
 
 

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

 
 

In colaboration with: 

 

Cofunded by the European Union’s Asylum, 
Migration and Integration Fund. 

The content represents the views of the 
author only and is his/her sole responsibility. 

The European Commission does not accept 
any responsibility for use that may be made 

of the information it contains. 
 

z 

Women4Integration 

www.workisprogress.org                             
workisprogress@soleterre.org 

Factsheet #1 
Sverige 

 

Projektet 
Women4Integration 
startade i februari 2021, 
med syfte att främja social 
och ekonomisk integration 
för utrikesfödda kvinnor 
som bor i marginaliserade 
stadsdelar i fyra europeiska 
storstäder:  
Malmö (Rosengård), Milano 
(San Siro), Barcelona (Raval) 
och Amsterdam (Öst och 
Sydöst). 
 
Sambandet mellan social 
integration och 
arbetsmarknadsintegration 
är välkänt, och det är viktigt 
att utrikesfödda kvinnor får 
stöd som har utvecklats 
specifikt utifrån deras 
behov. Detta är dock något 
som inte har någon större 
plats i de program som 
riktar sig till målgruppen. 
Utrikesfödda kvinnors 
integration är en avgörande 
och grundläggande faktor 
för att stärka den sociala 
sammanhållningen, inte 
minst med tanke på den 
avgörande roll de spelar i 

sina barns, framtidens 
europeiska medborgares, 
integration. 
 
Det är av denna anledning 
som projektet 
Women4Integration, i 
samverkan med ett flertal 
partners i de fyra länderna, 
fokuserar på fyra mål:  
1. Stödja utrikesfödda 
kvinnors förmåga att 
interagera i sin sociala miljö 
och främja deras 
deltagande i det sociala 
livet och i strävan mot 
jämställdhet. 
2. Identifiera och värdesätta 
utrikesfödda kvinnors 
yrkeskunskaper och 
underlätta deras integration 
på arbetsmarknaden.  
3. Gemensamt utforma en 
områdesbaserad strategi 
som effektivt bidrar till 
utrikesfödda kvinnors 
integration. 

4. Förstärka ägandeskapet 
hos lokala 
tjänster/institutioner/aktör
er som främjar effektiva 
metoder riktade mot 

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. 
 

W-IN PROJEKTET FRÅN BÖRJAN 
Kvinnor för integration, från grannskap till Europa  
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integrationen av 
utrikesfödda kvinnor. 
Interventionen stärker 
utrikesfödda kvinnors 
kompetens och stödjer 
deras sociala aktivering, 
aktiviteter som utgör 
effektiva åtgärder för att 
säkerställa deras inträde 
på arbetsmarknaden. 
 
Samtidigt avser projektet 
att testa effektiviteten hos 
territoriellt anpassad 
strategi som en nyckel för 
integrering av utsatta 
individer i komplexa sociala 
kontexter genom att 
tillvarata lokala resurser. 
 
Denna metodologiska 
strategi avses vara 
anpassningsbar till olika 
sammanhang samt skalbar 
och överförbar med 
möjligheter att utvidga  
projektets inverkan utanför 
dess nuvarande territorium. 

 
Totalt kommer 300 
utrikesfödda kvinnor 
involveras i projektet i fyra 
länder. 
 
Specifikt tillhandahåller 
projektet självstärkande 
aktiviteter för kvinnor, 
individuella 
tvärvetenskapliga insatser 
för att främja 
integrationsprocessen, 
kunskap om lokalsamhället 
och dess resurser och 
tillgänglighet till tjänster. 
Utöver detta avses också 
aktiviteter som främjar 
arbetsförmedling och 
arbetsintegration med 
specifik uppföljning för att 
säkerställa kontinuitet i 
processen att 
implementeras. 
 
Projektet koordineras av 
Soleterre ONLUS 
(www.workisprogress.org) 

och utförs I Italien av 
Milanos kommun 
(www.comune.milano.it), 
Telaio delle Arti 
(www.telaiodellearti.org), 
Piano C (www.pianoc.it), 
Politecnico di Milano 
(www.mappingsansiro.poli
mi.it); i Nederländerna av 
Netwerkpro 
(www.netwerkpro.org); i 
Spanien av Fundación Surt 
(www.surt.org); i Sverige av 
Malmö Universitet  
(www.mau.se) och Yalla 
Trappan 
(www.yallatrappan.com).  
 
För mer information 
ITALIEN: 
workisprogress@soleterre.
org  
NEDERLÄNDERNA: 
info@netwerkpro.org  
SPANIEN: 
laura.sales@surt.org  
SVERIGE: 
kontor@yallatrappan.com 

 

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 23 
000 invånare är det ett av de största bostadsområdena i Skandinavien. Det är också en av 
dess mest kulturellt mångsidiga med 133 olika nationaliteter. Sysselsättningsgraden för 
området är 47 % och 16% av befolkningen får ekonomiskt bistånd. I media förknippas 
Rosengård ofta med kriminalitet, brottslingar eller utmaningar inom utbildning, sysselsättning 
och boende.  
 
Projektet genomförs i Sverige av Yalla Trappan, i samarbete med Malmö universitet. 
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