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- Att få språkligt stöd för att förstå läkare och    

 sjuksköterskor på sjukhuset 

- Att få information om praktiska yrkes- 

   utbildningar 

VAD  BEHÖVER  

INVANDRAR-  

OCH  FLYKTING-  

KVINNOR?  

  EMPOWERMENT & MENTORSKAP 

WEMIN-projektet består av många aktiviteter samt 

mentorskap som syftar till att stärka invandrar-  och 

flyktingkvinnor i deras vardag.  Research gjordes i 

varje partnerland för att ta reda på vilka behov 

invandrarkvinnor har socialt, kulturellt och vid 

arbetsintegrering. Totalt deltog 125 kvinnor i 

intervjuerna. Behoven som framkom i 

undersökningen kan härledas till två viktiga 

faktorer; i vilket land kvinnan bor i nu och orsaken 

till varför hon lämnat sitt hemland. De huvudsakliga 

behoven som de intervjuade invandrar- och 

flyktingkvinnorna uppgav var:  

-Att förstå samhällstjänster relaterade till 

invandring; som förnyelse av handlingar, 

asylansökningar, och krav för att få 

medborgarskap  

  Att få information om kvinnohälsa samt 

sexualkunskap 

Tack vare informationsmöten och mentorskap i de 9 partnerländerna har de invandrar- 

och flyktingkvinnor som deltagit fått sina behov tillgodosedda. 



Partnerskapet ansåg att 8 mars, Internationella 

kvinnodagen, var det perfekta tillfället att inleda en 

kampanj på  sociala medier för att öka medvetenheten 

om svårigheterna invandrar- och flyktingkvinnor som 

bor i Europa har. Den gemensamma kampanjen främjar 

uppfattningen om solidaritet och gemensamma 

utmaningar som kvinnorna ställs inför. Samtidigt var det 

ett sätt att introducera WEMIN-projektets kommande 

aktiviteter, där kvinnor från värdsamhället och 

invandrarkvinnor tillsammans ska delta i workshops 

inom konst och hantverk.  Dessa aktiviteter gör det 

möjligt för deltagarna att träffas, uttrycka sig, fira 

mångfald och utforska varandras kulturer. Samtliga 

partners publicerade inlägg på sociala medier den 8, 15 

och 22 mars, och den sista publiceringen kommer 15 

april. Följ #WEMINprojekt och #WEMIN på sociala 

medier för att hålla dig uppdaterad! 
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HUR WEMIN-PROJEKTET HAR ÄNDRAT LIVET
FÖR DESS DELTAGARE  

Europeiska unionens generaldirektorat för migration och inrikes frågor ville veta mer om vårt projekt. En av 

de saker som alla partner berättade är WEMIN-projektets positiva påverkan på kvinnorna. Intressant är att 

påverkan är ganska likartad i de 8 partnerländerna. 

Kvinnorna har öppnat sig för värdsamhället, fått nya vänner, de stöttar varandra och har utvecklat 

nyfikenhet för sitt nya värdsamhälle och sin nya hemort.  De ler mer, har fått mer självförtroende och har 

berikat känslan av tillhörighet. Naturligtvis har de förbättrat sina språkkunskaper, som de använder för att 

interagera med lokalsamhället och fortsätta att lära sig. 

... Vi är alla så glada att se hur WEMIN-projektet påverkar kvinnornas liv! 

INTERNATIONELLA KVINNODAGEN  –  

GEMENSAM KAMPANJ OCH
WORKSHOPS 

"KVINNORNA HAR 

ÖPPNAT SIG 

GENTEMOT 

VÄRDSAMHÄLLET 

OCH FÅTT NYA 

VÄNNER"



Wemin-projektet i Lissabon firade Internationella kvinnodagen med en välkomnande 

promenad tillsammans med deltagare på språk- och kulturkurser i portugisiska, med 

kvinnliga guider från Migrantour. Vi fick möjlighet att lära känna turistiska Lissabon, stadens 

historia och hur viktigt det är för portugisiska kvinnor att dela med sig av sina traditioner. 

Det var en fin upplevelse och ett sätt att främja vänskapen bland deltagarna. 
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SOUTHSIDE PARTNERSHIP - FRUKOSTMÖTE
PÅ INTERNATIONELLA KVINNODAGEN 

6 mars 2019 anordnade Southside Partnership, en av 

partnerna i WEMIN-projektet, ett frukostmöte om 

Internationella kvinnodagen. Dessa frukostmöten 

anordnas minst sex gånger om året på olika platser i 

South County Dublin, Irland. En förmiddag, vanligtvis en 

onsdag, kan kvinnor komma utan föranmälan och varje 

frukostmöte har ett specifikt tema. Temat för denna 

frukost var Internationella kvinnodagen  2019. 

Ett hundra kvinnor från 34 olika länder deltog i 

evenemanget. Bland deltagarna var kvinnor som deltar i 

engelskundervisning  genom WEMIN-projektet. Daniela 

Naab, koordinator för WEMIN-projektet på Irland 

berättade om kommande lokala val och påminde 

kvinnorna att de har rätt att rösta om de är bosatta på 

Irland. Hon informerade också om kommande 

jobbrelaterade workshops som  organiseras som en del 

av WEMIN-projektet. 

EN VÄLKOMNANDE PROMENAD PÅ
INTERNATIONELLA KVINNODAGEN 



Associação Renovar a Mouraria höll den 15 och 16 mars i Lissabon en internationell konferens 

om gränsöverskridande frågor för invandrar- och flyktingkvinnor -  "Travessia - Kvinnor och 

tjejer som söker skydd" 

På konferensen presenterades WEMIN-projektet och  dess policy-handbok för alla 

parlamentariska grupper i Portugal.  Utmaningen har varit att hitta objektiva 

rekommendationer i nationella kontexter, baserat på flyktingkvinnornas behov av vägledning 

och utbildning.  

För frågor och deltagande: 

 

Sissie Theodosiou, Hellenic Open 

University, DAISSy Research Group 

(lead partner) 

sissie.theodosiou@gmail.com 

 

 

För kommunikation:  

 

Elisabetta Uroni, ALDA – European 

Association for Local Democracy 

elisabetta.uroni@aldaintranet.org 
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MER INFORMATION 

PÅ WEMIN’S WEBSIDA 

WWW.WEMIN-PROJECT.EU 

 

ANVÄND #WEMIN  FÖR ATT 

FÖLJA VÅRA AKTIVITETER 

VIA SOCIALA MEDIER!

WEMINPROJEKTETS POLICY GUIDE -

PÅ “TRAVESSIA” INTERNACIONAL CONFERENCE
I LISSABON 

KONTAKTA OSS! 

WEMIN has been funded with support from the European Commission 

through the Asylum, Migration and Integration Fund (AMIF) under 

agreement n. 776211. This newsletter reflects the views only of the 

author, and the Commission cannot be held responsible for any use 

which may be made of the information contained therein.


