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Förord

Det ökande antalet migranter och flyktingar som kommer
till EU utgör en utmaning som EU hittills har misslyckats att
möta, vilket lett till en djup humanitär kris i Europa. I brist
på en gemensam europeisk respons som behandlar migration
som ett mänskligt fenomen och hanterar den som en sådan,
är det främst lokala och regionala myndigheter, icke-statliga
organisationer samt aktivister som tagit på sig att välkomna och
ta emot migranter och fungera som första personliga kontakt.
Dessa fortsätter att spela en nyckelroll när det gäller att stå för
det första mottagandet och ge migranter och flyktingar tillgång
till grundläggande rättigheter och tjänster. De har g jort en
enorm insats genom att erbjuda ett värdefullt stöd över hela
Europa.
Europeiska unionen erbjuder en rad möjligheter till ekonomiskt
stöd till olika aktörer i medlemsstaterna. EU har avsatt medel
för att direkt stödja dem som hjälper migranter och flyktingar.
Även om tanken med de här medlen inte är att kompensera för
bristande nationell finansiering, kan de ge ytterligare resurser
till dem som är engagerade i att skapa social delaktighet för och
integration av invandrare och flyktingar i EU.

medel. Genom hela guiden ägnas särskild
uppmärksamhet åt projekt som främjar
integration, utvecklar social delaktighet
och skapar en bättre livskvalitet för
migranter, flyktingar och asylsökande.
Vi vill främst tacka alla icke-statliga
organisationer, lokala och regionala
politiker och gröna aktörer, liksom våra
många partners ute i samhället, för deras
ansträngningar att tillgodose migranters,
flyktingars och asylsökandes behov och
hjälpa till att göra världen till en bättre
plats. Vi uttrycker vår uppskattning till
REGI-arbetsgruppen i gruppen De Gröna/
EFA för initiativet till den här guiden, och
vi vill också tacka alla medlemmar och
all personal i gruppen för deras bidrag till
guiden och deras arbete för en rättvis och
ansvarsfull EU-politik på migrations- och
asylområdet.

Vi tycker att det är viktigt att ge en översikt över det ekonomiska
stöd som EU erbjuder de lokala och regionala aktörer som
arbetar med migranter, flyktingar och asylsökande. Den här
guiden innehåller alla EU-finansieringsmöjligheter som står till
buds och ger praktisk information om hur man får tillgång till EU-
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Vad är
EU-finansiering?
EU ger ekonomiskt stöd till ett brett spektrum av projekt
inom områden som regional utveckling och stadsutveckling, sysselsättning och social delaktighet, jordbruk och
landsbygdsutveckling, forskning och innovation. De hu-

vudsakliga finansieringsslagen kan delas upp i strukturoch investeringsfonder (ESI), program och initiativ samt
externt stöd till åtgärder utanför EU.

Förvaltningsstruktur
Huvuddelen av EU-fonderna förvaltas i samarbete med
medlemsstaterna genom delad förvaltning. Samarbetet
bygger på partnerskapsavtal och operativa program, vilka
innehåller information om finansierade åtgärder och särskilda insatser, mottagare, komplementaritet med andra
EU-fonder, rapporteringsskyldighet, parternas engagemang osv. Medlemsstaterna planerar de särskilda aktiviteterna, väljer ut projekt och mottagare samt distribuerar
betalningarna via sina förvaltningsmyndigheter. Resten av

EU-medlen förvaltas direkt eller indirekt av Europeiska
kommissionen. Vid direkt förvaltning ansvarar kommissionen för hela genomförandeprocessen, vilken utförs
direkt av dess egen administration eller genomförandeorgan som en enda upphandlande och beslutsfattande myndighet. Vid indirekt förvaltning anförtros genomförandeuppgifterna partnerländer, internationella organisationer
och biståndsorgan.

Huvudsakliga finansieringstyper
Bidrag ges vanligen som direkt ekonomiskt stöd till projekt som valts ut bland de inlämnade förslagen. Åtgärdsbidrag riktar in sig på särskilda projekt med en begränsad
livstid, medan verksamhetsbidrag ger stöd till den ordi-

narie operativa verksamhet som EU-organen bedriver.
Kommissionen beviljar också kontrakt för upphandling av
varor och tjänster, efter att har publicerat inbjudningar att
lämna anbud och inkomma med intresseanmälningar.

