandet - kollektivtrafikverk, hälso- och sjukvårdssystem, arbetsrätt, 
lån och försäkringar, sexuella och reproduktionsrättigheter, värderingar för mat och mat, 
helgdagar och kulturella traditioner etc.) 

b. Sociala aktiviteter och fritid - samhällsbaserade aktiviteter, interkulturella utbyten, 
sportaktiviteter, program inklusive konst och kultur etc. 



 

 
 

c. Utbildningsaktiviteter och personligt stöd - hur man organiserar 
utbildningsaktiviteter för migranter (workshops, kurser, utbildningar, seminarier), lära 
sig språk, lära känna arbetskultur, inter-personliga relationer, personlig 
utvecklingsprogram och hur man får psykologisk eller liknande typ av stöd. 

 

1. Vardagsaktiviteter 

Vardagslivspraxis är en rutin för de saker som vi gör dagligen för att upprätthålla en viktig 
aspekt av vårt liv. Det finns ett brett utbud av dagliga metoder som kan variera från något enkelt 
som hushållsaktiviteter till att söka hälsovård, hitta ett jobb, utbildning, personlig utveckling 
etc. Komplexiteten i den dagliga praxisen kan variera från mycket enkel till komplex. I 
vardagen vill vi göra vårt arbete snabbare, bättre och mer effektivt med minimala problem. 
Svårigheter i vardagen kan leda till de många problem som är förknippade med socialt, fysiskt 
och mentalt välbefinnande. Flyktingar och invandrare är den mest utsatta gruppen i vårt 
samhälle som löper större risk att drabbas av många av de dagliga problemen. De kommer från 
mycket olika regioner och kulturell bakgrund och möter ofta utmaningar från en ankomst som 
de aldrig förutsåg. Dessa svårigheter sträcker sig från att säkra boform, förstå komplexa system, 
hitta jobb, anpassning till ny kultur och psykologisk nöd. Det är värdlandets ansvar att hjälpa 
de flyktingar och invandrare som är i behov och främja social integration genom att 
tillhandahålla bästa strategier och praxis. Under flera år har migranter underkastats kurser som 
kallas integrationskurser eller integrationskurser. Syftet med dessa kurser är att göra det möjligt 
för invandrare att förstå det lokala språket i det dagliga livet, så att de kan närma sig det samhälle 
där de bor och lära sig landets rättsordning, kultur och historia på ett enkelt sätt. 

 

A. Bostad   

Bostäder är ett av alla människors grundläggande behov. Jämställdhet i bostäder är en viktig 
resultatindikator för framgångsrik samhällsintegration. Migranter som kommer för att gå med 
i sin familj kan ha bra boende vid deras ankomst, eftersom ett av kraven för familjeåterförening 
i de flesta länder är boende. De som anländer under andra omständigheter kan ha svårigheter 
att hitta bostäder på grund av brist på pengar eller tid att hitta anständigt boende. 
Marknadspriserna och boendestandarden begränsar valet av bostäder tillgängliga för invandrare 
och flyktingar med lägre inkomst. Brist på information om hyresmarknaden och närområdet, 
och det är svårare att låna pengar i värdlandet kan tvinga dem att få undermåliga bostäder eller 
det kan också finnas diskriminering från hyresvärdar. När det gäller mängden flyktingar som 
ska underlättas kan alternativen variera. Liksom i Turkiet måste regeringen stödja bostäderna 
eftersom det finns en enorm tillströmning från gränserna. Men i andra EU-länder är antalet inte 
så högt, och icke-statliga organisationer arbetar också med den sociala välfärden för att 
upprätthålla de grundläggande behoven för dem i nöd. 

Det finns olika projekt för god praxis som syftar till att hjälpa invandrare och flyktingar att 
hitta bra bostäder. Exempelvis arbetar en organisation som "Volkshilfe Wien" i Österrike och 
den spanska "Federación Rasinet" som en husjakt för invandrare och flyktingar. Deras 
huvudsakliga mål är att motverka invandrarnas missgynnade ställning på den privata 
bostadsmarknaden genom att individuellt hjälpa dem att hitta bostäder. Andra möjliga 



 

 
 

strategier för att hjälpa invandrare att hitta ett bra boende kan vara att tillhandahålla viktig 
information om den lokala bostadsmarknaden, bostadsrättigheter och rättigheter eller tillgång 
till offentliga bostäder inklusive vägledning vid diskriminering. 

Volkshilfe Wien - https://www.volkshilfe-wien.at/ueber-uns/ 

Federación Rasinet – http://rasinet.org/quienes-somos/ 

 

B. Transportation   

Tillgång till transport och information om systemet är avgörande i vårt dagliga liv för att få 
tillgång till utbildning, arbete, marknad och hälsovård etc. Migranter och flyktingar möter 
särskilt problem som är relaterade till transportsystemet i värdlandet. Det första är att körkort 
inte kanske erkänns i de flesta värdland och det kan vara dyrt att få ett kvalificerat körkort och 
kan vara extremt svårt att få på grund av olika skäl. För det andra på grund av språkbarriären är 
det svårt att förstå och hitta lokal rutt och kollektivtrafik. I den inledande fasen är det viktigt att 
tillhandahålla information till invandrare och flyktingar om transportsystemet inklusive 
trafikregler, kollektivtrafik, köp av biljetter och helpdesk för transport. Till exempel förbereder 
många lokala myndigheter i Turkiet utdelningar på andra språk för att hjälpa flyktingarna som 
reser runt. Speciellt den offentliga lokala transporten erbjuder flerspråkiga 
informationsskärmar. 

 

C. Health 

De flesta länder har gratis hälsovårdstjänster för invandrare och flyktingar som Turkiet, 
Portugal och Danmark. Avsaknaden av lämplig information och språkbarriär för de flesta 
invandrare och flyktingar kommer att ha svårigheter att söka sjukvård. I vissa länder 
tillhandahåller socialavdelningen information eller guide till de nya invandrare och flyktingar 
för att hantera dessa frågor. I Danmark som exempel finns International House Copenhagen. 
Det internationella huset hjälper den internationella medborgaren med all nödvändig 
information och vägledning från pappersarbete till praktiska saker och säkerställer att saker och 
ting fungerar smidigt i den allra första fasen. I Turkiet har invånarna som kommer från 
grannländerna dokumenterats med ett tillfälligt ID så att de kan registreras och kontrolleras av 
myndigheterna för att ha tjänster från hälsoinstitutionerna. 

Internationella huset Köpenhamn - https://ihcph.kk.dk/ 

 

D.   Tillgång till socialtjänst 

Socialtjänst som finns tillgängligt i ett land kommer sannolikt att skilja sig från andra länder. 
När migranter och flyktingar flyttar till värdlandet är det svårt för dem att förstå de komplexa 
systemen i värdländerna på grund av de olika hinder som språk och brist på information. De 
tjänster som utgör de största hindren inkluderar hälsovård, utbildning, juridisk rådgivning och 
tillgång till andra tillgängliga faciliteter i samhället. Begränsad tillgång till dessa tjänster kan 
orsaka negativa konsekvenser för den fysiska, mentala och sociala hälsan hos en individ. 



 

 
 

Tillgången till hälsovård och kvalitetsutbildning är dessutom en grundläggande mänsklig 
rättighet och är de viktigaste målen för en hållbar utveckling 2015. Behovet av och tillgången 
till god vård och kvalitetsutbildning kan påverkas av deras negativa arbets- och 
levnadsförhållanden, diskriminering och svårigheter. för att förstå det nya systemet, kulturen 
och språket.  

E.  Food insecurity  

På grund av geografiska skillnader och 
klimatskillnader finns olika typer av mat 
tillgängliga runt om i världen. Mat är också en 
del av allas kultur som skiljer sig från land till 
land. Invandrare och flyktingar tar mat och 
traditionell matlagning med sig som en del av 
sin kultur. När man flyttar till ett annat land 
lider många invandrare och flyktingar av 
livsmedelsförsäkringen på grund av olika skäl 
och senare påverkar det deras hälsa negativt. 
Avsaknad av kulturellt önskad mat och 
okunnighet med den lokalt tillgängliga maten, 
ekonomiska begränsningar och problem som 
följer olika religiösa livsmedelsregler 
förknippas med livsmedelsosäkerhet bland 
denna grupp. En studie gjord i Sverige visar 
att asylsökande inte tillgodoser deras 
matbehov, därför kan de sakna tillräckligt 
näringsintag. En studie som gjordes i Norge 
2019 fann att 93% av asylsökande lider av 
olika typer av livsmedelsförsäkring. För att 
förhindra livsmedelsförsäkringen bland denna 
grupp är det viktigt att överväga implikationer 

för gemenskapens program och politik. Några av exemplen med gemenskapsbaserat program 
är: 

- Matlagningskurs med lokalbefolkningen (ger möjlighet till socialisering och vet om lokal 
mat).  

- Broschyr som introducerar olika matvaror och matlagningsmetoder. 

- Information om butikerna (om tillgängliga) varifrån de kan köpa sin traditionella mat.  

- Grannskapsmöten 

 

"Next Door Family" är ett projekt som utvecklas under konceptet "inkluderande stadsdelar", 
som framgångsrikt körs i Tjeckien och Portugal.I detta projekt går en lokal familj med på att 
välkomna en invandrare eller en flyktingfamilj till lunch eller middag. ger samspelet mellan 
invandrare och värdsamhället tillsammans med livsmedelsdelning.Det stärker också de sociala 



 

 
 

relationerna som ett sätt att bidra till en mer effektiv integration, ta bort hinder och främja 
kulturell mångfald. Även om projektet var utformat för att stärka den sociala integrationen, ger 
invandrarnas familj möjlighet att bekanta sig med lokala livsmedel. 

Dörren intill Familj -projektet - http://www.slovo21.cz/next-door-family 

 

 “Mad til alle ”är en dansk organisation som arbetar med flyktingar och invandrare. De samlar 
in maten från mattillverkare, livsmedelsbutiker och livsmedelsgrossist och distribueras till 
flyktingarna. De erbjuder också matlagningsbroschyrer och matlagningskurser för de flyktingar 
som vill bekanta sig med danska livsmedelsingredienser. Detta projekt har en positiv inverkan 
på flyktingars hälsa och välbefinnande genom att minimera livsmedelsosäkerheten och 
samtidigt minska matavfallet. 

