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Projektet Refugee's Inclusion Move 
Europe (RIME) syftar till att inspirera
organisationer, städer och länder att
förbättra sina kunskaper och åtgärder
för att integrera flyktingar. Denna 
uppsättning utbildningsriktlinjer
föddes ur idén att främja flyktingars
inkludering i det europeiska samhället
genom att visa upp några av de mest
inspirerande metoder som icke-
statliga organisationer och kommuner
för närvarande tillämpar i hela Europa. 

För att kunna gå in på alla aspekter
som är viktiga när det gäller
inkludering kommer dessa riktlinjer
endast att behandla inkludering av 
vuxna flyktingar. Dessutom är vårt mål
med dessa 7 riktlinjer att utbildare
som arbetar med flyktingar ska 
fortsätta att bygga på sina färdigheter
I att utbilda andra handledare och
utveckla en fullständig förståelse för 
tvärsektoriella inkluderingsprocesser. 
. 
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FN:s Agenda 2030 för hållbar
utveckling är en "handlingsplan för 
människor, planet och välstånd" 
(United Nations, n.d.) och innehåller
17 mål där migration är ett tema som
går igenom flera av dem. Eftersom det 
är en av EU:s prioriteringar att uppnå
de hållbara målen till 2030 är syftet
med dessa riktlinjer att lyfta fram och
konkret ta itu med sambanden mellan
migration och målen. 

Därför fokuserar varje riktlinje på ett
mål för hållbar utveckling, vilket
fördjupar kopplingen till ämnet
migration och relaterade delmål som
är relevanta i vårt sammanhang. 
Därefter visas fallstudier av god 
praxis som genomförts av europeiska
(men inte bara) institutioner och
organisationer, i hopp om att andra
europeiska kollegor kan hämta
inspiration från dem.
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Innehåller mål som rör flyktingars
integration
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Att minska ojämlikheten och se 
till att ingen lämnas efter är en
viktig del av arbetet med att
uppnå målen för hållbar
utveckling. Social, politisk och
ekonomisk integration måste
garanteras för alla, oavsett ras, 
etnicitet, bakgrund, religion, 
ålder, kön eller funktionshinder. 
Ojämlikheten ökar också för 
sårbara befolkningar i länder
med svagare hälsovårdssystem
och i länder som står inför
humanitära kriser.
Särskilt de mest utsatta
grupperna av befolkningen -
såsom flyktingar, invandrare, 
äldre och personer med 
funktionshinder - riskerar att
hamna på efterkälken.

Hatpropaganda mot dessa 
utsatta grupper ökar på ett
farligt sätt.

I detta sammanhang har
spridningen av CODIV-19-
pandemin haft negativa
effekter på de åtgärder som
vidtagits för att minska
ojämlikheten under de senaste
tio åren, vilket främst har
drabbat de mest utsatta
grupperna och de fattigaste
länderna. 

Trots begränsningar av 
rörligheten runt om i världen
nådde flyktingarna 2020 det 
högsta absoluta antalet som
någonsin registrerats (FN, 
n.d.).
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Före pandemin hade 
framsteg gjorts när det 
gäller att minska 
ojämlikheterna, bland annat 
genom att minska 
inkomstskillnaderna i vissa 
länder och territorier, 
upprätthålla privilegierad 
handelsstatus för 
låginkomstländer och 
minska 
transaktionskostnaderna för 
penningöverföringar. COVID-
19-pandemin förvärrade 
befintliga ojämlikheter och 
drabbade oproportionerligt 
mycket de fattigaste och 
mest sårbara 
befolkningarna, vilket 
riktade uppmärksamheten 
på ekonomiska ojämlikheter 
och det bräckliga sociala 
skyddsnätet.