Målgrupper
När de ger migrationsrelaterat stöd måste lokala och regionala myndigheter, icke-statliga organisationer och andra organ i medlemsstaterna vanligtvis skilja mellan de
slutliga stödmottagarnas status. Samtidigt som det endast
finns begränsad hjälp – ofta otillräcklig för att garantera en
grundläggande levnadsstandard – tillgänglig för nyanlända
och papperslösa invandrare, får asylsökande (under vissa förutsättningar) och flyktingar tillgång till socialt stöd,
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hälso- och sjukvård, utbildning, sysselsättning och egenanställning, samt andra integrationsåtgärder.
Ytterligare information om EU-finansering finns i EU-finansiering – vägledning för nybörjare (
bit.ly/29IQGyt ) som
ges ut av Europeiska kommissionen och på sidan EU Budget in my country ( bit.ly/2hnyIEY ) som innehåller en lista
med faktablad om utvalda projekt i alla EU-länder.
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Hur du använder
den här guiden
Den här guiden ger en snabb och enkel översikt över de möjligheter till EU-finansiering som finns för din organisation
eller institution. För att göra guiden enklast möjlig att använda förklaras nedan de olika avdelningar som finns på de
sidor som handlar om fonderna.

Fondens namn

Finansieringsområden

Namnet på fonden som den finansierande organisationen anger
den.

De fonder som presenteras i guiden är märkta
på följande sätt:

Viktig information om fonden

Sysselsättning och
arbetsmarknad

Här hittar du all grundläggande information om fonden, inklusive
dess syfte, målgrupper, huvudsakliga mål och vad man kan söka
för, tillsammans med exempel och annan matnyttig information.

Bostäder och
infrastruktur
Vård och
omsorg
Materiellt
stöd
Utbildning

Kultur och
media
Säkerhet och
rättvisa
Social delaktighet och
integration
Fri- och
rättigheter
Offentlig
förvaltning

Snabblänk
Snabblänken ger direkt tillgång till fondens
hemsida. Skanna QR-koden med din smartphone eller ange den förkortade adressen i
din webbläsare.
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Finansieringsområden

För att få en snabb överblick över de medel som kan vara av intresse för dig, kolla vilken kategori som gäller för din
organisation eller institution. Använd sedan tabellen nedan för att se vilka fonder som erbjuder stöd inom området.

Fond
Asyl-, migrations- och
integrationsfonden (AMIF) s. 6
Fonden för inre säkerhet (ISF) s. 8
Europeiska socialfonden (ESF) s. 10
EU:s program för sysselsättning och
social innovation (EaSI) s. 12
Fonden för europeiskt bistånd till dem
som har det sämst ställt (Fead) s. 14
Europeiska regional
utvecklingsfonden (Eruf) s. 18
Programmet för Rättsliga frågor s. 20
Kreativa Europa s. 22
Europa för medborgarna s. 23
Programmet för Rättigheter, jämlikhet och medborgarskap s. 24
Erasmus+ s. 26
EU:s folkhälsoprogram s. 28
Europeiska jordbruksfonden för
landsbygdsutveckling (EJFLU) s. 30
Europeiska havs- och
fiskerifonden (EHFF) s. 30
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Fond i fokus

Asyl-, migrations- och
integrationsfonden (AMIF)
Asyl-, migrations- och integrationsfonden främjar en effektiv hantering av migrationsflödena samt genomförande, förstärkning och utveckling av en gemensam EU-strategi för asyl och integration. Syftet med fonden är att uppnå högsta
möjliga nivå i fråga om solidaritet och ansvarsfördelning mellan medlemsstaterna, med särskilt fokus på de som berörs
mest av migrationen.

Vem kan söka?

Huvudsakliga mål

Statliga och regionala myndigheter, kommuner och landsting,
icke-statliga organisationer, humanitära organisationer, utbildnings- och forskningsorgan, internationella offentliga organisationer, privata och offentligrättsliga företag m.m.