Mad till alle-projektet - http://madtilalle.com/index.php/om-projektet  

 

F. Utbildning för migrerande och flyktingbarn 

Även om det är allmänt erkänt att flyktingbarn är de marginaliserade och utsatta grupperna i 
utbildningen, finns det begränsade uppgifter om skolans inskrivningsgrad från både hem- och 
värdländer. Några av studierna avslöjade att det finns lägre skolor och universitetsregistrering 
bland flyktingbarn vilket beror på olika skäl. Några av hinder för tillgång till kvalitetsutbildning 
är kostnader för utbildning, språklig barriär, administrativ barriär på grund av brist på dokument 
och komplexa utbildningssystem. 

De organisationer som arbetar med flyktingar och migranter kan ta effektiva initiativ för att 
säkerställa inskrivning av barn som flyttar till skolor och universitet. Information och 
vägledning om utbildningssystemet samt omedelbara språkprogram för flyktingbarnen kan 
hjälpa dem att få antagning i skolan i den tidiga fasen. Dessutom kan tillhandahållande av 
läromedel som lärobok minska den ekonomiska bördan för flyktingens familj. För att ta itu med 
problemen med flyktingar som inte har certifikat och dokumentation bör institutioner i ett 
värdland utveckla alternativa administrativa förfaranden som till exempel ingångsprov eller 
intervju. För att uppmuntra regeringen att ta initiativ i denna fråga krävs medvetenhetsprogram 
och förespråkare som kan göras av olika organisationer. 

 

Frivilliga gymnasieelever från Turkiet med syriska flyktingar genomförde en studie. Eleverna 
samlas i vårt centrum en gång i veckan för att hjälpa varandras lektioner / uppgifter och dra 
nytta av varandras kunskaper och erfarenheter om inlärningsmetoder. 

Vi lär oss tillsammans projekt -  http://gocmendd.org/faaliyet-detay.php?faaliyet_id=23  

 

Projektet "Ett språk ett barn", som syftar till att tillhandahålla språkförvärv till studenter som 
inte har eller inte har språkkunskaper, har startat. Det arbete som utförs av Oxford as 
Academy kommer att implementeras i vår region i samarbete med Sultanbeyli kommun och 



 

 
 

flyktingföreningen. Barn och vuxna som vill lära sig ett språk kan delta i projektet. Utbildning 
är gratis och kommer att ta två månader. 

 

G. Välkomstpaket för flyktingar 

Refugee Welcome Kit är ett framgångsrikt program som körs i Portugal. Välkomstinformation 
för invandrare och flyktingar är ett viktigt verktyg som hanterar alla ovan nämnda problem. 
Den innehåller den grundläggande informationen och vägledningen som är till hjälp under den 
första fasen av integrationen i landet. Detta kit består av en flyktingguide, som finns på olika 
språk, med: välkomstmeddelanden, förklaringar om värdlandet, vanor och kultur, och 
hänvisning till de grundläggande rättigheterna för medborgare och flyktingar (vaccination, 
hälsovård, kvinnors rättigheter, utbildning bland annat), praktisk information om socialt skydd, 
användbara telefonlinjer, bland andra. 

Program för välkomstpaket för flyktingar - https://www.acm.gov.pt/kitrefugiados 

 

Andra program och initiativ: 

Cappadocia Women's Meeting, det första som organiserades tillsammans med Cappadocia 
Women's Solidarity Association 2008, hålls med deltagande av mer än 1000 flyktingkvinnor, 
unga flickor och barn inom ramen för den 8 mars Internationella kvinnodagen. Flykting- och 
asylsökande kvinnor bosatta i provinser runt Cappadocia firar 8 mars den internationella 
kvinnodagen genom att möta organisationen av SGDD-fältskontor varje år i Kappadokien och 
har möjlighet att träffa icke-statliga organisationer som arbetar med lokalbefolkningen och 
kvinnors rättigheter. Denna händelse är unik i världen. 

Traditionellt Cappadocia-mötesprojekt - https://sgdd.org.tr/geleneksel-kapadokya-kadin-
bulusmasi/#more-2815  

 

Tillsammans Festival - projektet som organiseras för att ompröva de relationer som etablerats 
av migrantsamhällen med staden de bor i och deras grannar, på grund av att leva tillsammans, 
har tagit sin plats i minnet av staden och medborgarna. 

Tillsammans festivalprojekt - http://gocmendd.org/etkinlik-detay.php?etkinlik_id=18  

 

Det finns andra olika sätt att tillhandahålla denna information till invandrare och flyktingar, 
till exempel "Help Bunny" eller "Help Desk". "Hjälpkanin" är ett begrepp att tilldela en 
person att hjälpa nya invandrare eller flyktingar med den information de behöver. När de 
interagerar med samma person är det lättare för dem att kommunicera och dela sina problem 
istället för att ha en ny person varje gång. 

 

Kompisprogrammet - https://redcross.eu/projects/friends-show-the-way  



 

 
 

 

 

Flyktingar välkomna - https://refugeeswelcome.dk/ 

Integrationsnätverk - https://integrationsnet.dk/ 

Kunskapscenter för integration - https://www.vifin.dk/index.php/da/om-vifin-
topmenu/profil/hvem-er-vi 

 

2. Sociala aktiviteter och fritid 

 

A. Konst och kultur som ett verktyg för att främja inkludering 

Akademiska forskare inser konstens styrka i migration, eftersom det underlättar skapandet och 
blir innehåll i multikulturella samhällen efter migration. Afroamerikansk kultur och 
utvecklingen av genrer som blues och jazz är ett exempel. Detta är bara toppen av isberget av 
många konstnärliga rörelser, födda från föreningen av heterogena identiteter och lika olika 
grupper. Genom dessa erfarenheter är det möjligt att känna igen den kreativa och generativa 
kraften i mångfalden. Hur dessa resultat blir synliga, inte så mycket vid de första ankomsterna, 
som i de andra migrerande generationerna som finns i en djup spänning mellan tidigare 
familjehistoria och nuvarande liv. Därför att behöva hitta kanaler för anslutning av deras 
multipla identiteter, kände och levde. 

Konst stöder också individers sociala, politiska och identitetsuttryck. Precis för detta är det ett 
viktigt och användbart verktyg för "nykomlingar", både för att skapa dialog och interaktion, 
men också för att få fram färdigheter och byråer för individer, som sedan kan återupptäcka 
konst och heltidsanställning. 

Moderna stater försöker alltmer fortsätta med en kulturell process för medborgarskap, vilket 
skapar mer och mer ett gap mellan "oss" och "dem" och bygger synliga och osynliga gränser. 
Trots dessa former av uteslutning baserat på vardagliga metoder är det inte möjligt att 
kontrastera den konstnärliga drivkraften som tenderar att vara en mötesplats istället för utbyte: 
konst är långt ifrån infödd, eftersom den svarar på påverkan, den är promiskuös, svår 
kategorisering och uppdelning , konst är ett utrymme där gränserna mellan "insiders" och 
"outsiders" är suddiga, vilket avskräcker idén om en "ren kultur". 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

------------------------------ 
1 http://dspace.unive.it/bitstream/handle/10579/15186/866160-1223864.pdf?sequence=2 
1 Kasinitz & Martiniello, 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sydafrika EXPO - Konst, mode och matutställning i Köpenhamn, Danmark, november 2019.  

“Arte Migrante ”som ett exempel på god praxis för social integration 

"Arte Migrante" -gruppen föddes informellt 2012 och tog en fråga från ett projekt som 
utvecklats i Latina och organisationen föreslogs sedan igen i Bologna, med formen som idag. 
En antropologstudent Tommaso Carturan startade detta initiativ som blir en verklig rörelse som 
nu involverar många italienska städer, särskilt i norr, liksom andra platser utanför Italien. Det 
är närvarande 28 städer totalt, i vissa har det just börjat och i vissa är det i startfasen. Officiellt 
är det etablerat i följande städer: Bologna, Modena, Turin, Cuneo, Como, Reggio Emilia, Imola, 
Palermo, Padua, Settimo Torinese, Neapel, Trento, Rimini Alessandria, Pisa, Parma, Alba e 
Latina. Det finns också på ön Cypern och erfarenheterna har också implementerats i Zaragoza 
i ett år. Det övergripande konceptet för detta projekt bygger på en cirkel av människor som 
samlas en gång i veckan, där de kan hitta utrymme att uttrycka sig genom någon form av konst. 

Mötena för migrantkonst är avsedda att involvera människor från "sociala marginaler" och 
människor från olika kulturer. Många hemlösa och migranter deltar i dessa möten. Det är konst, 
eftersom musik, poesi, teater, dans osv används för att skapa ögonblick av gemenskap, empati, 
brödraskap mellan människor som vanligtvis inte möts i en vardag. På kvällarna deltas 
universitetsstudenter, hemlösa, pensionärer, flyktingar, gatukonstnärer, aktivister, Erasmus-
studenter, människor som har olika nationaliteter och levnadsvillkor. Syftet är att sätta oss på 
den andra nivån, att bryta ner fördomar och rasismar som tyvärr är utbredd i samhället, vilket 
ökar mångfaldens rikedom. Alla har konstnärliga talanger, kulturella rikedomar, mänskliga 
egenskaper, livets bagage att dela med den andra. Syftet är därför att bygga rättviseförhållanden 
i en värld utan gränser.  

 



 

 
 

Andra program och initiativ: 

I SGDD-ASAMs verksamhet, som syftar till att ge barn en oförglömlig dag, spelade barn spel 
på lekplatserna som anordnades för dem, åtföljd av professionella animatörer som skildrar 
seriefigurer, distribuerade drakar, strängar, bollar, etc. Han satte upp sina egna spel med 
leksaker och hade möjlighet att komma nära varandra. 

SGDD-ASAM - https://sgdd.org.tr/cocuk-senligi-2/#more-2871  

 

Turkiets första Refugee Film Days hölls i Ankara 2015 av ASAM Magic Lantern Movie 
Theatre. Händelsen syftade till att bryta samhällets negativa uppfattningar om flyktingar genom 
filmer och dokumentärer, att uppmärksamma frågan om den mänskliga dimensionen och öka 
medvetenheten. 

