
 

 

 

 

 

 

 

  

 

ÄR DU INVANDRAR- 
MIGRANT ELLER 

FLYKTINGKVINNA
I KRISTIANSTAD? 

ELLER EN LOKAL 

KVINNA FRÅN 

KRISTIANSTAD? 
 

SEPTEMBER 2018 NUMMER 1 

WEMIN PROJEKT 
MIGRANTA KVINNOR EMPOWERMENT OCH INTEGRATION 

GÅ MED I PROJEKTET WEMIN 

WEMIN (Migrant Kvinnor Empowerment och 
Integration) projektet finansieras av Europeiska unionen. 
WEMIN syftar till att genomföra och främja en banbrytande 
integrationsmodell för migranter och flyktingkvinnor i alla 
åldrar 
bor i EU-länder - www.wemin-project.eu 
Vi väljer ut migrant- och flyktingkvinnor som bor i 
Kristianstad liksom lokala kvinnor från Kristiansta. Varför? 
För följande aktiviteter kommer det att äga rum i staden 
från oktober 2018 till november 2019: 
• Språklig och kulturell utbildning för invandrare och flykting 
kvinnor - från oktober 2018 till september 2019 
• Empowerment-utbildning för invandrare och flyktingkvinnor - 
Från januari till oktober 2019 
• Små gruppseminarier för invandrare och flykting 
kvinnor - Från januari till oktober 2019 
• Hantverk och kulturverkstäder för invandrare och flykting 
kvinnor och kvinnor från lokalsamhället - från april 
till november 2019 

 

Dessa aktiviteter kommer att organiseras av Folkuniversitetet
i Kristianstad. Deltagande i alla 

aktiviteter som drivs genom WEMIN är gratis för alla deltagare. 

Migrerade och flyktingkvinnor i Kristianstad: dessa kurser 

och aktiviteter hjälper dig att bättre integrera, utveckla din 

färdigheter, förbättra dina språkkunskaper och bättre tillgång till 

ett jobb eller en social aktivitet. Du kommer att få ett certifikat i 

slutet 

av träningen, vilket ger dig rätt att delta i andra kurser 

i framtiden. 

Lokala kvinnor i Kristianstad: du kommer att gå med i 

mångkulturellt 

aktiviteter och stödja en mer inkluderande gemenskap för alla dess 

medborgare. 

Om du är en invandrare eller flyktingkvinna eller en kvinna från 

lokalbefolkningen i Kristianstad och skulle vilja ta reda på det 

mer om detta projekt - du kan kontakta oss eller registrera dig för 

aktiviteter genom att kontakta Åsa Kajsdotter: 

Sasa.kajsdotter@folkuniversitetet.se



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SMIDIG INKLUDERING AV INVANDRAR- OCH FLYKTING
KVINNOR? JA, DET KAN VI 

 VAD BEHÖVER INVANDRAR- OCH 
FLYKTINGKVINNOR VERKLIGEN  I EU? 

Den goda praxis Guide som produceras 

av WEMINs konsortium, och samordnas
 av OlympicTraining and Consulting
presenterar 

tio goda exempel inom området 

social integration av invandrare och 

flyktingkvinnor, som täcker ett brett
spektrum - från utbildning till sociokulturell 

inkludering, från 

bemyndigande till kulturutbyte 

och mentorskap. 

De 10 metoder som valts och analyserats 

har genomförts i EU, i WEMIN-

partnerländerna. Guiden lyfter fram de 

resurser som behövs för genomförandet 

och de uppnådda resultaten. 

Men ännu viktigare, den överför 

de aspekter som kan användas i andra 

partnerländer, och beskriver även 

potentiella hinder och möjliga lösningar för 

att övervinna dem. 

Läs guiden och upptäck hur effektiva metoder kan genomföras i 

vårt samhälle: * LÄGG TILL EN LÄNK * 

"ALLA KVINNOR 

BORDE VARA 

protagonister 

AV DERAS 

GEMENSKAP 

LIV!" 

För att kunna utforma de mest effektiva 

och behövliga utbildnings- och 

bemyndigandemöjligheterna för 

invandrare och flyktingkvinnor som bor i 

WEMINs projektpartners samhällen, 

började vi från början: varje 

organisation driver en behovsanalys i 

sitt område. Partners intervjuade 10 till 

15 experter, liksom 10 invandrare och 

flyktingkvinnor (MRW) från sitt 

lokalsamhälle. Sammanlagt intervjuades 

97 experter på migration och arbete 

med MRW och 94 MRW. intervjuer 

lämnade rekommendationer och 

insikter för tillhandahållande av lärande 

och utbildning för MRW i det specifika 

partnerlandet, samt rekommendationer 

som är tillämpliga på alla partnerländer 

och har potential att överföra till någon 

annan EU-medlemsstat. 

Utfallet av behovsanalysen är 

rekommendationer om inlärningsinnehåll, 

inlärningsformat och tid för inlärning som 

är lämplig för MRW, såväl som 

livssituationer som lever av MRW och den 

potentiella inverkan på deras 

inlärningsmöjligheter. 

Innehållet i träningen måste till exempel vara 

användbart för vardagsliv och invandrare, 

så att de omedelbart märker värdet av 

nyutbildade färdigheter och kompetenser. 

Men det handlar inte bara om innehåll, 

inställning och familj spelar en viktig roll: 

experter rekommenderar att man 

organiserar aktiviteter för andra 

familjemedlemmar parallellt, i samma 

lokaler eller för att se till att de är inbjudna 

att besöka läroplatsen och träffa gruppen. 

För ytterligare information om 

behovsanalysen, vänligen kontakta Dr. 

Martin Kilgus, VD för Ifa Akademie: 

kilgus@ifa-akademie.de 
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WEMIN PROJEKTET, EN ÖVERBLICK

 

WEMIN är ett 2-årigt projekt som syftar till 

att genomföra och främja en banbrytande 

integrationsmodell för invandrare och 

flyktingkvinnor i alla åldrar i de berörda 

samhällena. 

Projektet behandlar sociala, pedagogiska 

och yrkesmässiga aspekter av integration i 

åtta länder i hela Europeiska unionen. 

Ledda av HELLENIC OPEN UNIVERSITY 

(Grekland) sammanställer WEMINs nio 

partners, inklusive akademiska 

institutioner, utbildningsinstitut och 

organisationer i det civila samhället, från 

åtta EU-länder - Grekland, Frankrike, 

Italien, Spanien, Portugal, Irland, Tyskland 

och Sverige. 

WEMIN ska bemyndiga invandrare och 

flyktingkvinnor att bli huvudpersoner i livet 

för de samhällen de bor i, och fungera som 

multiplikatorer inom sina familjer och 

cirklar. 

 

Men målet är väldigt ambitiöst. Genom att 

främja en nära samverkan mellan värd- och 

invandrarorganisationens kvinnor kommer 

stereotyper på båda sidor att hanteras, 

utmanande befintliga berättelser om 

migration och förstärkning av de berörda 

samhällena. 

WEMIN-PROJECT:EU 

FÖLJ #WEMIN PÅ 

SOCIALA MEDIER 

KONTAKTA OSS! 

# WEMIN NYHETSBREV SIDA 3 

För frågor och information 

Åsa Kajsdotter, Folkuniversitetet 
Kristianstad

Sissie.theodosiou@gmail.com 

 

 

WEMIN har finansierats med stöd från Europeiska kommissionen 

enligt överenskommelse n.  776 211. Detta nyhetsbrev 

återspeglar endast synpunkter från författare, och 

kommissionen kan inte hållas ansvarig för någon användning 

vilket kan göras av informationen däri. 
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