AMIF kan tillhandahålla finansiering inom
fyra huvudområden: asyl, laglig migration
och integration, solidaritet och irreguljär
migration samt återvändande. Den syftar
till ett gemensamt angreppssätt för att säkerställa en hög skyddsnivå för migranter
och flyktingar i hela EU och till att förbättra
tillgången till rättigheter och integrationsåtgärder för personer från länder utanför EU
på nationell, regional och lokal nivå.

Målgrupper
Nyanlända, asylsökande (även de som ännu inte har fått ett slutligt beslut), personer som åtnjuter tillfälligt internationellt skydd,
flyktingar och andra migranter med ordnade bostadsförhållanden.

Vad kan man söka för?
De åtgärder som får stöd kan vara kopplade till olika stadier av
asylförfarandet och till asylpolitikens olika aspekter. Särskild uppmärksamhet ägnas åt de behov utsatta grupper har, exempelvis
ensamkommande minderåriga, kvinnor, ungdomar, barn och äldre.
Utbildning
Kurser i medborgarkunskap och språk, yrkesutbildning, erkännande av kvalifikationer, förberedande åtgärder för att underlätta tillgången till arbetsmarknaden osv.
Bostäder och infrastruktur
Förbättring av infrastruktur och villkor för speciella boendeformer
m.m.
Materiellt stöd
Materiellt bistånd (exempelvis livsmedel och hygienprodukter)
och stödtjänster (exempelvis översättning och tolkning, rättshjälp,
medicinsk hjälp, kontaktbidrag) osv.
Vård och omsorg
Medicinsk och psykologisk omvårdnad, socialt bistånd osv.
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Social delaktighet och integration
Social medling, administrativ och rättslig hjälp,
stöd till familjeåterföreningar, åtgärder för att
stärka egenmakten, informationsinsatser till
allmänheten och dialog med värdsamhället
(kampanjer, event), deltagande i det civila och
kulturella livet, information om asylförfarandet, främjande av jämlik tillgång till offentliga
och privata tjänster, åtgärder som informerar
migranter om deras rättigheter och skyldigheter, främjande av europeiska värderingar m.m.
Offentlig förvaltning
Förstärkning av administrativa system och
utbildning av personal för att säkerställa en
effektiv tillgång till asylprocessen, förbättring
kvaliteten och snabbhetet på asylbesluten,
utveckling av alternativ till frihetsberövande,
hållbart samarbete mellan olika aktörer, genomförande av informationsprogram, kapacitetsuppbyggnad för beslutsfattare och stödmottagare (utbyte av bästa praxis, nätverk) osv.
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Bra att veta

Det finns möjligheter att finansiera projekt
Genomförande: Huvuddelen av medlen genomförs genom delad
utanför EU som är kopplade till de förbereförvaltning på grundval av fleråriga nationella program. EU:s
delser migranter gör innan de kommer till
maximala medfinansieringsgrad är 75 % (ibland 90 %).
EU, exempelvis åtgärder innan avreSnabblänk
Resterande medel går till unionsåtgärder, katastrofbisan för att förbättra anställningsstånd, tekniskt stöd och Europeiska migrationsnätbarheten i EU:s medlemsstater,
verket och genomförs genom direkt eller indirekt
bedömning av kvalifikationer,
förvaltning. Ansökningar på EU-nivå bygger på
kurser i medborgarkunskap, ininbjudningar att lämna förslag och anbud, uppmaformationsinsatser m.m.
ningar för externa experter att komma med intresseanmälan samt katastrofbistånd.
Endast lagligt bosatta migranter
bit.ly/1qeMirS
har rätt att delta i projekt, vilket
Katastrofbistånd kan i undantagsfall beviljas medlemskan innebära en svårighet för de som
staterna för att ta itu med akuta behov till följd av ett stort
arbetar med papperslösa.
inflöde av migranter, vilket ställer stora krav på mottagningsanläggningar, asylsystem och asylprocesser.
Ansvariga myndigheter i respektive land: En
förteckning över de myndigheter som kan
Europeiska migrationsnätverket förser medlemsstaterna med inge specifik och uppdaterad information om
formation om migration och asyl som ett stöd för beslutsfattandet.
genomförandet finns i respektive nationella
Ekonomiskt bistånd beviljas i form av bidrag till dess nationella
program.
kontaktpunkter, vilka ansvarar för samordningen på nationell nivå.