Turkiets första flyktingfilmdagar - https://sgdd.org.tr/multeci-film-gunleri/#more-2820  

Syrian Film Festival - https://syriandocdays.dk/ 

Arabiska nätter Festival -  https://www.mediasupport.org/arabian-nights-in-copenhagen/ 

Afro-positivitetsnätverk - https://www.afro-
positivity.com/?fbclid=IwAR250Y7gq0pGxwWU2aRKOInJIgok6jEMcONwQq_FJAoKCv-
kJEsWbaYOHn8 

Couleur café - https://couleurcafe.dk/en/ 

 

A. Bygga broar genom sportaktiviteter 

De mänskliga rättigheterna för att vara aktiva är något som människor gillar och att tillämpa 
på olika områden i våra liv. Sport kan i detta avseende representera en kraftfull symbol för 
denna universella rätt, och är samtidigt ett effektivt fordon för att engagera individer och ta itu 
med isolerings- och diskrimineringsfrågor. 

Sport är en av de bästa sociala aktiviteterna och är ett effektivt verktyg som kan användas för 
att underlätta integration och integration; det främjar aggregering och deltagande och kan också 
representera en möjlighet till utbildning och arbetsplats. Idrottsdeltagande kan främja hälsa, 
välbefinnande och social integration och erbjuder fysiska och psykologiska fördelar. Sport ses 
ofta som ett socialpolitiskt verktyg som inte bara främjar fysisk, utan också mental hälsa, vilket 
minskar antisocialt beteende, ökar samhällets sammanhållning, hjälper till med språkförvärv 
och skapar självkänsla och självförtroende. 

 

The Migrant Communities World Cup 

Balon Mundial är en italiensk förening baserad i Turin och ger oss ett mycket bra exempel på 
hur ett organiserat idrottsevenemang kan föra samman invandrarsamhällen och bekämpa alla 
former av diskriminering och marginalisering. Varje år i juli sedan 2007 organiserar Balon 
Mundial World Migrant Communities World Cup, vilket är tänkt att skapa kulturella 



 

 
 

interaktioner genom idrott mellan alla olika samhällen som är bosatta i Turin. Ursprungligen 
föddes det precis som en fotbollsturnering för 11 spelare för män, men 2011 för att främja 
kvinnors idrottsdeltagande i evenemanget, lanserades också fem fotbollsmästerskap för 
kvinnor. Balon Mundial migrants community World Cup är ett evenemang som förväntas varje 
år av deltagarna, idrottare och åskådare, som kan skapa varaktiga relationer mellan människor 
från olika delar av världen och fästa uppmärksamhet på ämnen som integration, inkludering 
och interkulturell kommunikation, men också jämställdhet och rättvis spel. 

Balon Mundial - https://www.balonmundial.it/ 

 

DGI och ny generation pojkar och flickor project 

Danske Gymnastik- & Idrætsforeninger -DGI är en dansk idrottsförening som hjälper unga med 
sin identitetsbildning, utveckling och stärker deras förståelse för sig själva. Projektet pågår i de 
sociala områdena i Danmark - Helsingør, Hillerød, Nivå, Farum och asylcentren Sandholm och 
Sjælsmark. Det hjälper unga människor att få kompetens i förhållande till föreningslivet, 
frivillighet och förståelse för det demokratiska samhället kring dem. Målet är att berika deras 
världssyn och erbjuda förebilder i form av ungdomar med annan etnisk bakgrund än danska 
inom idrott, politik, företag och kultur. Detta kommer att ge unga människor någon att reflektera 
över och målet är att göra ungdomarna mer socialt kapabla föräldrar. 

DGI och ny generation pojkar och flickor projekt – https://www.dgi.dk/foreningsledelse/min-
landsdelsforening/dgi-nordsjaelland/projekter/next-generation-boys-and-girls 

 

 

Sara Omar, danska och kurdiska författare håller ett föredrag på verkstaden i projektet Ny generation flickor, november 2019. 



 

 
 

LIBERI NANTES är en förening som grundades 2007 i Rom och hjälper till att främja idrott 
för flykting- och asylsökande i samhället. Det startades av några få frivilliga men har sedan dess 
vuxit med fler människor och utvecklas kontinuerligt. Liberi Nantes har skapat en fotbollsklubb 
som helt och hållet består av flyktingar, asylsökande och offer för en tvingad migration. 
Utbildningen är öppen för alla och är gratis. Föreningen har sedan 2010 också organiserat en 
gratis italiensk språkkurs för migrerande studenter av båda könen, som är bosatta i 
mottagningscentra i Rom. Den italienska skolan är ett kulturellt projekt med medborgerlig, 
språklig, ludisk-teatralsk utbildning för flickor och pojkar i Rom. Idrottscentret ger 
rehabilitering och återförenar många av deltagarna och skapar också en inkluderande miljö i 
grannskapet. 

Liberi nantes -  www.liberinantes.org 

 

1. Utbildningsaktiviteter och personligt stöd 

För att uppnå oberoende i den nya miljön är det också nödvändigt att uppnå ekonomiskt 
oberoende och social acceptans. Processen består av att anta en ny kultur, språkinlärning och 
nya beteendemönster. Framgångsrik integration av migranter kräver en bedömning av deras 
behov och intressen samt identifiering av deras personliga och professionella potentialer. 
Organisationer som arbetar med migranter kan på så sätt erbjuda olika program i form av 
workshops, kurser, utbildningar, seminarier, temadagar etc. för att hjälpa dem att uppnå 
oberoende under relativt kort tid. 

Utbildningsaktiviteter organiserade med migranter bör ha fokus på: 

• mentor och rådgivning på ett säkert utrymme 

• ge deltagare råd med olika färdighetsnivåer (eller utan färdigheter) och med olika 
utbildnings- och yrkesbakgrund (eller utan den). 

• skapa lärande community - ett säkert utrymme att säga vad du vet och vad du inte vet, 
där du kan göra misstagestablish culture of feedback and reflection  

      •   ge utrymme för delning - ett utrymme för delning utan bedömning och med stöd och 
uppmuntran att dela 

A. Träningar och workshops 

Det är viktigt att tillhandahålla ett säkert inlärningsutrymme och ge möjligheter att njuta av 
och dra nytta av informella / icke-formella inlärningsaktiviteter. Ett individuellt 
tillvägagångssätt i inlärningsprocessen är mycket effektivt och baseras främst på coaching 
och mentoringstekniker och peer support också. Att bygga samhällsanda och främja initiativ 
och åtgärder som kan föra samhällets medlemmar bidrar till upprättandet av kollektivet och 
ett säkert inlärningsutrymme.  

Icke-formell utbildning erbjuder många personliga utvecklingstekniker och metoder som  direkt 
hjälper till att stärka utsatta grupper och ge dem nödvändiga verktyg för handlingar och 
interaktioner. Migranter och flyktingar kan få nödvändig information och utbildning om 
relevanta frågor och få stöd för att få tillgång till deras rättigheter, men också delta i samhället 
och påverka beslutsfattandet. Det ger dem möjlighet att uttrycka åsikter och där de kan bidra 



 

 
 

till de sektorövergripande processerna och hjälpa till att bygga strategiska och effektiva 
samarbeten.  

 

 

Teambuilding-workshop vid Ubuntu-huset med deltagare från Indien, Storbritannien, Nepal och USA 

Kreativ positiv inlärningsmiljö.  

Vi behöver viss rutin för att kunna lära oss om konsistens och tillförlitlighet, och vi behöver 
också lugn och fokuserad tid och utrymme för att detta ska hända. En inlärningsmiljö har en 
enorm inverkan på lärandet och den måste vara en säker och välkomnande. Deltagarna kommer 
med olika känslor och det är utmanande att navigera och skapa en känsla av säkerhet. Att 
förbereda utrymmet självt kan bidra mycket i inlärningsprocessen - ordna utrymmet på ett 
välkomnande sätt, förbereda kaffe och snacks, spela trevlig musik etc. Det är nödvändigt att 
skapa en produktiv miljö (möjligheter till utforskning och lärande), att skapa en känsla av 
acceptans och samtidigt för att det ska vara intressant och ha kul. Om du skapar och etablerar 
rätt miljö kan varje person få möjlighet att uttrycka potentialer. Vi vill att en djup känsla av 
förtroende och samarbete ska byggas upp genom tiden. Det finns inga instruktioner, det finns 
känslor. (Du kan inte bara säga lita på mig, och de kommer att göra det. Du kan inte instruera 
människor att samarbeta). 

Hur är det möjligt att bygga upp dessa känslor? Säkerhetscirkel – det är en cirkel där vi känner 
tillhörighet och en naturlig reaktion av säkerhet och förtroende. Vi är omgivna av fara, 
osäkerhet, konkurrens, miljö som inte stöder. Fokus i detta fall är på förhållandena i cirkeln - 
där vi har förtroende och där vi naturligtvis kommer att kombinera våra talanger och styrkor 
och att kunna arbeta tillsammans. 

Några av de mest effektiva teknikerna: Brainstorming, interaktiva samtal, illustrativa samtal, 
gruppdiskussioner, rollspelövningar, verkstadsmetoder, studiebesök och fältövningar.  

 



 

 
 

Andra program och initiativ: 

Utbildning för migranter och flyktingar i Danmark - 
https://www.ug.dk/efteruddannelse/uddannelse-flygtninge-og-indvandrere 

Köpenhamns skola för entreprenörskap - https://cse.cbs.dk/ 

 

A. Språkkurser 

Analyser har visat att språkkurser som deltog kort efter ankomst betydligt förbättrar 
sysselsättnings- och integrationsmöjligheterna senare men måste anpassas till individens behov. 
Språkstöd är ett av de grundläggande behoven för alla migranter. För det första kan det hjälpa 
till att få tillgång till informationen, särskilt de om deras rättigheter, juridiska skyldigheter och 
tjänster. För det andra hjälper det att få kontakt med lokalsamhället, och det är så det kommer 
att vara möjligt att undvika social isolering, det är mycket vanligt i värdländerna. 

