
 
 

Fondazione Soleterre 
Sede legale: c/o Studio ABR Via Stresa, 6 - 20125 Milano       

 
 

I kollaboration med: 

 

Medfinansierade av Europeiska 
unionens asyl-, migrations- och 

integrationsfond. 
Innehållet representerar endast 

författarens åsikter och är hans / hennes 
eget ansvar. Europeiska kommissionen tar 

inget ansvar för hur den information som 
den innehåller används. 

 

Women4Integration 

www.workisprogress.org                             
workisprogress@soleterre.org 

Faktablad #4 
Italien 

Vad innebär det att utforma 
insatser enligt en territoriell 
strategi med flera berörda 
parter? Hur kan vi garantera 
en effektiv och hållbar modell 
som främjar utveckling och 
territoriell sammanhållning? 
Projektet 
Women4Integration (W-IN) 
diskuterade detta och 
mycket mer under sitt andra 
och tredje transnationella 
”Living Lab” i Malmö och 
Barcelona som anordnades 
under 2022. 
Studiebesöken i de båda 
städerna gjorde det möjligt 
att lyfta fram likheter, 
skillnader och exempel på 
nära samarbete mellan 
offentliga myndigheter och 
civilsamhällesorganisationer 
med syfte att utforma 
insatser med fokus på 
förbättrade villkor för 
marginaliserade grupper. 
Våra transnationella Living 
Labs har belyst fyra möjliga 
aspekter och 
tillvägagångssätt. I Raval, 
Barcelona fokuseras arbetet 
på kön, i San Siro, Milano 
ligger fokus istället på det 

territoriella området. I 
arbetet i Sverige, på 
Rosengård i Malmö, har 
interventionen tagit sin  
utgångspunkt i partnerskap 
och samarbeten med lokala 
institutioner medan arbetet 
som bedrivits i Amsterdams 
östra områden har lagt 
mycket fokus på att involvera 
den privata sektorn.   
Vi måste även betona att det 
finns betydande kontextuella 
skillnader mellan de fyra 
länderna och städerna. Även 
om de aktuella territorierna 
har många beröringspunkter, 
så som det faktum att de är 
stadsdelar som lider av 
marginaliseringsprocesser, 
stigmatisering och 
exkludering, särskilt av den 
del av befolkningen som har 
utländsk bakgrund, så finns 
det även uppenbara 
skillnader när det gäller 
befolkningstäthet och 
stadsplanering: Raval, liksom 
San Siro, är ett historiskt 
distrikt med hög 
befolkningstäthet, nära 
stadens centrum och med få 
grönområden. Rosengård  

 
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. 
 

Ett dynamiskt partnerskap 
-Samverkan för integration- 
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och Amsterdam Öst har i 
stället generellt en högre 
kvalitet på byggnader och 
grön-områden, liksom 
offentlig politik och initiativ 
som ska garantera stöd för 
inkludering av den utländska 
befolkningen. 
Slutligen beskrivs Sverige 
och Nederländerna oftare 
som destinationsländer för 
migrationsströmmar, i 
motsats till Spanien och 
Italien som istället oftare 
betraktas som transitländer, 
en faktor som har en 
betydande inverkan på 
integrationsprocesserna 
(som ofta avbryts). 
Våra transnationella Living 
Labs har starkt betonat 
frågan om samarbete med 
offentliga institutioner som 
en nyckelfaktor för 
insatsernas hållbarhet, 

genom exempel och god 
praxis som redan pågår. 
Vid besöket i Malmö fick vi 
höra mer om initiativet 
"Kraftsamling Herrgården", 
som bygger på ett nära 
samarbete mellan Malmö 
kommun, de föreningar som 
finns i området och stadens 
universitet. Som en del av 
detta initiativ tecknades ett 
partnerskap mellan ideell 
och offentlig sektor för vilket 
kommunen garanterar 
långsiktigt stöd till de parter 
som genomför 
samhällsnyttiga aktiviteter 
för området. Under besöket i 
Barcelona belystes också 
vikten av territoriella 
nätverk som samordnar 
samarbeten mellan offentliga 
och privata insatser och 
intressen som finns i samma 
område. Ett exempel är 
Fundaciòn Tot Raval, en 
organisation bestående av 50 

ideella organisationer, 
utbildningscenter, 
kulturföreningar, 
branschorganisationer och 
individer med koppling till 
Raval-distriktet i syfte att 
arbeta för att förbättra den 
sociala sammanhållningen 
och livskvaliteten i 
grannskapet. Koordinering 
av, och samarbete mellan 
offentliga myndigheter och 
det civila samhällets 
organisationer visar sig vara 
ett centralt element för att 
säkerställa hållbarheten i 
program för social utveckling 
och territoriell 
sammanhållning och en 
viktig faktor både för att 
säkerställa den ekonomiska 
hållbarheten för 
grundläggande tjänster för 
medborgarna och för att 
möta samhällets många 
behov. 

 

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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