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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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Klimatflyktingar kommer att
börja fly från sina hemländer för 
att söka sig till mer stabila
klimatmiljöer. Många
stadsområden kommer att
drabbas hårt av 
klimatförändringarna, medan de 
mindre drabbade områdena
förväntas ta emot ett stort antal
klimatflyktingar. 
Å ena sidan belastar detta
samhällenas infrastruktur och
kapacitet att mildra och anpassa
sig till klimatförändringens
effekter. Å andra sidan belastar
det infrastrukturens och
samhällenas förmåga att ta 
emot flyktingar på ett rättvist
och inkluderande sätt (Institute 
for Economics and Peace, 2020). 

Ökad befolkningstäthet har en
direkt inverkan på uppnåendet
av de hållbara
utvecklingsmålen. I dag bor 50 
% av världens befolkning i
stadsområden. År 2050 beräknas
denna andel öka till 70 %. 
Urbaniseringen har haft en
negativ inverkan på många
hållbarhetsaspekter: hög
befolkningstäthet innebär ett
ökat tryck på infrastrukturen för 
att tillhandahålla rent vatten
och energi, luftföroreningar och
avfall har nått historiska höjder
(United Nations, n.d.). Utöver
allt detta orsakar klimatkrisen
en rad katastrofer som
översvämningar, torka och
pandemier, som enligt FN:s 
beräkningar kommer att
förflytta 1 miljard människor
fram till 2050 (United Nations, 
n.d.).
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G ö r a  s tä d e r  o c h  
b o s ät t n i n g a r  
i n k l u d e r a n d e ,  s ä k r a ,  
m o t s tå n d s k r a f t i g a  o c h  
h å l l b a r a .
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Redan före pandemin stod 
städerna inför en rad 
problem, bland annat en 
ökning av antalet 
sluminvånare, förvärrade 
luftföroreningar, minimala 
offentliga friytor och 
begränsad och 
kostnadseffektiv tillgång till 
kollektivtrafik. De direkta 
och indirekta effekterna av 
COVID-19 gör det ännu mer 
osannolikt att målen i SDG 
11 kommer att uppnås till 
2030. Pandemin har faktiskt 
orsakat en ökning av antalet 
invånare i 
favelor/slumområden, vilket 
med nödvändighet också har 
en negativ inverkan på dem 
som redan bor där.

Före pandemin gjordes 
dessutom framsteg när det 
gäller bekväm tillgång till 
transporter. Uppgifter som 
FN samlade in 2019 från 
610 städer i 95 länder visar 
att ungefär hälften av 
stadsbefolkningen har 
bekväm tillgång till 
kollektivtrafik. I och med 
pandemins utbrott och de 
efterföljande 
säkerhetsåtgärderna -
karantäner och 
avstängningar - har 
tillgången till transporter 
minskat dramatiskt, vilket 
skadar årtionden av 
förbättringar på detta 
område.
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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 :

11.1 Senast 2030 säkerställa att alla har tillgång till lämpliga,
säkra och prisvärda bostäder och grundläggande tjänster och
förbättra slumområden.

11.2 Senast 2030 ge alla tillgång till säkra, överkomliga,
tillgängliga och hållbara transportsystem och förbättra
trafiksäkerheten, särskilt genom att utöka kollektivtrafiken, med
särskild hänsyn till behoven hos personer i utsatta situationer,
kvinnor, barn, personer med funktionshinder och äldre personer.

SDG 11 kan bidra till att öka flyktingars livskvalitet, först och
främst genom att tillhandahålla lämpliga bostadsutrymmen för
att de ska kunna leva ett lyckligt liv. I dag befinner sig flyktingar i
socioekonomiskt nedgångna områden, SDG 11 arbetar för att
bygga mer inkluderande och robusta städer där flyktingar och
lokalbefolkningen har samma livschanser. För att uppnå detta mål
måste många åtgärder vidtas som fokuserar på att underlätta
social och ekonomisk integration och stärka systemen för socialt
skydd.



CURANT

Antwerpen, Belgien

https://uia-initiative.eu/en/uia-
cities/antwerp

www.green-connect.com.au/
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I N S P I R E R A N D E  M E T O D E R

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. 
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REFUGEE ACTION

Storbritannien

Organisation som ger flyktingar det grundläggande stöd de 
behöver när de anländer till Storbritannien. Genom samarbete 
med andra institutioner hjälper de till att integrera dem i 
samhället.