Olika länder tillämpar olika regler om språkkrav och vissa länder organiserar välkomna 
språkkurser för nykomlingar. I Danmark när du har fått ditt uppehållskort och om du är över 18 
är du berättigad till danskkurser som erbjuds av den lokala kommunen. Det ger migranterna 
möjlighet att lära sig danska i en säker miljö med andra studenter från många olika länder. Det 
börjar från modul 1 och går hela vägen till modul 6, som är affärsekspertnivå. 

 

Språkurser erbjuds till nykomlingar i Danmark: 

 https://international.kk.dk/artikel/danish-language-education-programme-0 

Språkutbyte klubbar och kaféer 

https://international.kk.dk/artikel/language-exchange-clubs-and-language-cafes 

Online-kurser 

https://international.kk.dk/artikel/learn-danish-online 

Gratis program för avancerade elever 

https://www.iasprog.dk/laer-dansk-koebenhavn/gratis-fvu/ 

Onlinekurser för nykomlingar i Turkiet: 

http://tomer.ankara.edu.tr/en/home-page/  

https://ismek.ist/eng/default.aspx  

 

Andra program och initiativ:  

“Venligboerne ”på engelska översätter till vänliga invånare och handlar om att träffa andra med 
vänlighet. Det är en rörelse som betonar ord och vänliga handlingar i nuet. Venligboerne är 
oberoende av kön, etnicitet, religion, ålder och politisk tillhörighet och handlar om att träffa 
nya människor med öppna hjärtan. Det började hösten 2014 av Merete Pilgaard när Hjørring 



 

 
 

kommun tog emot cirka 500 asylsökande. Det började med en enkel handling från en Facebook-
grupp som heter Friendly Living, där hon efterlyste människor som ville vara vänliga mot dem. 
I början anslöt sig 13 personer och sedan skapade hon undergruppen: Friendly Residents 
Refugee Council. Initiativet har sedan dess vuxit i en explosiv takt och idag finns det grupper i 
över 90 städer. Totalt är cirka 150 000 medlemmar i dessa grupper och sprider en välkomnande 
atmosfär för migranter. 

Venlig boerne - http://www.venligboerne.org/venligboernes-organisation/ 

Ett intressant exempel för att lära sig språk är Anaobaba TV - program som hjälper 
flyktingfäder att förbereda sig för ett nytt liv för sina familjer medan de väntar på att 
återförenas. Det initieras av två flyktingar från Syrien medan de väntade på att deras familjer 
skulle komma till Danmark. De ville hålla sig aktiva i sin faderroll men samtidigt göra en 
snabbare integrationsprocess. De hjälper till att börja med att förstå lagar och förordningar, 
särskilt om fall av familjeåterförening. Sedan organiserar de aktiviteter i relation till språk, 
kultur, arbetsmarknad, samhälle i allmänhet. 

 

Anaobaba TV - http://sagerdersamler.dk/anaobaba-tv/ 

 

Red Crescent Society Centers ("Migration and Refugee Services"), de öppnar mot invandrare 
från olika kommunala centra, olika kurser som erbjuds av icke-statliga organisationer, 
utbildningsministeriet och undertecknade av EU-delegationen till Turkiet "Syriiska barn som 
stöder Integration av det turkiska utbildningssystemet ”(PICTES) -projektet kan visas som ett 
exempel för dessa projekt och aktiviteter (” Turkish Education System of Syrian Children ”). 

Kizilay - https://www.kizilay.org.tr/Home/Index  

 

Små projekt Istanbul ägnar sig åt att hjälpa dem som fördrivs av konflikten i MENA-regionen 
att återuppbygga sina liv genom att stödja samhällsutveckling, utbildning och empowerment. 
Vårt samhällscentrum är utformat för att vara en plats för säkerhet och tillhörighet; inom detta 
område har vi åtagit oss att arbeta med samhället för att säkerställa de bästa möjligheterna för 
familjer, studenter och individer att nå sin fulla potential i Istanbul och därefter. Inom 
samhällscentret strävar SPI efter att erbjuda stöd för försörjning genom upprättandet av ett 
kvinnors sociala företag, vilket möjliggör kompetensutveckling, inkomstgenerering och 
ekonomisk integration. 

Små projekt Istanbul - https://www.smallprojectsistanbul.org/enrichment-and-integration/  

 

A. Individuella sessioner 

Mentorskap eller coachning är bra former för effektivt stöd för migranter. Tyngdpunkten ligger 
inte bara på att tillhandahålla nödvändig information, utan också att ge stöd som behövs på en 
personlig, social, kulturell, utbildnings- och professionell nivå. Mentorskap och coachning 
handlar om att planera framtiden och nå målen. När man skapar relationen behöver mentor och 



 

 
 

coach skapa förtroende, skapa medvetenhet, utforma åtgärder, planera och sätta mål och hantera 
framsteg och ansvarsskyldighet. Nyckeln till att skapa god och stabil relation är effektiv 
kommunikation. Mentortjänster inom yrkesutbildning för migranter kan bidra till den 
utbildning som ges. Vem som kommer att delta i den yrkesinriktade utbildningsprocessen, 
utbildningens varaktighet och planerna för utveckling av migranternas 
implementeringsförmåga kan dessutom förbättra migranternas yrkesutbildning. 

Till exempel ger affärsmentorer en rudimental kunskap om hur man kommer igång med en 
affärsplan. Mentorerna kommer först att hjälpa deltagarna att klargöra sina egna motiv för att 
starta ett företag, skapa en översikt över lagkrav, tydlighet i deras ekonomiska genomförbarhet 
och hjälpa till med affärssidan av deras visionutveckling. Deltagarna kommer att få verktygen, 
inklusive viktig information om lag, ekonomi, redovisning och moms, försäljning och 
marknadsanalys. Det är tillräckligt med information för att uppmuntra dem att ta reda på mer 
för sig själva. De kan också få affärstillträde till potentiella kunder, partners och investerare 
genom nätverkshändelser. 

 

Gemenskap 

Deltagarna ska konsekvent interagera med det aktiva samhället med olika kulturell bakgrund. 
Genom interaktion finns möjligheten att förvärva nya färdigheter och förmågor som är 
användbara för deras personliga och professionella tillväxt. Gemenskapen uppmuntrar idén 
om "Enhet i mångfald", eftersom den förflyttas från paradismet Andra till en mer komplex 
enhet baserad på förståelsen att skillnader berikar mänskliga interaktioner. 

Det hjälper till att främja aktivt medborgarskap och intergenerationsstrategi är mycket ambitiöst 
bland andra socialt medvetna och olika deltagare. Detta bygger upp självkänsla och socialt 
kapital och ger dem möjlighet att testa sina idéer i deras samhälle. Förutom mentorerna är det 
mycket effektivt att inkludera förebilder med migrantbakgrund. Erfarenheten har visat att 
förebilder påverkar positivt, inspirerar och motiverar särskilt om de delar med lyssnarna samma 
kulturella eller sociala bakgrund. 

storytelling 

Storytelling som metod har stor inverkan på att stärka migranter och flyktingar. Det ger 
möjlighet att dela sina livshistorier och lära sig och inspireras av varandras upplevelser i en 
säker, stimulerande och inkluderande social miljö. Idén härrör från tron på att var och en av 
oss har en unik livshistoria som är värt att dela och från vilken vi kan lära oss mycket. Idén 
resonerar också med ordspråket: Jag berättar min historia, därför är jag det. 

För firandet av Internationella kvinnodagen 8 mars, arrangerar Crossing Borders varje år 
evenemang i Köpenhamn, Danmark. Evenemangets namn är Women on the move - och det 
visar kraftfulla berättelser, i form av berättelser, från kvinnor med olika etnisk bakgrund som 
bor och arbetar i Danmark. Kvinnornas personliga berättelser visar hur de har beslutat på sina 
egna villkor eller för att de har tvingats flytta över sociala, kulturella och / eller fysiska gränser. 
Dessa är kvinnor som har gjort det mot många odds att bli förebilder. Händelser som denna 
inspirerar, motiverar och uppmuntrar andra medlemmar i samhällena, särskilt de med liknande 
livsbakgrund. 



 

 
 

 

Kvinnor i rörelse, Köpenhamn, Danmark mars 2020. 

 

A. PERSONLIGT STÖD 

Migration har många utmaningar för en persons totala välbefinnande. Det kan medföra stora 
livsförändringar och de potentiellt traumatiska händelserna - processen att lämna landet eller 
anpassningen och etablera nytt liv i destinationslandet. En enorm påverkan på det totala 
välbefinnandet är känslan av osäkerhet. För att förbättra allmänna hälsotillstånd 
rekommenderas det att utveckla utbildning för kulturell sensibilisering av alla människor som 
arbetar med migranter (psykologer, hälso- och socialarbetare, volontärer, översättare). 

Det är viktigt att påpeka att konsekvenserna av samma händelse kan variera och att det är en 
individuell nivå - det finns olika personliga reaktioner på samma händelse från person till 
person. Det psykologiska svaret i enlighet med en händelse kommer att bero både på händelsen 
själv och av uppfattningen och egenskaperna hos den person som upplevde händelsen. I den 
meningen är alla aktiviteter som skapas i syfte att utbilda och stärka ett behov av att ha en 
individuell inställning.  

• För att ge nödvändigt stöd måste vi: 

• Upprätta förtroende - det är viktigt att upprätta ett gemensamt värdesystem eller att 
vara medveten om de andras kulturella normer och värderingar. 

• Uttrycka förståelse och förståelse - det är viktigt att inte trycka utan att vara känslig 
och känna igen om någon vill delta i aktiviteter, om någon vill prata om hennes / hans 
känslor och att inte pressa någon över gränserna. 

• Bemyndiga – hjälpa till att uttrycka sig för att upprätthålla en känsla av personligt värde 
och därmed öka deras motståndskraft. 

 



 

 
 

Att vara fjädrande innebär att ha kapacitet att motstå eller återhämta sig från betydande 
störningar som hotar dess anpassningsfunktion, livskraft eller utveckling. En motståndskraftig 
person har god social och kommunikationsförmåga, problemlösningsförmåga, god 
resonnemang, reflektionsförmåga, empati, optimism och humor. 