Vad har gjorts?
Det österrikiska centret för unga migrantkvinnor, *peppa Mädchenzentrum, är en mötesplats
för migrantkvinnor i åldrarna 10 och 20 år som
behöver råd om utbildning, sysselsättning,
hemförhållanden, vänner osv. Centret erbjuder
konsultationer, workshops, hjälp med att hitta
arbete, sociala aktiviteter och tillgång till bibliotek.
Ytterligare information:

bit.ly/2glscx1

Ett franskt projekt, Medicinskt
stöd till asylsökande och flyktingar, finansierat av Europeiska
flyktingfonden, en av AMIF:s
föregångare, erbjöd gratis medicinsk och psykologisk vård till
asylsökande och flyktingar som
led av sviterna efter traumatiska
händelser, i syfte att förbättra deras
välbefinnande och livskvalitet.
Ytterligare information:
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Fond i fokus

Fonden för inre säkerhet (ISF)
Fonden för inre säkerhet främjar genomförandet av den förnyade strategin för inre säkerhet samt åtgärder som är
kopplade till samarbete inom brottsbekämpning och förvaltning av EU:s yttre gränser. Den underlättar lagligt resande
och bidrar till att säkerställa en hög säkerhetsnivå i EU, samtidigt som den är i linje med EU:s engagemang för grundläggande friheter och mänskliga rättigheter.

Vem kan söka?

Huvudsakliga mål

Ekonomiskt stöd finns tillgängligt främst för statliga och regionala
myndigheter, men även för kommuner och landsting, icke-statliga
organisationer, internationella offentliga organisationer, humanitära organisationer, privata och offentligrättsliga företag, utbildningsoch forskningsorganisationer m.fl.

På områdena Gränser och Viseringar syftar
fonden till att inrätta en enhetlig och högkvalitativ kontroll av de yttre gränserna,
harmonisera gränshanteringen och säkerställa en smidig gränsövergång genom att
ge stöd till en effektiv visumhantering och
informationsutbyte EU-länderna emellan.
Vad gäller migranter underlättar den för
lagliga resor till EU och säkerställer att de
som söker visum för en högkvalitativ service
och behandlas jämlikt. Inom området Polis
är fonden ägnad åt att bekämpa organiserad
gränsöverskridande brottslighet och stärka
EU-ländernas kapacitet att effektivt hantera
säkerhetsrelaterade risker.

Målgrupper
Nyanlända, asylsökande (inklusive de som ännu inte har fått något
slutligt beslut), personer som omfattas av tillfälligt internationellt
skydd, flyktingar och andra migranter med ordnade bostadsförhållanden.

Vad kan man söka för?
Säkerhet och rättvisa
Alla åtgärder som rör förvaltningen av de
yttre gränserna, kontroller och övervakningssystem, investeringar i operativ infrastruktur, utrustning och programvara,
förbättrad användning av modern teknik,
identitetshantering och teknisk utrustning,
kommunikationsinfrastruktur, implementering av IT-system för de yttre gränserna och
säkerhet (exempelvis Schengens informationssystem och informationssystemet för
viseringar), utplacering av sambandsmän
för migration, åtgärder kopplade till dokumentsäkerhet, förstärkt reaktionsförmåga,
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administrativ och operativ samordning (till exempel gemensamKatastrofbistånd kan ges för att hantera akuma insatser), upptäckt och utredning av organiserad brottslighet,
ta behov till följd av att ett stort antal tredupptäckt och utredning av sexuella övergrepp mot barn,
jelandsmedborgare passerar de yttre gränförebyggande av terroristverksamhet, visumrelaterad
serna, för åtgärder såsom tolkning för
Snabblänk
utbildning, utbildning av personal i språk och interregistreringsprocesser samt mat och
kulturell kompetens, informationsutbyte och föreandra förnödenheter för människor
byggande av våldsam radikalisering m.m.
i mottagningscentren.

