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Faktablad #6 
Sweden

Marwa kommer från Asyût i 
södra Egypten. Hon är 40 år 
gammal och har en familj 
med två barn på 8 och 6 år. 
Marwa anländer till Italien 
2013 för att återförenas med 
sin man. Hon lämnar kvar sin 
stora ursprungsfamilj och 
sitt jobb inom administration 
och affärsverksamhet som 
hon började efter sin examen 
i ekonomi och handel. I 
Milanos San Siro-kvarter, 
där hon bor, har Marwa inga 
andra viktiga relationer än 
sin man och måste förlita sig 
på honom för alla behov. 
Kort efter sin ankomst blir 
hon gravid med sitt första 
barn, och sedan sitt andra. 
Att vara mamma ger henne 
lite tid att lära sig och 
förbättra sin italienska och 
att lära känna sin nya 
livsmiljö. Men barnen växer 
snabbt upp, och när de båda 
börjar gå i skolan får Marwa 
äntligen mer tid för sig själv. 
År 2021 kommer hon i 
kontakt med projektet 
Women4Integration. Till en 
början är hon intresserad av 
socialiserande aktiviteter. 

Hon har tillbringat de flesta 
av sina år i Italien inom 
hemmets väggar och vill 
komma ut ur isoleringen, 
träffa andra kvinnor och 
tillbringa tid med dem för att 
lära känna varandra och dela 
sina erfarenheter.  
Dessutom är enighet en 
styrka! Det är lättare att i 
sällskap med andra kvinnor 
samla modet att besöka 
okända platser i 
grannskapet, eller till och 
med våga sig utanför dess 
gränser för att utforska de 
tjänster och möjligheter som 
staden erbjuder. Att gå på en 
konsert för första gången 
sedan hon kom till Italien, 
följa med barnen till ett 
idrottsevenemang, besöka 
de tjänster som finns i 
grannskapet och runt om i 
staden och lära sig hur man 
frågar efter information ger 
henne ny medvetenhet, 
styrka och förnyad 
entusiasm. Hittills har 
Marwa aldrig försökt söka 
jobb i Italien, men andra 
kvinnors exempel och det 
stöd som projektet ger gör 

 
WOMEN4INTEGRATION – 
FRÅN GRANNSKAP TILL 
EUROPA 
 
Projektet Women4Integration 
(W-IN), finansierat av 
Europeiska unionens “Asyl- 
migrations- och 
integrationsfond” (nr. 957892) 
syftar till att främja ekonomisk 
och social integration för 
utrikesfödda kvinnor i utsatta 
situationer som lever i 
marginaliserade områden i 
europeiska storstäder. 
Projektet genomförs i Sverige, 
Italien, Spanien och 
Nederländerna i fyra 
marginaliserade stadsdelar i 
Malmö (Rosengård), Milano 
(San Siro), Barcelona (Raval) 
och Amsterdam (Öst och 
Sydöst). 
Samtliga stadsdelar 
karaktäriseras av en stor andel 
utrikesfödda invånare och en 
hög andel särskilt utsatta 
kvinnor på grund av låg 
utbildningsbakgrund och 
osäkra socioekonomiska 
förhållanden.   
Men de är också stadsdelar 
med ett starkt civilsamhälle, 
väletablerade nätverk av 
föreningar, organisationer och 
lokala tjänster som arbetar 
för- och bidrar till social 
sammanhållning. 
 

Vägen till integration på arbetsmarknaden: en 
fallstudie från Italien 
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att hon kan börja fundera 
över sitt liv och sina nya 
förväntningar. Marwa 
kommer fram till att hon vill 
arbeta, å ena sidan för att 
bidra till familjens budget, å 
andra sidan för att få mer 
personlig självständighet. 
Till en början stöder hennes 
man henne inte, men ett 
möte med projektledarna 
och ett besök på den plats 
där Marwa träffar de andra 
kvinnorna, som också är 
samma plats där hennes 
barn går efter skolan för att 
få hjälp med sina läxor, får 
honom att sakta övervinna 
sitt motstånd och stödja sin 
fru. Marwa påbörjar på så 
sätt ett arbete som omfattar 
orienteringsmöten om aktivt 
arbetssökande, kunskap om 
arbetsmarknaden, 

arbetstagares rättigheter 
och skyldigheter, ansökan 
om jobberbjudanden, CV, 
anställningsintervjuer och 
en yrkesutbildning till 
kantinbiträde, ett arbete som 
gör det möjligt för henne att 
balansera arbete och familj 
på ett perfekt sätt. Genom 
utbildningarna ökar Marwa 
inte bara sina kunskaper och 
tekniska färdigheter, utan 
förbättrar också sina 
kunskaper i det italienska 
språket.  
Efter att ha avslutat 
utbildningen är det sista 
steget för personalen på 
"Work 4 Integration" att 
identifiera företag i Milano 
som arbetar med skolmat, 
för att sedan gå vidare med 
en rad riktade 
jobbansökningar. Resultaten 

kommer efter bara några 
veckor! I september 2022 får 
Marwa ett jobb som 
skolmatsalist i Milanos 
skolor på ett tidsbegränsat 
kontrakt på ett år. Hon gillar 
jobbet eftersom det 
kombinerar hennes kärlek 
till barn med kärleken till 
matlagning, men viktigast av 
allt är att det passar bra med 
hennes familjeåtaganden.  
 
Att tala om social och 
yrkesmässig integration 
innebär också att ge kvinnor 
verktygen för att bli mer 
självsäkra, lära sig mer om 
tjänster i området och stödja 
dem i att bygga upp ett 
användbart nätverk för att få 
förutsättningar att hitta och 
behålla ett arbete.

 

WOMEN4INTEGRATION: PROJEKTET I SVERIGE 
I Sverige genomförs WIN-projektet i bostadsområdet Rosengård i Malmö. Området byggdes 
som en del av det svenska "miljonprogrammet" (1960-/70-tal). Med 10 000 lägenheter och 25 
000 invånare är det ett av de största bostadsområdena i Skandinavien. Det är också en av 
dess mest kulturellt mångsidiga med 122 olika nationaliteter. Sysselsättningsgraden för 
området är 37 % och ungefär hälften av befolkningen är beroende av socialbidrag. I media 
förknippas Rosengård ofta med kriminalitet och utmaningar inom utbildning, sysselsättning 
och boende.  
 
Projektet genomförs i Sverige av Yalla Trappan, i samarbete med Malmö universitet. 
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