Om vi arbetar med att bygga en persons motståndskraft, måste vi tillhandahålla: 

• Fysisk, emotionell, social och kulturell säkerhet 

• En pålitlig anslutning / relation som gör att någon kan lära sig om sig själva, andra och 
världenThe opportunity to develop confidence, goals and hope 

• En chans att göra säkra misstagThe chance to develop autonomy and knowing how to 
make good decisions 

      •    En positiv förebild - så personalen måste vara reflekterande och ta hand om sig själva 

”Motståndskraftiga människor kan motstå motgångar, klara osäkerhet och återhämta sig mer 
från traumatiska händelser eller avsnitt.” 

                    Brigid Daniel, ordförande för socialt arbete, University of Stirling 

 

En person som kommer till ett land där de bör börja bygga ett nytt liv - den här fasen innebär i 
allmänhet att lösa existentiella problem, försöka återupprätta kontrollen över sitt eget liv och 
stabilisera sitt psykologiska tillstånd. Nyckeln till framgångsrik passage genom dessa faser är 
en stabil och vårdande miljö samt starkt socialt stöd. Lokalsamhället är den största resursen för 
att upprätthålla en persons välbefinnande. Det hjälper till att undvika känslor av isolering och 
ensamhet och ger känslan av acceptans och tillhörighet. 

 

Program och organisationer som ger personlig och psykologisk support:  

Värdighet - https://dignity.dk/en/dignitys-work/rehabilitation/ 

Trampolinhus - http://campcph.org/about-trampoline-house 

Flyktingväg för kvinnor - https://www.womenrefugeeroute.org/ 

Internationella rehabiliteringsrådet för tortyroffer - https://irct.org/ 

Avsluta cirkeln - https://exitcirklen.dk/ 

Små projekt i Istanbul - https://www.smallprojectsistanbul.org/community-support/  

 

 

 

 

 



 

 
 

                                IV. Rasism och diskriminering 

                        Av Universita Ca’Foscari Venezia 

 

 

 

1. 1. Åtgärd på EU-nivå för att bekämpa rasdiskriminering 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rasism har 

framkommit som en relevant fråga i den europeiska offentliga debatten under de senaste 
åren. Initiativet på EU-nivå för att bekämpa alla former av diskriminering, inklusive 
rasdiskriminering, är nu starkt legitimerat av artikel 13 i Amsterdamfördraget samt genom 
rasjämställdhetsdirektivet (2000/43 / EG), som anser frihet från rasdiskriminering som en 
mänsklig rättighet. Denna fråga har blivit av större betydelse efter det ökande antalet 
migranter på det europeiska territoriet. Som Adrian Favell (1998) påpekade för ungefär 
20 år sedan är ras nu en del av en uppsättning sociala frågor, och som sådan är det också 
ett mycket viktigt samhällsområde som stimulerar sociala rörelser, offentliga debatter och 
diskursiv institutionell efterlevnad. 

EU-institutionerna har alltid spelat en underlättande roll för att stärka antirasistiska 
rörelser över EU: s territorium. I själva verket har vikten av antirasistiska organisationer 
betonats under de senaste decennierna och resurserna ökade ständigt. Chopin och Niessen 
påminner oss om att EU: s åtagande mot rasdiskriminering går tillbaka för flera år sedan: 

 



 

 
 

Det finns bevis för att unionens institutioner är villiga att gå vidare till effektiva 
åtgärder. Europaparlamentet producerade Evrigenis-rapporten 1986 och Ford-rapporten 
1991 och har fortsatt att pressa på för åtgärder, inklusive ett direktiv. Kommissionen har 
gjort allt möjligt inom ramen för de gamla fördragen: ge ekonomiskt stöd till 
antirasistiska projekt, samarbeta med arbetsmarknadens parter för att skapa en kod för 
god anställningspraxis mot diskriminering, sponsra studier av lagar mot diskriminering i 
Medlemsstaterna, och senast arbetar framgångsrikt för inrättandet av ett 
övervakningscenter för rasism, främlingsfientlighet och för att göra 1997 års år mot 
rasism, främlingsfientlighet och antisemitism. Ekonomiska och sociala kommittén har 
länge uppmanat lagstiftningsåtgärder och andra åtgärder. Regionkommittén har också 
begärt åtgärder (1998: 18). 

Denna initiativnivå på ett tidigt stadium har bibehållits (Cram 1997) och under de senaste 
tjugo åren har alla EU-organ varit aktiva i sin politik mot rasism genom att sponsra 
rörelser och erkänna antirasistiska aktivister som viktiga institutionella aktörer för EU-
organ. 

De europeiska institutionernas insatser har också varit av stor omfattning på 
lagstiftningsnivå. Det ovannämnda direktivet om jämställdhet om ras, som trädde i kraft 
2000, kräver att EU: s medlemsstater ska säkerställa lika behandling, frihet och rättigheter 
mellan personer oberoende av ras eller etniskt ursprung. ”Jämställda möjligheter” blev en 
officiell prioritering på EU: s politiska agenda 2007 och fick medlemsstaterna att bygga 
nationella strategier med tanke på Europeiska året för lika möjligheter för alla. 

EU-direktivet har fyra huvudmål: 

- Öka medvetenheten om rätten till likabehandling och icke-diskriminering. 
       Öka initiativet och deltagandet i samhället för grupper som utsätts för 
diskriminering, inklusive diskriminering av kön. 
- Främja mångfald och jämlikhet. 

-     Skapa en sammanhängande samhällsstruktur. 

 

Förutom rasjämställdhetsdirektivet omfattar den övergripande ramen för rättsligt skydd 
för rasdiskriminering inom EU: s territorium: 

- direktivet om brottsoffer (direktiv 2012/29 / EU), som fastställer minimistandarder för 
rättigheter, stöd och skydd för alla brottsoffer, med särskild uppmärksamhet på dem som 
har drabbats av ett brott som har begått ett partisk eller diskriminerande motiv. 
 

- direktivet om audiovisuella medietjänster (direktiv 2010/13 / EU), som sanktionerar 
främjandet av diskriminering inom audiovisuell kommersiell kommunikation. 

 



 

 
 

-      Direktivet om jämställdhet i sysselsättningen (direktiv 2000/78 / EG), som förbjuder 
diskriminering på flera grunder inom sysselsättningsområdet. 
 
- lagstiftning som förbjuder diskriminering vid gränskontroller. 
 

För att öka och underlätta informationsutbytet skapades EU-gruppen på hög nivå för att 
bekämpa rasism, främlingsfientlighet och andra former av intolerans. Denna grupp, som 
samlar några av de viktigaste EU-experterna i rasism- och diskrimineringsfrågor, 
inrättades av Europeiska kommissionen som en del av sitt engagemang för att förbättra 
responsen på intolerans och diskriminering. 

Trots dessa ständiga ansträngningar visar många årliga rapporter som publicerats av 
nationella och europeiska institutioner fortfarande att rasdiskriminering, dvs. 
diskriminering på grund av individens ursprung, är den överlägset mest utbredda formen 
av diskriminering inom EU: s territorium. Som ENAR (European Network Against 
Racism) hävdar i sin senaste Shadow Report, med titeln "Racism and Discrimination in 
Employment in Europe 2013-2017", även om "det har skett en viss progressiv politik och 
praxisutveckling mellan 2013 och 2017, leds av nationell och lokal regeringar men också 
civilsamhällets organisationer och forskningsavdelningar […] etniska minoriteter har 
färre chanser att komma igenom rekryteringsprocesser ”(Enar 2017: 3). Dessutom 
fortsätter rapporten att lyfta fram att "migranter och etniska minoriteter tenderar att ha 
jobb längre ner i hierarkin och lägre löner" (s. 4) och "en mycket högre arbetslöshet och 
är överrepresenterade i vissa jobb, positioner eller sektorer" (s. 4) 4). Rasfördomar och 
diskriminering på arbetsplatsen "har lett till svåra och våldsamma upplevelser för 
migranter och etniska minoriteter" (s. 5). Enligt rapporten genererar den 
mellanläggningskombinationen mellan kön och färg ännu mer allvarlig diskriminering. 
Färgkvinnor i Europa står inför flera hinder på arbetsmarknaden till följd av korsningen 
mellan ras, kön och klass. De är särskilt sårbara för diskriminering, exploatering och 
sexuell trakasserier, upplever höga nivåer av överkvalificering samt segregering inom 
specifika sektorer, särskilt hushållsarbete (s. 5). 

Mänsklig hudfärg gör fortfarande skillnaden i individernas vardag. Som rapporten från 
ENAR 2012 påpekade: 

Diskriminering av människor av afrikansk härkomst i samband med sysselsättningen 
framhävs från hela EU. Det finns ingen europeisk forskning som beskriver situationen för 
grupper som diskriminerats på arbetsmarknaden under rapporteringsperioden, men 
anekdotiska bevis och forskning i enskilda länder eller specifika undergrupper tyder starkt 
på att människor med afrikansk härkomst är mer benägna att vara arbetslösa, för att möta 
diskriminering i rekryteringsprocessen, anställas i jobb som inte återspeglar deras 
kvalifikationer och möter trakasserier på jobbet.  



 

 
 

En fjärdedel av svarta människor i Europa möter rasdiskriminering på jobbet eller när de 
letar efter ett jobb. I vissa EU-länder är 76% av unga svarta människor inte i arbete, 
utbildning eller utbildning, jämfört med 8% av befolkningen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillståndet för muslimska migranter i Europa är inte annorlunda. ECRI: s årsrapport 
från 2019 beskriver en ihållande islamofobi över hela Europa, särskilt till följd av 
uppkomsten av nationalistiska och främlingsfientliga politiska partier i många 
europeiska länder under de senaste tio åren: 

Den främlingsfientliga nationalismen fortsätter att uttryckas i olika former av islamofobi, 
som ofta framställer islam som en religion som är främmande för den nationella kulturen 
och identiteten i många medlemsstater. En sådan retorik är ofta bara det första steget mot 
uteslutning och diskriminering av muslimer, vilket står i skarp kontrast till de mänskliga 
rättigheternas universalitet. Det bidrar också till att muslimer bär synliga tecken på sin 
religion särskilt utsatta för intolerans, hatprat och till och med hatmotiverat våld. I många 
fall förvärrar diskriminationen ytterligare situationen, till exempel för svarta muslimer 
eller muslimska kvinnor. 

