
EU: s invandrarkris har en 

direkt reflektion över sys-

selsättningsgraden för 

invandrare. Gapet i arbets-

marknadsdeltagande på EU-

nivå mellan EU-medborgare 

och migranter har ökat under 

2014 (Eurostat – Migrant 

Integration Statistics-

Employment). Under de 

senaste åtta åren har ak-

tivitetsgraden (% av de aktiva 

personerna jämfört med den 

totala befolkningen) för EU-28

-befolkningen i länder utanför 

EU registrerat systematiskt 

lägre aktivitetsnivåer än EU-

medborgarna. Sedan 2009 

har detta gap ökat märkbart 

(3% poäng). Arbetslösheten 

per kön och utbildnings-

bakgrund är också högre för 

migrerande kvinnor med låg 

utbildningsbakgrund 

(Eurostat). Kulturella, sociala 

hinder, låg kompetens och 

mediekunskap i medierna 

avskräcker dessa kvinnor från 

att aktivt söka jobb. Som ett 

resultat är trycket enormt på 

välfärdssystemen och själva 

samhället i EU-28-länderna. 

 

Detta projekt föreslår bemyn-

digande av lågkvalificerade 

migrantkvinnor genom att 

utveckla 42 digitala verktyg 

för utbildare för att genomföra 

innovativa workshops för att 

utveckla den sociala, medbor-

gerliga, kulturella och me-

diekunskapen (SCM) för att 

uppnå aktivt medborgarskap. 

Från februari 2019 har 

projektpartnerna utvecklat 

totalt 42 olika workshops 

genom vilka de olika 

lärandemålen kan utbildas. 

Varje workshop har en 

varaktighet av cirka 4 

timmar. Detta innebär att 

mer än 160 timmar av 

pedagogiskt innehåll har 

utvecklats av 

partnerskapet. Nästa steg i 

projektet kommer att bestå 

av pilotprojekt av dessa 

material. 

På grund av COVID-19 kan 

det kräva lite kreativt 

tänkande eftersom 

gruppsessioner med vuxna 

fortfarande inte får komma 

in. 

Eftersom målgruppen är 

projektledare och 

mentorer som arbetar med 

migrerande kvinnor 

kommer pilotprojekt att 

integreras så mycket som 

möjligt i deras vanliga 

arbetsrutin. Oavsett om 

detta kommer att ske i form 

av online-TEAM– eller 

Zoom-sessioner eller i 

serier av separata små 

ansikte mot ansikte-

sessioner beror på varje 

lands möjligheter som 

reglerna och 

EMKIT2 Projekt 

Projektmål 

Den direkta målgruppen är 

utbildare / mentorer som 

arbetar med invandrarkvin-

nor (dvs. utbildare inom 

vuxenutbildningsleverantörer 

som genomför projekt som 

finansieras av integra-

tionsfonder / Daphne & Jus-

tice-projekt och volontärer / 

mentorer som arbetar vid icke-

statliga organisationer och 

föreningar som tillhandahåller 

vägledning och utbildningstjän-

ster till migranter). Tränare kom-

mer att dra nytta av ett mer 

komplett EMKIT-verktyg som 

också utvecklar 3 viktiga kon-

textspecifika kompetenser. 
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Vad är EMKIT2? 

•Ett verktyg för 

empowerment för tränare 

för utveckling av social och 

kulturell kompetens och 

mediekunskap för 

lågutbildade migrerande 

kvinnor 

•Ett sätt att visa för dessa 

kvinnor att de inte glömms 

bort och vi vill att de ska 

integreras i våra samhällen 

•Främja och utveckla 

nyckelkompetensen för 

Europas nya medborgare 

för att främja aktivt 

medborgarskap. 

Innehåll: 

Februari2020 

EMKIT2 3:e nyhetsbrevet 

Detta projekt har finansierats med stöd från Europeiska kommissionen. EMKIT2-projektet återspeglar endast författarens 

åsikter och kommissionen kan inte hållas ansvarig för någon användning som kan göras av informationen i den. 



Emkit-projektets bakgrund 

EU: s invandrarkris har en direkt reflektion över sysselsättningsgraden för invandrare. Gapet i 

arbetsmarknadsdeltagande på EU-nivå mellan EU-medborgare och migranter har ökat under 2014 (Eurostat – 

Migrant Integration Statistics-Employment). Under de senaste åtta åren har aktivitetsgraden (% av de aktiva 

personerna jämfört med den totala befolkningen) för EU-28-befolkningen i länder utanför EU registrerat 

systematiskt lägre aktivitetsnivåer än EU-medborgarna. Sedan 2009 har detta gap ökat märkbart (3% poäng). 

Arbetslösheten per kön och utbildningsbakgrund är också högre för migrerande kvinnor med låg 

utbildningsbakgrund (Eurostat). Kulturella, sociala hinder, låg kompetens och mediekunskap i medierna 

avskräcker dessa kvinnor från att aktivt söka jobb. Som ett resultat är trycket enormt på välfärdssystemen och 

själva samhället i EU-28-länderna. 
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