Belgiskt projekt som finansieras av Europeiska unionen för 
att tillhandahålla lösningar för gemensamt boende och 
ärendehantering för unga flyktingar mellan 17 och 22 år.

https://www.refugee-action.org.uk/

GREEN CONNECT

Wollongong, Australien

Green Connect är ett socialt företag med stadsjordbruk som 
anställer före detta flyktingar och ungdomar för att minska 
avfallet och skapa rättvis mat.



www.green-
connect.com.au/

G R e e n C O N N E C T

Green Connect är ett icke-vinstdrivande
socialt företag som grundades i januari
2011 med målet att minska de två största
problemen i regionen New South Wales i
Australien: sysselsättning och avfall. På 10
år har green connect lyckats skapa en
plattform som ger flyktingar och
behövande ungdomar
sysselsättningsmöjligheter, för att minska
avfallet och odla rättvis mat.
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WOLLONGONG

Krediter: https://w
w

w
.visitm

yfarm
.com

.au/green-connect-
farm

ERBJUDA SYSSELSÄTTNINGSLÖSNINGAR 
SOM HJÄLPER SAMHÄLLET OCH 
PLANETEN.
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Hur de gör det:

Vad de gör:

KONTAKT:
GREEN CONNECT OFFICE

TEL. NR: +61 (02) 4243 1537
MAIL: ENQUIRIES@GREEN-

CONNECT.COM.AU

Green Connect har ett nära samarbete med samhället i Wollongong
för att uppnå sina två huvudmål: att skapa arbetstillfällen och
minska matsvinnet. Det sociala företaget erbjuder arbetstillfällen
på sin permakulturjordbruk i staden, som fokuserar på tjänster utan
avfall och rättvisemärkt livsmedelsproduktion. Lokalsamhället får
varje vecka en låda med färsk säsongsfrukt, grönsaker och örter
som levereras av ungdomar och flyktingar. Green Connects
affärsmodell är inriktad på avfallsminskning och rättvis mat: mat
som är bra för dem som äter den, för dem som odlar den och för
planeten.

Green Connect arbetar med fem projekt:

• Gården: Den icke-statliga organisationen odlar och säljer mat
från sin permakulturjordbruk på 11 hektar;

• Second hand-butiker: butiker som strävar efter att minska
avfallet och där alla intäkter återinvesteras i lokalsamhället och
i Green Connect-aktiviteter;

• Sysselsättning: för personer som har svårt att komma in på
arbetsmarknaden, särskilt flyktingar/tidigare flyktingar och
ungdomar;

• Utbildningsprogram: Green Connect erbjuder sina anställda
utbildningsprogram i trädgårds- och landskapsarkitektur så att
de får färdigheter som hjälper dem i deras arbete;

• Konsultverksamhet för nollavfall: Green Connect arbetar som
konsult i lokalsamhället för skolor, organisationer och
evenemang.



steg 1

steg 2
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P R O C E S S E N : Green Connect

INGREDIENSER

• Föreståndare för gården

• Anställda

• Lokala volontärer

• Partnerskap med lokala
företag/institutioner/org
anisationer

• Konkurrenskraftig lön

• Stödsystem på plats

• Program för 
yrkesutbildning

PROCEss

steg 3 steg 4

ÖNSKADE RESULTAT
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Green Connect träffar 
framtida anställda för att 

tillsammans bestämma vad 
de vill arbeta med.

Provanställningsperioden 
börjar på gården för att ta 

reda på vilka intressen 
personerna har och vilket 

stöd och vilken 
yrkesutbildning de kan 

behöva.

Beroende på vad man föredrar 
erbjuds avlönade arbeten 

inom de olika Green Connect-
avdelningarna 

(trädgårdsarbete, 
nollavfallsteamet osv.).

Green Connect öppnar andra 
jobbmöjligheter i lokala 

företag/organisationer och ger 
stöd i ansökningsprocessen.

År 2021 rapporterade Green 
Connect att de gav jobb åt mer
än 100 före detta flyktingar och
ungdomar, förhindrade att cirka
150 ton avfall hamnade på
soptippar och distribuerade
cirka 35 100 kg kemikaliefri
mat.