Sammanfattningsvis har spridningen av rasdiskriminering och främlingsfientlighet i Europa 
nu nått oroande nivåer. De siffror som rapporterats av Europeiska unionens byrå för 
grundläggande rättigheter i sin rapport från 2019 är ett tydligt bevis på detta. 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genomförandet av EU: s skydd och åtgärder har helt klart inte varit homogent och 
sammanhängande i alla medlemsstater. En större EU-ansträngning för att harmonisera 
nationell politik mot rasdiskriminering verkar därför brådskande och avgörande. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

2. En kort ordlista för att förstå rasism och rasdiskriminering 

 

Race – Termen "ras" har en lång historia 
inom vetenskapen (biologi, antropologi, etc.) 
som går tillbaka på artonhundratalet. Det var 
avsett att definiera en grupp lokala eller 
avelspopulationer inom en art. Det användes 
för subspecifika grupperingar större än den 
lokala befolkningen. Så ras har alltid varit ett 
geografiskt lopp. Det är emellertid också en 
godtycklig klassificering av människor på 
grundval av antagna fysiska och kulturella 
likheter som härrör från deras härkomst eller 
geografi, eftersom det bygger på en 
missuppfattning av naturen (Hudson 1996). 

Personlighet och kultur kan inte överföras, från generation till generation, som en del av 
groplasm: 
En sådan uppfattning om "ras" har ingen grund i vetenskapligt faktum eller i någon annan 
typ av påvisbart faktum. Det är en ren myt och det är den tragiska myten om vår tragiska 
era. Tragiskt, eftersom det tros och utgör grunden för handling på ett eller annat sätt av 
så många människor i vår tid (Montagu 1945: 37) 

Så vi borde bättre tala om "rasialisering" eller "rasisering" av människor i stället för 
"mänskliga raser" (Hudson 1996: 259). 

Racism – Det kan definieras utifrån beteendemässiga, motiverande och kognitiva 
egenskaper, men i princip är det tron att människor har specifika eller fysiska egenskaper 
som kan bestämma kulturer och personligheter. Denna tro kan förvandlas till kränkande 
eller aggressiva beteenden gentemot människor som tros vara en del av olika eller 
underordnade mänskliga raser. Rasism kan också vara en ideologi som härrör från farliga 
myter om mänskliga raser. 

 

Rasdiskriminering - Det inträffar när någon inte får lika behandling baserat på sitt 
ursprung eller hudfärg. 

 

Indirekt rasdiskriminering - Det inträffar när praxis eller beteenden verkar vara 
"neutrala" eller "rättvisa" genom att behandla individer lika, men de kan negativt påverka 
en högre andel människor som tillhör en specifik ras, nationell eller etnisk grupp. 

 



 

 
 

Minoritetsgrupp – Denna term beskriver varje grupp människor som är missgynnade, 
underprivilegierade, uteslutna, diskriminerade eller utnyttjade. 

 

Racerisk trakasserier – Det inträffar när någons beteende kränker, förnedrar eller 
skrämmer en person eller grupp på grund av deras ursprung eller hudfärg. 

 

Rashat (eller vilifiering)– Det är en offentlig handling som riktar sig till en person eller 
en grupp människor baserat på hudfärg eller ursprung med syftet att kränka, förolämpa, 
förödmjuka eller skrämma. Dessa handlingar kan bestå av: rasistisk graffiti, tal, affischer 
eller missbruk offentligt. 

 

Racerprofilering – Det är en form av stereotyp som har viktiga konsekvenser för 
rasiserade människor. EU-kommissionen har definierat rasprofilering som alla åtgärder 
som vidtas på grund av säkerhet, säkerhet eller allmänhetens skydd som förlitar sig på 
stereotyper om ras, färg, etnicitet, förfäder, religion eller ursprungsort snarare än av rimlig 
misstank för att utesluta en person för större granskning eller annan behandling. 

 

Fördomar och partiskhet – Rasdiskriminering kan förekomma på grund av övertygande 
fördomar, fientlighet eller negativa känslor som någon har för rasiserade människor. Men 
det kan också uppstå på grund av partiskhet baserad på färg, kultur, nationellt eller etniskt 
ursprung. 

 

stereotyper – Det är en generaliserad uppsättning av egenskaper och egenskaper som 
tillskrivs en specifik etnisk, nationell, kulturell eller etnisk grupp. 

 

Främlingshat – Det är hat eller rädsla för utlänningar eller främlingar eller för deras 
kultur. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

3.  Ras denigration och hatprat 

Hatanförande framträder som ett socialt och 
politiskt nyckelproblem som är inriktat på 
rasism och diskriminering, delvis på grund av 
den utbredda användningen av sociala medier. 
I litteraturen har hatytringar definierats som 
"en mekanism för underordning" (Nielsen 
2002: 266) som "vanligtvis innehåller en 
komplex, sammanhängande serie handlingar, 
vissa fysiska, vissa verbala, vissa symboliska" 
och skapar "en atmosfär av rädsla , skräck, 
trakasserier och diskriminering ”(Lederer, 
Delgado 1995: 5). Forskare av fördomar 

belyser att fördomar involverar mer än individuella negativa stereotyper och handlingar. 
Enligt Bobo innebär fördomar ”mest centralt ett åtagande till en relativ statuspositionering 
av grupper i en rasialiserad social ordning” (Bobo 1999: 447). Om fördomar handlar om 
relativ gruppposition är offentliga hatytringar ett tydligt exempel på ett av de sätt på vilka 
sådana sociala hierarkier konstrueras och förstärks på en daglig basis. Så, hatytringar är i 
grunden denigration av individer eller sociala gruppers rykte, vanligtvis stereotyper av 
vissa nationella, etniska eller religiösa egenskaper, åtföljt av uppmaning till fientlighet, 
våld och diskriminering av den gruppen. Som en följd äventyrar det individer och 
gruppers friheter och rättigheter, i strid med de grundläggande principerna för lika 
värdighet och respekt för de kulturella skillnaderna mellan individer eller grupper. Enligt 
Manual for hate speech, som publicerats av Europarådet, innehåller den en mängd olika 
situationer, till exempel: 

 

§ anstiftning av ras harterad eller med andra ord, hartrerad riktad mot personer eller grupper 
av personer på grund av att tillhöra en ras; 

§ Uppmaning till hat på religiösa grunder som kan likställas med incitament till hat på 
grundval av en åtskillnad mellan troende och icke-troende; 

§ Itement Uppmaning till andra former av hartrerade baserat på intolerans "uttryckt av 
aggressiv nationalism" (Weber 2009: 3-4). 

 

I enlighet med Europarådets rekommendation (97) 20, 30 oktober 1997 - "begreppet" 
hatprat "ska förstås som täcker alla former av uttryck som sprider, stimulerar, främjar 



 

 
 

eller motiverar rashat, främlingsfientlighet, antisemitism eller andra former av hat baserat 
på intolerans, inklusive: intolerans uttryckt av aggressiv nationalism och etnocentrism, 
diskriminering och fientlighet mot minoriteter, migranter och invandrare. ” Rådets 
rambeslut 2008/913 / RIF av den 28 november 2008 om bekämpning av flera former och 
uttryck för rasism och främlingsfientlighet genom strafflagstiftning, som godkänts av 
Europeiska unionens råd, bekräftar att ”rasism och främlingsfientlighet är direkt brott mot 
principerna om frihet, demokrati, respekt för mänskliga rättigheter och grundläggande 
friheter och rättsstatsprinciper, principer som Europeiska unionen grundar sig på och som 
är gemensamma för medlemsstaterna ”. 

Europeiska unionen har nyligen bekräftat sitt åtagande mot hatprat med ökande tonvikt. 
I maj 2016 enades kommissionen med Facebook, Microsoft, Twitter och YouTube om 
en ”uppförandekod för att motverka olagligt hatanförande på nätet” för att förhindra och 
motverka spridningen av olagligt hatanförande på nätet. Under 2018 gick Instagram, 
Google+, Snapchat och Dailymotion med i uppförandekoden. Jeuxvideo.com gick med i 
januari 2019. 
EU: s uppförandekod är uppbyggd för att ge ett kraftfullt svar på olagligt hatprat på nätet. 
Den senaste utvärderingen av dess effektivitet visar att kommissionens initiativ levererar 
positiva resultat: IT-företagen utvärderar nu 89% av det flaggade innehållet inom 24 
timmar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

                  V. Integrations- och inkluderingsfrågor 

   Av Popa Ioana Andreea, från Predict CSD Consulting 

 

 

1.    En introduktion till integrationsteorier  

 

Under den senaste historien har Europa sett ett ständigt föränderligt flöde av invandring, 
genererat antingen av historiska händelser, politisk instabilitet, förändringar i ekonomisk politik 
eller löfte om bättre sysselsättningsutsikter. Otaliga studier har gjorts i ett försök att bedöma 
och jämföra de olika faktorerna som spelar in när det gäller integration av invandrare, båda från 
en ekonomiskt perspektiv,as well as socialt and kulturellt. Att ha en fördjupad förståelse av 
fenomenet och dess variabler är avgörande när det gäller att skapa policyer och genomföra 
åtgärder som kommer att främja integrationen och säkerställa att dess totala inverkan uppfattas 
som positiv. 

Internationella organisationen för invandring säger att: 
“« Integration »kan definieras som processen genom vilken migranter accepteras i 
samhället, både som individer och som grupper. Det hänvisar generellt till a tvåvägs 
anpassningsprocess av migranter och mottagande samhällen, medan de särskilda kraven 
för godkännande av värdsamhället varierar från land till land. Ansvaret för integration 
ligger hos många aktörer: migranter själva, värd regeringar, olika offentliga och 
privata institutioner och samhällen.” 
 



 

 
 

 
 

När det gäller litteraturen om integration av migranter kan vi känna igen flera olika 
tillvägagångssätt. I en studie 2018 nämnde Enrique Fernandez Macias och Tania Paniagua tre 
möjliga kategorier: den klassiska assimilationsmodellen, den segmenterade 
assimilationsmetoden och en tredje grupp teorier som sätter fokus på hur migranter uppfattas 
av värdgemenskapen, snarare än på individuella egenskaper.  