Samtidigt har sociala, 
politiska och ekonomiska 
ojämlikheter fördjupat 
pandemins effekter. 
Pandemin har faktiskt haft 
en negativ inverkan på de 
framsteg som gjorts i fråga 
om jämställdhet och 
kvinnors rättigheter under 
de senaste årtiondena. 
På den ekonomiska fronten 
har utbrottet av coronavirus 
globalt sett orsakat högre 
arbetslöshet och minskade 
inkomster. Som en följd av 
detta har FN konstaterat att 
antalet människor som flyr 
sitt land 2020 kommer att 
nå en aldrig tidigare skådad 
nivå. 
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VÅ R A  U T VA L D A G l o b a l a d e l m å l :
10.2 Senast 2030 stärka och främja social, ekonomisk och politisk
integration av alla, oavsett ålder, kön, funktionshinder, ras, etnicitet,
ursprung, religion, ekonomisk eller annan ställning;

10.3 Säkerställa lika möjligheter och minska ojämlikhet i resultat,
bland annat genom att avskaffa diskriminerande lagar, politik och
praxis och främja lämplig lagstiftning, politik och åtgärder i detta
avseende;

10.7 Underlätta ordnad, säker, regelbunden och ansvarsfull migration
och rörlighet för människor, bland annat genom att genomföra en
planerad och välskött migrationspolitik;

10.c Senast 2030 minska transaktionskostnaderna för migranters
penningöverföringar till mindre än 3 procent och eliminera
remitteringskorridorer där kostnaderna är högre än 5 procent.

Trots de begränsningar som COVID-19 innebär för rörligheten vid
gränserna över hela världen fortsatte tiotusentals människor att lämna
sina hem för att nå västländerna. År 2020 rapporterades 3 884 dödsfall
och försvinnanden på migrationsrutterna runt om i världen, och på
vissa rutter ökade antalet dödsfall. I mitten av 2020 hade antalet
människor som hade flytt sina länder och blivit flyktingar på grund av
krig, konflikter, förföljelse, kränkningar av de mänskliga rättigheterna
och händelser som allvarligt störde den allmänna ordningen stigit till
24 miljoner, det högsta absoluta antalet som någonsin registrerats.
Globalt sett är 307 personer per 100 000 människor flyktingar utanför
sina hemländer - en siffra som har mer än fördubblats sedan slutet av
2010.
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De metoder som presenteras nedan främjar innovativa 
sätt att ta emot flyktingar och hjälpa dem att 
integreras i sina nya samhällen i Europa. Fallstudierna 
har genomförts av ideella organisationer främst i 
Europa, men inte enbart, för att ge exempel från olika 
sammanhang. 

I N S P I R E R A N D E  M E T O D E R
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Lettland

KISA

Nicosia, Cypern

SPRÅK CAFE

Jönköping, Sverige

Språkcaféet som erbjuds av Svenska Röda Korset ger 
möjlighet att öva svenska (och andra språk) en gång i 
veckan. Målet är att stärka invandrade personer och 
underlätta integrationsprocessen.

Organisation som arbetar för att utveckla stödtjänster
för offer för människohandel och lagliga invandrare, 
inklusive asylsökande och flyktingar.

https://patverums-
dm.lv/en/about-us/
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https://www.rodakorset.se/ort/jonkoping/j
onkopings-

kommun/verksamheter/sprakcafe---prata-
svenska/

Kisa är en ideell organisation som grundades 1998 och 
som har till uppgift att främja ett allomfattande 
samhälle fritt från rasism, främlingsfientlighet och 
fördomar.

https://kisa.org.cy/

SOCIETY SHELTER "SAFE HOUSE"
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SKAPA LIKA MÖJLIGHETER GENOM 
SPRÅKUNDERVISNING 

En av de första utmaningarna när man
kommer till ett främmande land är
språkbarriären. Att tala det lokala språket
är dock avgörande för en lyckad
integrationsprocess.
Därför erbjuder Svenska Röda Korset ett
språkcafé för personer med utländsk
bakgrund. På kaféet får deltagarna lära sig
det svenska språket, lära sig mer om
svensk kultur och regionen Jönköping.

