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Projektet Women4Integration är 
ett europeiskt projekt med syfte 
att främja ekonomisk och social 

integration för utrikesfödda 
kvinnor genom att implementera 

strategier för främjande av 
egenmakt, individuell aktivering, 

arbetsmarknadsträning och 
stärkande av kvinnornas positioner 

i stadsdelen genom att belysa hur 
de kan bli resurser och tillgångar 

för det lokala samhället. 

	MÅL 
 

1. Stödja kapaciteten hos utrikesfödda kvinnor som bor i marginaliserade 
områden i europeiska storstäder att interagera i och med sin sociala miljö 
samt främja deras deltagande i det sociala livet och jämställdheten mellan 
könen. 

 
2. Identifiera och stärka färdigheter och kompetenser för att öka integrationen 

på arbetsmarknaden.  
3. Gemensamt utforma en områdesbaserad strategi som effektivt bidrar till 

utrikesfödda kvinnors integration. 
4. Föreslå effektiva metoder för utrikesfödda kvinnors integration i utsatta 

områden för det lokala näringslivet, institutioner och andra aktörer. 
 

	

	

Women4Integration 

Att fokusera på utrikesfödda kvinnors integration 
är avgörande för att i framtiden uppnå 

samhörighet i samhället, vilket även spelar en 
avgörande roll för barnens integration. 
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Projektet genomförs i marginaliserade områden i fyra europeiska städer: Milano (San Siro), Barcelona (Raval), 
Amsterdam (Öst och syd-öst) samt Malmö (Rosengård), samtliga områden karaktäriserade av en hög andel 
utrikesfödda medborgare, utbredd arbetslöshet, och låg delaktighet i samhället. Stadsdelarna präglas av en 
hög grad av stigmatisering och exkludering, delvis på grund av att en stor andel av befolkningen har 
migrationsbakgrund, men stadsdelarna har samtidigt också en hög grad av aktiva lokala nätverk, föreningar 
och civilsamhällesaktörer som arbetar för att främja samhörigheten i samhället. 

	AKTIVITET
ER 

ü Vägar till ökad egenmakt med syfte att förbättra 
självkänsla och identifiera och stimulera kvinnans 
kvalifikationer och kompetenser. 

ü Multidisciplinärt individuellt stöd: juridiskt, psykologiskt, 
socialt och språkligt/kulturellt.  

ü Öka tillgängligheten till lokala inrättningar inom hälsa, 
träning, utbildning, socialtjänst, transport och 
fritidsaktiviteter, etc.  

ü Yrkesutbildningar. 
ü Vägar till kunskap och tillträde till arbetsmarknaden och 

till aktivt arbetssökande och stöd vid anställning.  
ü Studiebesök med syfte att öka kännedom samt ta vara på 

möjligheter som erbjuds i stadsdelen och staden. 
ü Kunskapshöjande insatser riktade till företag som syftar 

till att främja inkludering och medvetenhet gällande 
utrikesfödda kvinnors integration på arbetsmarknaden. 

ü Multidisciplinärt stöd till företag gällande inkludering och 
juridik för att underlätta utrikesfödda kvinnors 
integration. 

ü Gemensamt utforma en områdesbaserad och 
individanpassad strategi, som inkluderar deltagarna samt 
lokala aktörer i utformningen och implementeringen av 
projektet.   

ü Utveckla ett metodstöd med föreslagna 
rekommendationer och strategier till organisationer 
involverade i aktiviteter som främjar utrikesfödda 
kvinnors integration.   
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