 
1.1. Den klassiska assimilationsmodellen 

1964 föreslog Milton Gordon den klassiska assimilationsmodellen och hävdade att 
invandrare och majoritetsgrupper med tiden följer en "rak linje" -konvergens, efter väl 
definierade stadier för att gradvis bli mer likadana, genom att förvärva gemenskapens språk 
och seder, bygga nära relationer med sina medlemmar och identifiera sig som en av dem - med 
andra ord, förbättra människans och sociala kapital. Enligt denna uppfattning kan man 
förvänta sig att ju längre invandrare har varit en del av samhället, desto mer integrerade kommer 
de att vara (såväl som medlemmar i senare generationer) och att denna process inte kan rusas 
på något sätt. 

 
1.2. Den segmenterade assimilationsmetoden 

Å andra sidan föreslog Alejandro Portes & Min Zhou en annan modell, kallad Segmented 
Assimilation Approach, och placerade fokus på de olika strukturella, kontextuella och 
kulturella faktorer som formar varandras upplevelse, ha potential att agera som hinder på 
deras väg till framgångsrik assimilering. På det sättet är det möjligt att vissa kategorier av 
migranter framgångsrikt kommer att samlas i värdgemenskapens medelklass, medan andra 
kommer att uppleva en rörlighet nedåt orsakad av yttre hinder.  

 
1.3. Integrationsteorier som fokuserar på mottagningens sammanhang 

De andra typerna av metoder, med fokus på mottagning i samhället, dra slutsatsen att 
invandrarnas integration har blivit svårare under de senaste decennierna eftersom 
mottagningskontekten har blivit mer fientlig. Den första av dessa skulle belysa processen med 
etnisk stratifiering, vilket innebär att strukturen på arbetsmarknaderna i vissa länder placerar 
invandrare på botten av yrkesstrukturen och tvingar dem att nöja sig med jobb som kräver lägre 
färdigheter och ger minst stabilitet, samt en lägre chans att förbättra deras utsikter. 

 

Den andra av dessa tillvägagångssätt handlar om effekterna av modeller för 
mångfaldshantering, vidare kategoriserad i Assimilationsmodell, den Multikulturell modell 
(även känd som 'smältkruken') och Gastarbeiter Model, eller den Gästarbetarmodell. Macias 
och Paniagua hävdar vidare att nyare studier tyder på att oberoende av den modell som antagits 
av ett visst land, det inte finns några väsentliga skillnader när det gäller integrationsnivåerna i 



 

 
 

europeiska länder som får ett liknande antal invandrare när de redovisar andra faktorer. som har 
att göra med individerna själva eller mottagningskonteksten.  

Andra teorier betonar effekterna av migrationspolitiken och sätten att införa strikta 
begränsningar kan potentiellt hindra integrationen, vilket får invandrare att investera mindre tid 
och ansträngning för att skaffa sig nya förmågor och förbättra sina möjligheter på grund av en 
mycket begränsad vistelse. Den sista kategorin av modeller och teorier skulle involvera 
effekterna av latenta diskrimineringsprocesser, inklusive stereotyper och ”etniska 
påföljdshypotesen” (ihållande ekonomiska och sociala nackdelar på grund av att de har en 
annan etnicitet, även när man betraktar utbildning, färdigheter och socialt ursprung som 
konstant) - som alla kan påverka andra generationens migranter.  

En studie som genomfördes 2011 för Europaparlamentet uppgav följande: 

 



 

 
 

”Integrationen av invandrare i EU är en stor utmaning. Praktiska och institutionella 
hinder finns som bromsar integrationen av invandrare på arbetsmarknaden och 
utbildningssystemet. Dessa hinder, tillsammans med skillnader i kulturell bakgrund och 
religiös tro, hindrar också integratinen av invandrare i samhället.” Europeiska 
kommissionens webbplats för migration och statliga frågor säger att:"Den införande av 
migranter på arbetsmarknaden är nyckeln till att säkerställa deras effektiva integration 
i värdföreningarna och deras positiva inverkan på EU: s ekonomi. detta innebär fullt ut 
använda sina färdigheter och förverkliga deras ekonomiska potential. De kan bidra till 
att hantera färdighetsbrist i vissa sektorer på alla färdighetsnivåer. ” 

 
Macias och Paniaguas studie fokuserar på integration av arbetsmarknaden som sett i 

nio europeiska länder, var och en med sin olika bakgrund och strategi. Lika bra säger 
forskningen vikten av ser migranter som en heterogen grupp, varje individs plats på vägen 
till integration beroende på olika faktorer, till exempel om de varje individs plats på vägen 
till integration beroende på olika faktorer, till exempel om de om deras huvudsakliga mål 
var få bättre anställning, utbildning, eller återförenas med sin familj, eller om de flyttades 
kraftfullt till ett annat land efter konflikter och politisk instabilitet. Sammanfattningsvis fann 
studien att alla dessa spelar en viktig roll, liksom graden av likhet mellan migranternas 
ursprungsland och det land de flyttar till. Den påverkan från världsregionen migranterna 
härstammar från upplevdes vara den starkaste, både när det gäller migranter som flyttade som 
vuxna eller barn, såväl som för barn födda till invandrarföräldrar. 

Lika bra upplevde många en skillnad mellan deras utbildningsbakgrund och ockupationen 
de ägde sig efter migrationen. Detta överensstämmer med andra studier som finner att mycket 
ofta kvalifikationer som erhållits i migrantens ursprungsland kan inte erkännas någon 
annanstans, som kan kombineras med andra faktorer som varje lands efterfrågan på arbetskraft 
eller „ flexibilitetsfälla ” (migranters tendens att acceptera mindre fördelaktiga kontrakt, lägre 
lön och arbetsvillkor), men också med diskriminering, att hålla en stor del av migranter i 
specifika sektorer som kanske inte är relaterade till deras utbildningsbakgrund eller erfarenhet, 
mestadels inom jordbruk, tillverkning, städning, hushålls- och vårdtjänster, gästfrihet och 
catering Tredjelandsmedborgare är emellertid också involverade i sektorer med hög kompetens, 
såsom ledning, teknik, IT och sjukvård. 

 När det gäller den upplevda inverkan av invandring tenderar individer med lägre socio-
demografiska egenskaper att vara emot invandring, eftersom de anser sig vara i direkt 



 

 
 

konkurrens med immigrantarbetare. Studier har dock funnit inga bevis som bevisar att 
ankomsten av immigrantarbetare från andra EU-länder påverkade de infödda arbetena  

 

eller sänkte sina löner på grund av att de vanligtvis hade en liknande färdighetsstruktur. 

 

En annan aspekt, vanligtvis direkt relaterad till sysselsättningsintegration men medföljer 
sin egen uppsättning utmaningar, är social och kulturell integration av migranter. Nadzeya 
Laurentsyeva och Alessandra Venturini beskriver fenomenet så: 

”För invandrare betyder det utveckla en känsla av att tillhöra värdsamhället. Det 
handlar ofta om att acceptera och agera i enlighet med det samhällets värden och normer och 
vid behov bygga upp socialt kapital som bedöms nödvändigt av värdlandets institutioner. Den 
infödda befolkningens roll är lika viktig: social integration är bara genomförbar en gång 
invandrare accepteras som medlemmar i samhället. ” 

 

EU-kommissionens handlingsplan för integration av tredjelandsmedborgare säger lika 
bra att: 

”Erfarenheten visar att integrationspolicyn fungerar bäst när de är utformade för att 
säkerställa sammanhängande system som underlättar deltagande och empowerment för 
alla i samhället – tredjelandsmedborgare och de samhällen de bosätter sig i. Detta 
innebär att integrationen bör gå utöver deltagande på arbetsmarknaden och behärska 
språket i värdlandet: integration är mest effektiv när den är förankrad i vad det betyder 
att leva i olika europeiska samhällen. ” 

 



 

 
 

 Flera faktorer kommer in och orsakar a ”Klyftan” mellan migranter och den infödda 
befolkningen: för det första kan invandrare ha olika åldrar och utbildningsnivåer som påverkar 
sociala beteenden. För att följa, kan de möta vissa hinder, som att inte kunna tala den 
lokalspråk, brist på ekonomiska resurser, osäkerhet beträffande vistelsens varaktighet, 
sårbarhet på grund av drabbade trauma, en oförmåga att delta i det politiska livet av 
samhället. Den tredje aspekten avser Kultur skillnader, och den roll som kultur spelar när det 
gäller förtroende och sociala preferenser, liksom religion, familjeband, könsroller, och andra. 
Alla dessa kan starkt påverka en invandrars resa, och även om det är allmänt accepterat att 
många av dessa begränsningar kan minskas betydligt när åren går, med förvärv av 
språkkunskaper och förbättrad kunskap om lokal kultursåväl som genom politik som 
syftar till att bekämpa diskriminering, det är sant att övertygelser och preferenser inte är så 
lätta att förändra, och de kommer att fortsätta att påverka en individ under hela sitt liv och 
utforma aspekter av deras sociala interaktion och integration.   



 

 
 

I det första skiktet - det av preferenser och övertygelser - kunde social integration anses 
innebära att "invandrare inte längre betraktar den inhemska befolkningen som en" utomstående 
"grupp och att de uttrycker förtroende och vilja att samarbeta med dem på samma sätt som de 
gör med landsmän ”. Följande lager involverar socialt deltagande och inkludering, 
demografi, såväl som civilt och politiskt deltagande, och eftersom de är mer komplexa 
aspekter av det sociala livet är det inte alltid lätt att bedöma i vilken grad de påverkas av de 
ursprungliga kulturella elementen eller processen för kulturell integration, i motsats till de 
begränsningar som spelas in. Vissa steg i processen kan hända ganska snabbt, och vissa kan ta 
mycket längre tid för att kristallisera helt. En annan faktor som bör beaktas är som borde vara 
det första steget: ekonomisk integration eller social integration, med erkännande av att det 
senare automatiskt skulle leda till en smidigare integration på arbetsmarknaden. 