https://www.rodakorset.
se/ort/jonkoping/jonkop

ings-
kommun/verksamheter/

sprakcafe---prata-
svenska/

Krediter: 
https://w

w
w

.facebook.com
/rodakorsetjonkoping/photos/

1564050890411564



Hur de gör det:

Vad de gör:

KONTAKT:
RICKARD EFVERGREN 

JONKOPING@REDCROSS.SE 

RÖDA KORSETS LOKAL, 
KLOSTERGATAN 3, 

JÖNKÖPING
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Svenska Röda Korset är verksamt i många olika regioner över hela
landet och erbjuder en mängd olika stödtjänster. Språkcaféet är en
av dessa och erbjuds även i andra regioner än Jönköping.
Huvudtanken bakom initiativet är att föra människor närmare
varandra och dra nytta av varandras kunskaper och erfarenheter
samtidigt som man bygger en starkare gemenskapskänsla och
främjar kulturellt utbyte.

Språkcaféet erbjuds en gång i veckan och är öppet för alla utan
tidigare registrering eller deltagaravgift. På så sätt har volontärer
och personer med utländsk bakgrund ett regelbundet utrymme för
att träffas och öva språket, utbyta kulturell kunskap och främja
integration.
Alla som talar svenska kan komma och hjälpa till att lära ut det
och alla som vill lära sig det kan komma och göra det. På så sätt är
alla inkluderade. På språkcaféet har man sedan allmänna samtal på
svenska för att öva på språkkunskaperna och även lära sig skriva.
Oftast väljs ett ämne att prata om, eller så spelas ett spel för att
starta samtalen och göra hela upplevelsen rolig för alla deltagare.
Varje session kan dock se väldigt olika ut beroende på
volontärernas och deltagarnas idéer och initiativ.
Caféet erbjuder också en möjlighet för personer som nyligen anlänt
till Jönköping att lära sig mer om regionen och den svenska
kulturen och svenska sedvänjor som till exempel Fika.
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P R O C E S S E N : Språkcafé

INGREDIENSER

• Volontärer som vill  
undervisa i  svenska 

• Deltagare med utländsk 
bakgrund som är 
angelägna om att lära sig.

• Kaffe , te och "Fikabröd"

• Lekar, samtal, promenader i  
naturen, utbyte av 
färdigheter

steg 1
Volontärerna får en 
introduktion till hur 
språkcaféet fungerar och 
hur man bäst undervisar i 
svenska.

steg 2
Personer med utländsk 
bakgrund deltar i 
språkcaféet på tisdagar

Språkcaféet är en plats där 
människor som nyligen anlänt 
till Jönköping kan träffas, 
utbyta erfarenheter och bygga 
upp en ny gemenskap och ett 
nytt nätverk. 
Människor har möjlighet att 
spela spel tillsammans, lära sig 
språket, gå på promenader 
eller till och med hålla 
presentationer om sitt 
ursprungsland så att andra kan 
lära sig mer om olika kulturer. 

PROCEss

steg 3

Deltagarna lär sig det 
svenska språket, mer om 
kulturen och om den lokala 
regionen.

steg 4
Människor lämnar 
evenemanget stärkta, med 
bättre språkkunskaper och 
en bättre förståelse för sin 
omgivning. 

ÖNSKADE RESULTAT
Förbättrade svenskkunskaper för personer med utländsk 
bakgrund - Ge människor kunskap om den svenska 
kulturen - Skapa gemenskap och främja integration -
Skapa lika möjligheter
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NICOSIA