Bra att veta

Unionsåtgärder är specifika gränsGenomförande: Den största delen av ISF geöverskridande eller innovativa åtnomförs genom delad förvaltning i form av årliga
gärder som gynnar hela EU.
bit.ly/1xgdKdQ
nationella program (förslagsinfordringar, offentlig
upphandling och direkttilldelning). Projekten medfiISF kan också användas för verksamhet
nansieras med upp till 75 % eller 90 % för särskilda åtgäri eller i förhållande till tredje land, såsom seder och upp till 100 % för tekniskt stöd. Resterande medel förvaltas
minarier, workshops och pilotprojekt för att
direkt eller indirekt av kommissionen och kan levereras genom intillfälligt ge tredje land teknisk och operativ
bjudningar att lämna förslag och anbud, unionsåtgärder eller kataexpertis, samt åtgärder som främjar ömsestrofbistånd och tekniskt bistånd.
sidigt förtroende och utbyte av god praxis.

Vad har gjorts?
I november 2015 beviljades Slovenien och Kroatien katastrofbistånd på området gränsförvaltning i syfte att hjälpa länderna att hantera
stora migrationsflöden. Medlen var inriktade
på tillfälliga åtgärder såsom att förbättra mottagningskapaciteten för nyanlända, öka boendekapaciteten och täcka logikostnader för tjänstemän
som skickats ut av andra medlemsstater. Samtidigt fick
båda medlemsstaterna också katastrofbistånd för tillfälliga förläggningar inom ramen för Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF).

GREENS-EFA.EU

2016 planerar kommissionen att
inleda ett anbudsförfarande för
en vetenskaplig analys av hur
migranter får information om de
rutter, transporter och smugglare som kan underlätta deras resa,
och om destinationslandet. Framför allt bör kommunikationskanalerna och sociala mediers roll undersökas.
Ytterligare information:

bit.ly/2dzkhZD
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Fond i fokus

Europeiska socialfonden (ESF)
Europeiska socialfonden syfte är höga sysselsättningsnivåer och en hög kvalitet på arbetet samtidigt som fattigdomen
bekämpas, stärker social delaktighet och främjar jämställdhet, icke-diskriminering och lika möjligheter. ESF är särskilt
användbart för missgynnade personer såsom etniska minoriteter och marginaliserade befolkningsgrupper.

Huvudsakliga mål

Vem kan söka?

Hållbar och kvalitativ sysselsättning: ESF stöder tillgång till sysselsättning och hållbar integration på arbetsmarknaden. Särskild uppmärksamhet ges till personer som riskerar social utslagning, samt
personer från marginaliserade befolkningsgrupper.

Statliga och regionala myndigheter, kommuner och landsting, icke-statliga organisationer, privata och offentligrättsliga företag,
humanitära organisationer, utbildningsinstitutioner, arbetsförmedlingar, forskningsorgan, yrkesvägledare, stödtjänster för ungdomar, fackföreningar, arbetsgivare, sociala
företag m.fl.

Social delaktighet och anti-diskriminering: Genom aktiv inkludering
och lika möjligheter ger ESF stöd till en socioekonomisk integration av marginaliserade grupper och bekämpar alla former av diskriminering.

Målgrupper

Utbildning: När det gäller missgynnade grupper främjar ESF jämlik
tillgång till utbildning av hög kvalitet och livslångt lärande, hjälper
till att höja kompetensen samt främjar yrkesvägledning och validering av förvärvad kompetens.
Offentlig förvaltning: För att minska den administrativa
bördan och förbättra effektiviteten investerar ESF i
institutionell och administrativ kapacitetsbyggnad
av alla intressenter som bedriver utbildning samt
i sysselsättnings- och socialpolitik.