 

Men många studier har gjorts om ämnen integration, inkludering och migration, det finns 
fortfarande ett stort behov av mer forskning, särskilt när det gäller dessa länder där invandring 
är ett nyare fenomen. Konsensus är att för att bygga inkluderande samhällen, där invandrare 
kan delta både på arbetsmarknaden och delta i det sociala, kulturella och medborgerliga livet, 
är det viktigt att ta hänsyn till tre huvudnivåer av engagemang: 

 

 

1) 1) För det första är det viktigt att underlätta skapandet av ett nätverk där migranter 
kan få information och resurser som krävs för dem att övergå till den nya gemenskapen, 
inklusive vägbeskrivningar för åtkomst utbildning och hälsovård, samt ett sammanhang där 



 

 
 

deras kvalifikationer och erfarenhet kan erkännas, så att de kan bidra till de samhällen där 
de flyttar. 

2) Samtidigt är det viktigt för stater att upprätta sammanhängande långsiktiga 
migrationsstrategier och strategier, siktar på underlätta den första övergången aför att 
stödja den efterföljande integrationsprocessen och mildra de negativa effekterna av hindren 
som möts av migranter (som diskriminering, brist på säkerhet och så vidare). Detta kan bara 
hända över tiden, varför det är viktigt att ha långsiktiga mål i åtanke.  

3) Den tredje aspekten är relaterad till värd community – det kan ha stor inverkan när 
det är aktivt involverat i integrationsprocessen, antingen genom initiativ som kommer från 
det civila samhället eller eventuellt som en del av program som drivs av statliga institutioner. 
Om lokalsamhället är det välinformerade och uppmuntras att interagera med 
migrantgemenskapen kommer de att ha det lättare att lära sig och arbeta tillsammans, förstå 
varandra och skapa social sammanhållning.  

 
Med fokus på bara en eller alla dessa nivåer har många institutioner och organisationer i 

hela Europa skapat och implementerat introduktions-, integrations- och integrationsprogram 
och policyer. Naturligtvis kan varje land välja ett annat tillvägagångssätt och ge en annan nivå 
av stöd, beroende på gemenskapens specifika behov. 
  



 

 
 

2. Politik och program som syftar till att underlätta migrantintegration i EU 
 
Under 2016 uppgav Europeiska kommissionens handlingsplan för integration av 

tredjelandsmedborgare att: 
”Den nationella ekonomiska och sociala politiken kommer att behöva tillgodose det 
senaste inflödet av migranter och flyktingar från tredje land, särskilt för att tillgodose 
deras omedelbara behov och deras integration på arbetsmarknaden och samhället. Detta 
kommer att vara en utmaning för många medlemsstater men med rätt förutsättningar för 
snabb och framgångsrik integration är det också en möjlighet, särskilt för medlemsstater 
som genomgår demografiska förändringar. Detta inkluderar på ekonomisk front, som 
bevis visar att tredjelandsmedborgare har det ett positivt finansiellt nettobidrag om de 
är väl integrerade i tid, börjar med tidig integration i utbildning och arbetsmarknad.”1 
 
 Många av dessa program syftar till att stödja migranter under hela processen att förvärva 

nödvändiga språkliga förmågor, i att förfölja validering av färdigheter och erkännande av 
kvalifikationer erhållits i sina ursprungsländer och i får den extra utbildningen de kan 
behöva. Vissa av dem fungerar som ett enhetligt program som involverar alla EU: s 
medlemsstater, medan andra är specifika för vissa länder, eftersom varje stat har sina egna 
utmaningar och kanske tycker att vissa metoder är mer lämpade än andra.   

                                                             
1 European Commission (2016). Action plan on the integration of third country nationals. p. 3 (our emphasis). 



 

 
 

Flera initiativ på EU-nivå som skapats för detta syfte skulle vara:  
 

a) Europeiska socialfonden är det främsta finansieringsinstrumentet som skapats för att 
stödja integration av arbetsmarknaden, inklusive migranter, hjälpa européerna att skaffa 
nya färdigheter och hitta bättre jobbmöjligheter. Det ger finansiering för tusentals projekt 
med fokus på att förbättra sysselsättningsutsikterna över hela Europa. 
Hemsida: https://ec.europa.eu/esf/home.jsp?langId=en  

b) Programmet för sysselsättning och social innovation är ett finansieringsinstrument på 
EU-nivå som syftar till att främja hållbar sysselsättning, garantera tillräckligt socialt 
skydd, bekämpa social utslagning och fattigdom och förbättra arbetsvillkoren.  
Hemsida: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=1081  

c) Förvaret med lovande metoder, presentera tidigare eller pågående program och strategier 
som framgångsrikt har genomförts i olika EU-medlemsstater med fokus på integration på 
arbetsmarknaden och social integration av asylsökande och flyktingar. 
Hemsida: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=1208  

d) EU: s kompetensprofilverktyg för tredjelandsmedborgare syftar till att hjälpa 
organisationer som stöder migranter när det gäller att kartlägga de färdigheter, 
kvalifikationer och arbetslivserfarenhet som de hade fått i sitt ursprungsland och att få 
dem officiellt erkända. 
Hemsida: https://ec.europa.eu/migrantskills/#/  

 
e) Arbetsgivare tillsammans för integration, som initierades 2017, syftar till att skapa 

synlighet för arbetsgivare som arbetar för att stödja integrationen av flyktingar och andra 
migranter i arbetskraften.  
Hemsida: https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/legal-
migration/european-dialogue-skills-and-migration/integration-pact_en 

  



 

 
 

3. Lokala initiativ och exempel på god praxis i Rumänien 
 

a) Rumänien E Acasa (Rumänien är hemma) - tillhandahåller informations- och 
rådgivningstjänster, rumänska språk- och kulturorienteringskurser, sjukförsäkring, social, 
kulturell och fritidsaktiviteter för barn, ungdomar och vuxna, vägledning om tillgången till 
arbetsmarknaden, samarbete med internationella stödmottagare skydd och utlänningar från 
länder utanför EU med laglig vistelse i Rumänien, samt organisationer och institutioner som 
stöder dem. 

Initierat av Generalinspektoratet för invandring (IGI) med stöd från fonden för asyl, 
migration och integration (FAMI).   

 Mer information finns på deras webbplats: 
https://www.romaniaeacasa.ro/en/homepage-en  

 

 
b) Timisoara Refugee Art Festival syftar ”att använda konst för att bygga broar mellan 

lokala samhällen och flyktingar som bor i Timisoara och Rumänien. Att skapa en 
konversation om flyktingar som bor i Rumänien och vara den gnista som är nödvändig 
för att skapa välkomnande samhällen ”. 

 

c) Det inleddes 2017 och fortsatte med två mer framgångsrika utgåvor, med teaterstycken, 
konserter, konstinstalationer, filmvisningar, debatter, workshops till lokala samhället av 
unga flyktingar och icke-flyktingar. 



 

 
 

 Mer information finns på: https://www.unhcr.org/ro/timisoara-refugee-art-festival  
 

 
d) Multikulturell festival organiseras av en lokal NGO i Cluj-Napoca, League for 

Defense of Human Rights, som börjar som ett litet evenemang 2010 och utvecklas till ett 
femdagarsevenemang under 2015-upplagan, som omfattar en multikulturell husvagn, en 
traditionell objektgata utställning, traditionell musik- och dansshow, en konferens, levande 
bibliotekshändelse, som slutar i ett multikulturellt parti. I evenemanget ingick deltagare från 
femton olika länder och involverade lokala institutioner och skolor samt internationella 
kulturcentra. 

Mer information finns på: http://ladocluj.ro/evenimente/festival-mido/  
 

 
 
 

 



 

 
 

e) NiCER - Nya metoder för kulturell integration av unga flyktingar var ett projekt som 
syftar till att öka kulturella deltagande och integration av unga flyktingar genom olika 
konstformer. Sju musikaliska komedi-workshops skapades för att rikta in unga flyktingar 
och icke-flyktingar i multikulturella städer och stadsdistrikt, såsom: Rom, Molenbeek St 
Jean, Liverpool, Sevilla, Berlin, Nicosia, Timisoara. 

Lika bra skapades en pedagogisk lärobok som sammanställer god praxis som syftar till att 
tjäna som en resurs för lärare och lärare i partnerstäder såväl som på europeisk nivå. 

More information can be found on their website: https://nicerproject.eu  

 
 

f) Prata med mig - Volontärspråkiga mentorer för flyktingar var ett projekt utvecklat som 
en uppföljning till ett framgångsrikt program skapat av den tyska organisationen 
“Gemeinsam leben und lernen in Europa e. V.” i Passau. År 2018 implementerades 
modellen av Cluj-Napoca Volunteer Center i Rumänien, tillsammans med Tulip Foundation 
i Sofia (Bulgarien). Huvudsyftet var att hjälpa unga flyktingar att övervinna språkliga och 
kulturella barriärer och bättre integrera sig i samhället, genom att para dem ihop med lokala 
frivilliga, ha veckovis ansikte mot ansikte, träffa vänner och samverka i en mindre formell 
miljö.  

Allt utbildningsmaterial som skapats för projektet, som skulle användas av såväl de 
frivilliga utbildarna som deras mentees, gjordes tillgängligt på webbplatsen för att användas av 
andra organisationer som vill implementera liknande program i deras samhällen. 



 

 
 

 Mer information finns på: https://voluntary-mentors.eu/  

 
 

g) Project WhomeN - Möjligheter för kvalificerade kvinnor i EU är ett samarbete mellan 
organisationer från åtta europeiska länder (Spanien, Rumänien, Bulgarien, Slovenien, 
Italien, Portugal, Tyskland och Lettland) som syftar till att ge möjligheter till professionell 
utveckling och utbildningskurser med fokus på tvärgående färdigheter till flyktingar, 
migranter och +45 kvinnor inför risken för social utslagning.  

Mer information finns på projektets webbplats: https://whomen.eu/ 
 

 
 
 
 
 



 

 
 

h) MAV Volunteers Training - Foster Migrant Integration skapades av organisationer 
från Tyskland, Italien, Rumänien, Grekland, Cypern, Turkiet och Storbritannien. Projektet 
syftade till att skapa resurser som skulle hjälpa kvalificera volontärer som arbetar med 
migranter, och hjälpa dem att bättre stödja deras sociala och professionella integration. 
Bland de material som tillhandahålls kan vi nämna en guide för tränare, en verktygssats för 
vuxna elever samt en kommunikationsverktygssats.  

 Mer information finns på projektets webbplats: https://mav-eu.info/  
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