Skapa och främja sysselsättning för alla - Minska matsvinnet 
- Skapa gemenskap och främja integration - Skapa 
medvetenhet om matsvinn och ekonomiska ojämlikheter. 



https://uia-
initiative.eu/en/uia-

cities/antwerp

ANTWERP

C U R A N T
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ATT GE FLYKTINGAR BOSTÄDER TILL 
ÖVERKOMLIGA PRISER.

CURANT - som står för Cohousing and Case
Management for unaccompanied Young
Adults Refugees in Antwerp - är ett projekt
som finansieras av Urban Innovative
Actions, ett initiativ från Europeiska
unionen.
I Antwerpen tillhandahåller CURANT
bostäder för unga ensamkommande
flyktingar som nyligen blivit vuxna och
som inte längre är berättigade till socialt
skydd som ensamkommande barn.

Krediter: https://uia-initiative.eu/en/new
s/im

plem
enting-

curant-project-antw
erp-get-update-second-uia-journal-

activities-carried-out/



CURANT kombinerar samboende och sociala integrationsåtgärder
som möjliggörs av volontärer (unga invånare i åldrarna 20-30 år).
Projektet omfattar också en rad sociala tjänster, bland annat
språkkurser, utbildning och hälsovård. Olika stadsavdelningar,
regionala hälsovårdstjänster, utbildningsorgan och lokala icke-
statliga organisationer deltar aktivt i genomförandet av projektet.
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Hur de gör det:

Vad de gör:

Projektet går ut på att para ihop unga flyktingar (mellan 17 och 22
år) med volontärer (mellan 20 och 30 år). CURANT har 75 billiga
bostäder i Antwerpen och erbjuder varje matchning ett av sina hus
där de kommer att bo i minst ett år.

Dessutom skräddarsys enskilda integrationsmetoder för varje
flykting. Till att börja med hjälper frivilliga samboende flyktingar
med olika aspekter av integrationen, t.ex. att hitta ett jobb, lära
känna sitt nya samhälle och lära sig nederländska. Dessutom
hjälper CURANT flyktingarna med administrativa frågor,
utbildningsprogram och professionell psykologisk hjälp.

KONTAKT: CURANT
JOLIEN DE CROM -

PROJEKTLEDARE

MAIL:
JOLIEN.DECROM@ANTWERPEN.BE



Refugee Action är en brittisk icke-statlig
organisation som arbetar för att
flyktingar ska känna sig välkomna när de
anländer till landet. Detta görs genom att
ge dem expertråd och vägledning för att
underlätta deras etablering i sitt nya
samhälle. Några av den icke-statliga
organisationens aktiviteter är att hjälpa
flyktingar att boka läkarbesök och
tillhandahålla näringsriktiga måltider vid
ankomsten.

Krediter: https://w
w

w
.refugee-

action.org.uk/our-services/help-and-advice/
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https://www.refugee-
action.org.uk/

MANCHESTER



Refugee Action är medveten om de utmaningar och hinder som
flyktingar möter när de anländer till Storbritannien. Den
administrativa processen kan vara svår utan rådgivning och
flyktingar kan hamna i fattigdom och hemlöshet när de väl
anländer. Därför är några av de åtgärder som vidtas för att
förbättra deras nuvarande förhållanden:
• Rådgivning under asylansökningsförfarandet;
• Stöd till hemlöshet;
• Stödtjänster för administrativa och medicinska frågor;
• Organisation av sociala mobiliseringar och kampanjer för

flyktingars rättigheter;
• Anordnande av utbildningsprogram och samarbete med andra

icke-statliga organisationer som arbetar med stöd till flyktingar.

Refugee Action hjälper flyktingar med administrativa förfaranden
och hjälper dem med de första stegen mot att bosätta sig i
Storbritannien. Refugee Action bedriver dessutom påverkans- och
upplysningsverksamhet för att främja integration i samhället och
bekämpa rasism. För att åstadkomma verklig förändring har den
icke-statliga organisationen bildat partnerskap med 284
organisationer och genom dessa partnerskap kan den arbeta på sex
olika platser i Storbritannien samtidigt som den hjälper dessa
andra icke-statliga organisationer att nå sina mål.
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Hur de gör det:

Vad de gör:

KONTAKT: REFUGEE ACTION
179 ROYCE ROAD

MANCHESTER
M15 5TJ

MAIL:
INFO@REFUGEE-ACTION.ORG.UK

TELEFON: 07753325364
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