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Factsheet #3 
Sverige 

Den 24 till 26 november 
2021 fortsatte utbytet 
mellan länder och 
samarbetsorganisationer i 
Women4Integration (W-
IN)-projektet med ett 
Transnationellt Living Lab i 
Malmö, med särskilt syfte 
att förmedla kunskap om 
Yalla Trappan och andra 
initiativ från civilsamhället i 
stadsdelen Rosengård, men 
också – på ett mer 
övergripande plan – att ta 
del av Malmös erfarenheter 
av nära samarbete mellan 
myndigheter och 
civilsamhällets 
organisationer. Detta var 
det andra av projektets 
transnationella living labs 
(det första hölls i Milano). 
Lokala studiebesök i Malmö 
markerade fortsatt vikten 
av det territoriellt känsliga 
tillvägagångssätt som 
tillämpas i W-IN-projektet 
och visade exempel på den 
starka potentialen av 
invandrarkvinnors initiativ, 
samt vikten av 
tvärsektoriell samverkan 

för att förbättra villkoren 
för utsatta grupper. 
Mötet startade i stadsdelen 
Herrgården i Rosengård, 
som är Malmös 
socioekonomiskt mest 
utsatta stadsdel, på en lokal 
mötesplats som drivs av 
initiativet Kraftsamling 
Herrgården, ett samarbete 
mellan socialt engagerade 
föreningar, Malmö stad och 
Malmö universitet. 
Kraftsamling Herrgården 
har nyligen etablerat ett 
partnerskap i en för Sverige 
speciell form, en så kallad 
IOP, där ideella och 
offentliga organisationer 
(t.ex. en kommun) upprättar 
ett kontrakt som både 
kommer att garantera 
samhällsnyttig verksamhet 
och en långsiktig 
finansiering av denna 
verksamhet. 
Besöket på Rosengård 
fortsatte till Yalla Trappans 
lokaler, en av partnerna i 
W-IN-projektet och ett 
initiativ som på bara ett 
decennium har blivit ett 
framgångsrikt socialt 

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. 
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företag som sysselsätter 
invandrarkvinnor som 
tidigare har varit långt från 
arbetsmarknaden. Yalla 
Trappans ordförande och 
initiativtagare, Christina 
Merker-Siesjö, delade med 
sig av sina erfarenheter av 
organisationens 
anmärkningsvärda 
utveckling, dess 
verksamhet – som 
inkluderar professionella 
tjänster som restaurang- 
och cateringtjänster, 
syateljéer och städ- och 
konferenstjänster – och 
uppsökande verksamhet i 
samhället. 
Rosengårdsbesöket 
innehöll också ett stopp på 
en öppen förskola och 
ytterligare inblick i Yalla 
Trappans arbete för att 
stärka kvinnor i kvarteret. 
 
Dag två började med ett 
möte med Tom Roodro, 
Malmö stads 
policyansvarige med ansvar 
för stadens samarbete med 
civilsamhällets 
organisationer. Vi fick reda 

på bakgrunden till Malmös 
policy för att säkerställa en 
socialt hållbar utveckling, 
t.ex. genomförandet av de 
förslag som gavs av den så 
kallade 
Malmökommissionen, som i 
början av 2010-talet 
skisserade på vilka 
åtgärder som var 
nödvändiga för staden att 
vidta för att säkerställa 
jämlik hälsa och starkare 
social sammanhållning i 
befolkningen. 
Efter ett besök på IKEAs 
varuhus i Malmö – där Yalla 
Trappan är en viktig 
tjänsteleverantör – tog 
stadsrundan oss till ett 
annat av Malmös utsatta 
områden, Södra Sofielund, 
där vi träffade 
representanter för Röda 
Korset, som har initierat en 
mötesplats med aktiviteter 
som drivs av en lokal grupp 
kvinnor med 
migrationsbakgrund. 
Dag två fortsatte med ett 
besök i en av Malmös 
nyaste stadsdelar, Västra 
hamnen – tidigare 

industrimark som nu 
förvandlats till ett 
blomstrande område med 
såväl bostäder och 
näringsverksamhet – där vi 
besökte Yalla Trappans 
restaurang (satellit till 
huvudverksamheten i 
Rosengård) och en kreativ 
mötesplats kallat STPLN, 
som Yalla Trappan 
samarbetar med. 
 
Dag tre, som avslutade det 
transnationella living labbet 
i Malmö, tillbringades på 
Malmö universitet, där vi 
delade med oss av våra 
intryck från de tidigare 
besöken och fortsatte våra 
diskussioner om 
gemensamma utmaningar, 
framgångsrika 
arbetsmodeller och 
samarbetsformer för att 
utforma det gemensamma 
ramverket för reflektion 
och handling som kommer 
att utvecklas till en 
metodologisk verktygslåda i 
slutet av projektet.
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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, brottslingar eller utmaningar inom utbildning, 
sysselsättning och boende.  
Projektet genomförs i Sverige av Yalla Trappan, i samarbete med Malmö universitet. 
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