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2021 har varit ett 
utmanande år för vårt 
projekt Women4Integration 
(WIN), som gjorde det 
möjligt för oss att involvera 
mer än 160 mottagare 
(kvinnor med 
migrationsbakgrund från 
tredjeländer) som bor i 
marginaliserade stadsdelar 
i Milano, Barcelona, Malmö 
och Amsterdam. Vår insats i 
de fyra städerna syftar till 
att arbeta parallellt med 
social integration och 
arbetsförmedling i 
samarbete med ett tätt 
nätverk av aktörer på lokal 
nivå.  
 
I detta avseende har 123 
stödmottagare deltagit i 
aktiviteter för social 
integration som har 
utformats på olika sätt i 
varje land beroende på 
sammanhanget: i Italien till 
exempel har Il Telaio delle 
Arti tillsammans med 
Fondazione Soleterre sedan 
september 2021 startat en 
konstterapikurs med syfte 
att samla, besöka och 
orientera sig om tjänster i 

grannskapet samt 
utbildning i italienska 
språket. 
En andra del av arbetet 
fokuserade på kursen 
"arbetsdesign" som leddes 
av Piano C, som 2021 
startade den första 
arbetsgruppen med 
deltagare med 
invandrarbakgrund. I 
Spanien har Fundaciò Surt 
startat programmet, som 
omfattar språkmoduler, 
utbildningar i mjuka 
färdigheter, möten med 
gäster för att lära sig mer 
om pandemiska 
arbetsmarknadstrender 
och digital kompetens. I 
Sverige har vägen till social 
integration strukturerats i 
moduler om 9 veckor. 
Processen bygger på 
kvinnors förväntningar och 
önskemål på arbetsplatsen 
och omfattar cykelkurs (för 
att lära människor att cykla 
och göra dem mer 
självständiga i sina 
rörelser), möten om 
föräldrautbildning och 
sportaktiviteter. 

 
WOMEN4INTEGRATION - FRÅN 
GRANNSKAP TILL EUROPA 
 
Projektet Women4Integration 
(W-IN), som samfinansieras av 
Europeiska unionens asyl-, 
migrations- och 
integrationsfond (nr 957892), 
stöder den ekonomiska och 
sociala integrationen av utsatta 
invandrarkvinnor som bor i 
marginaliserade stadsdelar i 
stora europeiska metropoler. 
Projektet genomförs i Italien, 
Spanien, Nederländerna och 
Sverige, i fyra perifera 
områden i städerna 
Amsterdam (öst och sydost), 
Barcelona (Raval), Malmö 
(Rosengård) och Milano (San 
Siro).  
Alla dessa stadsdelar 
kännetecknas av en hög 
koncentration av utländsk 
befolkning och en hög närvaro 
av utländska kvinnor, som är 
särskilt sårbara på grund av 
låg utbildningsnivå och osäkra 
socioekonomiska förhållanden. 
Dessa områden kännetecknas 
dock av att det finns aktiva 
lokala nätverk, informella 
grupper och föreningar som 
dagligen arbetar för att främja 
social integration.  
 

Halvvägs genom vår resa 
Vad vi har gjort ett år efter WIN-projektets start 
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Slutligen har även i 
Nederländerna den första 
kursen organiserats och 
den bestod av arbete med 
empowerment, personliga 
hinder för att nå sina mål 
och hur man övervinner 
dem, nätverket som en 
resurs, mjuka färdigheter 
och nederländsk kultur.  
Individuella stödtjänster 
tillhandahölls också i alla 
länder som svar på nya 
behov som uppstod under 
pandemin, t.ex. 
psykologiskt och juridiskt 
stöd, medling och stöd 
genom ett nätverk av 
mentorer. Deltagarna fick 
också följa med för att lära 
sig om samhälls- och 
stadstjänster, t.ex. 
kvartersbibliotek,  
Kulturella besök för att lära 
känna området och möten 
på teatern för att underlätta 

inlärningen av värdlandets 
språk. 
När det gäller 
arbetsförmedlingsprocesse
n deltog totalt 97 personer i 
de fyra länderna i 
yrkesutbildningskurser 
(Spanien), möten för 
arbetsmarknadsorientering 
med företagsexperter 
(Italien/Sverige) och 
skapandet av ett nätverk av 
mentorer för att stödja 
deltagarna 
(Nederländerna).  Av dessa 
fick 26 kvinnor ett 
anställningskontrakt.  
I alla fyra länderna 
observerade vi, och 
observerar fortfarande, hur 
det långvariga 
undantagstillståndet har 
påverkat människors 
psykiska hälsa och hur 
omsorgsarbetet har ökat 
exponentiellt under dessa 

två år, särskilt för kvinnor, 
även på grund av den 
partiella eller totala 
minskningen av 
utbildningstjänster.  
Det kontinuerliga 
deltagandet är den största 
utmaningen i vår process 
för social integration och 
integration på 
arbetsmarknaden. Därför 
har verksamheten 
anpassats till de nya behov 
som uppstått och projektets 
struktur har blivit mer 
flexibel för att säkerställa 
att så många kvinnor som 
möjligt deltar,  
 
Nya utmaningar väntar oss, 
men vi kan räkna med 
territoriella nätverk och 
ständiga diskussioner med 
partner för att hitta 
gemensamma lösningar. 
 

 

WOMEN4INTEGRATION: PROGRAMMET I ITALIEN 
I Italien genomförs WIN-projektet i San Siro, ett av Milanos största kollektivhusområden. Det 
ligger i den västra delen av staden och har 6 000 bostäder med nästan 11 000 invånare. San 
Siro är ett område med komplex interkulturell samexistens mellan italienare och utlänningar, 
med en andel invånare av utländsk härkomst på omkring 45 % (jämfört med 18,3 % i hela Milano) 
med 85 olika nationaliteter, och nästan 50 % av dem är kvinnor. Projektet samordnas av 
Soleterre (www.workisprogress.org) i samarbete med Milanos stad, Politecnico di Milano, Il 
Telaio delle Arti och Piano C. 
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