Flyktingar och asylsökande med tillgång till
arbetsmarknaden. Asylsökande som inte
har tillgång till arbetsmarknaden får endast
beviljas tillträde till utbildningssystemet
om de deltar i yrkesutbildningsåtgärder eller i åtgärder som rör
Snabblänk
utbildningen av deras barn.

tivationshöjande
åtgärder,
fritidsaktiviteter, teckenspråk,
breddad tillgång till högre utVad kan man söka för?
bildning, förbättrad tillgång till
bit.ly/1tJKWTC
Sysselsättning och arbetsmarknad
kvalitetsskolor genom stöd till
Individuell rådgivning, CV-skrivande och jobbintervjutransporter (t.ex. bussning), ökad
tekniker, erkännande av förvärvad kompetens, tillgång till
diversifiering av lärarkåren, utbildning i
arbetsförmedlingstjänster, förebyggande av svartarbete, stöd till
att förstå hur vissa missgynnas inom utbildföretagande (inklusive finansiering och sociala företag), arbetslivsningen, kulturell mångfald och flerspråkigerfarenhet, förbättrade sysselsättningsmöjligheter, nätverkande,
het, kapacitetsuppbyggnad (yrkesvägledare,
utbildning av arbetsgivare osv.
socialarbetare och psykologer, medlare och
mentorer), innovativa pedagogiska verktyg
Utbildning
och metoder m.m.
Kurser som förbättrar tillgången till sysselsättning, utveckling och
uppgradering av grundläggande och pedagogiska färdigheter,
språk- och internetkurser, motverkande av avbruten skolgång, mo-
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Vård och omsorg
Åtgärder för att förbättra tillgången till prisvärda och högkvalitativa
vårdtjänster och sociala tjänster m.m.
Fri- och rättigheter
Verksamhet som skyddar lika tillgång till privata och offentliga
tjänster, som delar EU:s värderingar och informerar om rättigheter
och skyldigheter m.m.
Social delaktighet och integration
Förebyggande av diskriminering, förbättrad interkulturell förståelse, överföring av värderingar, offentliga debatter för ökad delaktighet, föräldraengagemang i barnverksamhet och skola, informationsinsatser m.m.
Offentlig förvaltning
Socialt samhällsarbete och främjande av kommunernas roll, utveckling av innovativa metoder för att arbeta med migranter,
omfattande sysselsättningsprogram, processer för att reformera migrationskontor, kapacitets- och kompetensuppbyggnad
av anställda i syfte att förbättra kvaliteten på asylprocessen,
politik och tjänster med större mervärde för migranter m.m.

Bra att veta
Genomförande: ESF genomförs genom delad förvaltning. Finansieringen kompletteras alltid av offentlig eller privat finansiering.
Medfinansieringsgraden varierar mellan 50 % och 85 % av de totala projektkostnaderna. Stöd ges i form av administrationsbidrag
samt inbjudningar att lämna förslag och anbud.
Initiativ som fått stöd av ESF
Agenda för ny kompetens och arbetstillfällen syftar till att ge människor
rätt kombination av färdigheter för framtida arbeten. Den ger stöd
till erkännandet av färdigheter och kvalifikationer som erhållits utanför EU. Nationella informationscentrum för akademiskt erkännande
(NARIC) kan erbjuda stöd till migranter att få sina examensbevis
och studier godkända, för att förbättra deras tillgång till arbetsmarknaden.

GREENS-EFA.EU

Ungdomssysselsättningsinitiativet hjälper unga
migranter som inte är i sysselsättning eller
utbildning att få ett kvalitativt erbjudande
om sysselsättning, fortsatt utbildning eller
lärlingsplats. Arbetsförmedlingar, yrkesvägledare, utbildningsinstitutioner, stödtjänster
för unga samt arbetsgivare kan ansöka om
stöd på nationell nivå.
ESF i ditt land:

bit.ly/2gj9tyo

Vad har gjorts?
I det tyska projektet Lotsendienst fick ungefär
1 400 migranter som var intresserade av att
starta eget företag rådgivning. 735 av dem
öppnade sedan framgångsrikt företag efter
individuell coachning.
Ytterligare information:

bit.ly/2fM2eyT

Som en del av det slovenska Mosaic-projektet
förser den ekosociala gården Korenika sårbara
grupper med relevant kunnande och relevanta färdigheter samt permanent sysselsättning
inom ekologisk livsmedelsproduktion, detta
samtidigt som kulturarvet på landsbygden upprustas.
Ytterligare information:

