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Faktablad #5 
Nederländerna 

 

Ana har bott länge i 
Nederländerna, även om det 
har tagit lite tid innan hon 
har lyckats integrera sitt 
arbete fullt ut. Hon föddes i 
Luanda (Angola) där hon 
växte upp under det 
angolanska inbördeskrigets 
ständiga hot.)  
 
Hon blev mamma i unga år, 
vilket innebar att Ana fick 
sluta skolan innan hon fick 
någon examen och hon 
arbetade inte, eftersom hon 
ansvarade för att uppfostra 
sina fyra barn. Krigets 
osäkerhet blev allt för verklig 
när hennes man dog. Denna 
tragiska förlust, tillsammans 
med bristen på ekonomisk 
stabilitet, fick Ana att 
bestämma sig för att lämna 
Angola och emigrera med 
sina barn för att hitta en 
bättre framtid. Deras första 
destination var Madrid, 
Spanien, där de stannade i tre 
år. För 25 år sedan kom Ana 
och hennes barn till 
Nederländerna. Här har hon 
sett barnen växa upp och 
själva bli föräldrar.  

Under sina tidiga år i 
Nederländerna fann Ana en 
passion för att hjälpa andra, 
vilket hon upptäckte när hon 
började arbeta som volontär 
inom hälsovårdssektorn, 
främst inom äldreomsorgen. 
Efter att ha varit volontär i 
över fem år fick Ana äntligen 
chansen att aktivt integreras 
på arbetsmarknaden efter att 
ha undertecknat ett 
ettårskontrakt. På grund av 
en ny nationell lag som 
kräver skolcertifikat för att få 
ett arbete som det som Ana 
hade, förnyades hennes 
kontrakt tyvärr inte och hon 
kunde inte längre arbeta 
inom den sektor hon 
föredrog.  
 
Under årens lopp har hon 
gjort olika volontärarbeten 
som har hjälpt henne med det 
nederländska språket, 
sociala kontakter och att 
hjälpa människor, men 
ingenting väckte hennes 
intresse så mycket som att 
arbeta inom 
hälsovårdssektorn. Hon hade 
också olika småjobb, t.ex. 
barnomsorg, men på ett 

Vägen till integrering av arbetskraften 

 
WOMEN4INTEGRATION - FRÅN 
GRANNSKAP TILL EUROPA 
 
Projektet Women4Integration 
(W-IN), som är medgrundat av 
Europeiska unionens asyl-, 
migrations- och 
integrationsfond (nr 957892), 
vill stödja den ekonomiska och 
sociala integrationen av utsatta 
migrantkvinnor som bor i 
marginaliserade områden i 
stora europeiska metropoler. 
Det genomförs i Italien, 
Spanien, Nederländerna och 
Sverige och äger rum i fyra 
marginaliserade områden i 
Amsterdam (öst och sydost), 
Barcelona (Raval), Malmö 
(Rosengård) och Milano (San 
Siro).  
Alla dessa stadsdelar 
kännetecknas av en hög 
koncentration av invandrare 
och en hög närvaro av 
utländska kvinnor, som är 
särskilt sårbara på grund av 
låg skolgång och osäkra 
socioekonomiska förhållanden. 
Det är dock också stadsdelar 
där det finns en stark närvaro 
av aktiva lokala nätverk, 
bestående av informella 
grupper och föreningar som 
dagligen arbetar för att främja 
social sammanhållning. 
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informellt sätt, vilket 
ytterligare bidrog till att hon 
blev utestängd från 
arbetsmarknaden och att 
arbetsvillkoren inte var 
tillräckligt bra för att hon 
skulle kunna bli oberoende 
av välfärdssystemet. Ana har 
varit tvungen att delta i olika 
strategier för utbildning i 
arbete och delaktighet på 
uppdrag av kommunen.  
Lyckligtvis, och trots att hon 
var ovillig att delta i denna 
typ av program, 
rekommenderade någon Ana 
att följa Netwerkpros 
utbildningsprogram "Sterk 
Naar Werk".  
 
Programmets strategi bygger 
på att ta fram deltagarnas 
talanger, hjälpa dem att inse 
vad deras jobbmål är och 
kartlägga vilka möjligheter 
och konkreta steg de bör följa 
för att nå sina mål. 
Programmet bygger till stor 
del på metoder för att stärka 
kvinnors egenmakt och ger 
dem specifika verktyg som är 

användbara på 
arbetsplatsen.  
 
Hennes dröm var mycket 
tydlig redan från början: att 
återigen arbeta inom 
hälsovårdssektorn.Som 
programaktivitet, och genom 
att utnyttja Netwerkpros 
omfattande nätverk av 
privata organisationer, fick 
gruppen ta del av flera 
presentationer av olika 
hälsovårdsorganisationer. 
Genom dessa presentationer 
kunde Ana och resten av 
kvinnorna få information om 
de lediga jobb som 
organisationerna erbjöd, till 
och med utan nödvändiga 
certifieringar; vissa av dem 
erbjöd till och med formell 
och ackrediterbar utbildning 
på arbetsplatsen. Med denna 
Netwerkpro-kurs kunde Ana 
fastställa sin personliga 
handlingsplan. Med stöd av 
den mentor som hon 
tilldelades som en del av 
programmet, samordnaren 
och naturligtvis sin familj, 

övervägde Ana alla 
jobbmöjligheter som 
presenterades för henne, 
liksom sina långsiktiga 
livsmål.  När utbildningen 
avslutades hade Ana 
anställningsintervjuer med 
tre partnerorganisationer. 
Efter mycket eftertanke 
gjorde Ana slutligen sitt val 
och valde en organisation 
som erbjöd arbete och 
färdighetsträning i 
arbetsstrategier inom 
sektorn för vård och omsorg. 
I oktober undertecknade hon 
ett ettårigt kontrakt och. En 
fantastisk start på hennes 
nya början!  
Anas berättelse är ett bevis 
på att invandrarkvinnor kan 
dra stor nytta av 
integrationsprogram som är 
inriktade på att integrera 
kvinnor i arbetslivet, som 
fokuserar på kvinnornas 
personliga utveckling och 
som bygger på ett starkt 
nätverk.