K I S A

KÄMPAR FÖR JÄMLIKHET, STÖD OCH 
ANTIRASISM

HUVUD SDG ANDRA RELATERADE SDGs   

Kisa, som på cypriotisk står för Rörelsen
för jämlikhet, stöd och antirasism, är en
icke-statlig organisation som fokuserar på
två huvudaktiviteter:
• Kampanjer mot alla former av

diskriminering på ön.
• driver stödcenter som tillhandahåller

gratis juridisk och social service,
vägledning och rådgivning till
flyktingar, migranter och asylsökande
på Cypern.
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Krediter: https://w
w

w
.facebook.com

/KISACYPRU
S

https://kisa.org.cy/



Bland de aktiviteter som syftar till att ge konkret hjälp till
flyktingar finns följande:
• Inrättandet av ett center där flyktingar kan få information, stöd,

rådgivning och medlingstjänster som de kan behöva;
• Gratis juridiskt stöd och representation vid tvister;
• Utbildningsprogram för KISA:s personal och volontärer för att

de ska kunna ge professionell hjälp till flyktingar.

Verksamhet som syftar till att förbättra flyktingarnas villkor i
samhället:
• Inlämning av rapporter och förslag till cypriotiska

regeringsinstitutioner för att försvara migranters, flyktingars
och asylsökandes rättigheter;

• Organisation av sociala insatser, t.ex. mobiliseringar och
demonstrationer;

• Anordnande av evenemang, t.ex. konferenser, för att främja
flyktingars rättigheter;

• Kampanjer i sociala medier för att öka medvetenheten och
sprida information om frågan.

KISA arbetar för att uppmärksamma den nationella regeringen på
migrationsfrågor. KISA strävar efter att skapa ett inkluderande
samhälle som möjliggör och uppmuntrar alla människors lika och
aktiva deltagande och som undanröjer ojämlikheter i det
cypriotiska samhället. För att uppnå detta mål riktar sig den icke-
statliga organisationens verksamhet både till flyktingarna själva
och till samhället i stort. KISA samarbetar både med cypriotiska
och internationella organisationer.
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Hur de gör det:

Vad de gör:

KONTAKT: KISA

TEL. NR: (+357)22878181 
(+357)99098189

MAIL: INFO@KISA.ORG.CY
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https://patverums-
dm.lv/en/about-us/

S O C I E T Y  S H E LT E R  
S A F E  H O U S E

Society Shelter "Safe House" grundades
2007 för att stödja och öka
medvetenheten om invandrares,
asylsökandes och offer för
människohandel. Föreningen är medlem i
den lettiska medborgaralliansen, den
lettiska plattformen för
utvecklingssamarbete (LAPAS) och Anna
Lindh-stiftelsen. Den icke-statliga
organisationens mål är att utveckla
stödtjänster för att säkerställa adekvat
hjälp och skydd, tillhandahålla utbildning
och utvidga samarbetet mellan staten, de
lokala institutionerna och allmänheten.
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TILLHANDAHÅLLA STÖDTJÄNSTER FÖR ATT 
MINSKA OJÄMLIKHETER

HUVUD SDG ANDRA RELATERADE SDGs   

RIGA
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Följande aktiviteter för integrering av flyktingar tillhandahålls av
shelter Safe House:

• Professionell hjälp och stöd i kristider;

• Stöd till icke-europeiska medborgare för integration i
samhället;

• Förespråka tredjelandsmedborgares sociala integration,
tillgång till tjänster samt deltagande på arbetsmarknaden;

• Främjande av internationellt samarbete;

• Forskning om ämnen som ligger inom organisationens
kompetensområde samt spridning av resultaten.

Shelter Safe House ger råd till personer som anländer till Lettland
från länder utanför Europa om en rad olika sociala och juridiska
frågor, bland annat om socialt bistånd, sysselsättning, migration,
utbildning och boende. Individer får också hjälp i sin
integrationsprocess genom att tillhandahålla tolknings- och
konsulttjänster och stödja dem i kommunikationen med statliga
och lokala myndigheter.
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Hur de gör det:

Vad de gör:

KONTAKT 
SHELTER "SAFE HOUSE"

TEL. NR: (+371)67898343
MAIL: DROSA.MAJA@

GMAIL.COM
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