bit.ly/1KpWveI

Ett slovenskt socialt företag, SKUHNA eller
Slovenian World Cuisine, sysselsätter migranter och flyktingar som kockar och servitörer
för att förbättra deras sociala villkor, samtidigt som det slovenska samhället berikas.
Ytterligare information:

bit.ly/2gykvBz

11

Guide till EU-finansiering
på migrations- och asylområdet

Fond i fokus

EU-programmet för sysselsättning
och social innovation (EaSI)
Syftet med EU:s program för sysselsättning och social innovation är att främja en hög nivå av kvalitativ och hållbar sysselsättning samtidigt som det garanterar ett fullgott socialt skydd och bekämpar social utslagning, långtidsarbetslöshet
och diskriminering, samt förbättrar arbetsvillkoren och främjar jämställdhet mellan kvinnor och män.

Vem kan söka?

Huvudsakliga mål

Offentliga och privata organ och institutioner, nationella, regionala
och lokala myndigheter, icke-statliga organisationer, arbetsförmedlingar, arbetsmarknadens parter, högskolor och forskningsinstitut,
experter på konsekvensanalys, nationella statistikkontor, organ
som tillhandahåller personer och mikroföretag med mikrofinansiering m.fl.

EaSI syftar till att stärka EU:s mål och samordning av åtgärder på EU-nivå och nationell nivå när det gäller sysselsättning, socialpolitik och delaktighet.

Målgrupper
Asylsökande med eller utan tillgång till arbetsmarknaden, flyktingar och migranter.

När det gäller migranter kan två delprogram
vara av stor betydelse: Progress stöder utvecklingen av lämplig EU-politik för sysselsättning, social delaktighet och socialt
skydd, med särskilt fokus på anti-diskriminering. Det främjar nationell och internationell dialog i syfte att utveckla lösningar på
reella behov, och ger ekonomiskt stöd för att
genomföra sociala och arbetsmarknadspolitiska innovationer. Mikrofinansiering och socialt entreprenörskap har som syfte att öka
tillgången till mikrofinansiering för utsatta
grupper, särskilt migranter, kvinnor, ungdomar och lågutbildade arbetstagare som vill
starta ett eget mikro- eller socialt företag.
EaSI:s tredje delprogram, Eures, uppmuntrar
arbetstagares rörlighet inom EU genom att
säkerställa att arbetssökande i hela unionen
har tillgång till samma platsannonser och
stödtjänster.
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Vad kan man söka för?

Bra att veta

Social delaktighet och integration
Expertgranskningar, gränsöverskridande analyser och fallstudier,
utvärderingar, pilotprojekt, workshops och utbyte av god praxis
om politik för social delaktighet i olika medlemsstater för att underlätta ömsesidigt lärande m.m.

Genomförande: Framsteg och Eures förvaltas direkt av Europeiska kommissionen
genom inbjudningar att lämna anbud och
förslag. För att ansöka om mikrofinans- och
sociala entreprenörskapsgarantin, besvarar
man en uppmaning att inkomma med intresseanmälan på Europeiska investeringsfondens webbplats. Kommissionen finansierar
inte entreprenörer eller sociala företag
direkt, men gör det möjligt för utvalda
mikrokreditgivare och investerare i
sociala företag inom EU att öka utlåningen..

Sysselsättning och arbetsmarknad
Krafttag mot svartarbete, kapacitetsuppbyggnad
av mikrokreditgivare för att hjälpa migranter
att starta företag, forskning inom områdena
migrantföretagare och den roll sociala företag spelar för att underlätta migranters integration på arbetsmarknaden, rådgivning och
rekryteringstjänster för gränsarbetare, informations- och kommunikationsverksamhet om
fördelarna med geografisk och yrkesmässig rörlighet, skräddarsytt mentorskap osv.

Snabblänk

bit.ly/2jGpKCU

Utbildning
Förbättrad digital kompetens, ömsesidigt lärande mellan
Euresaktörer, utbildning av Euresrådgivare osv.
Offentlig förvaltning
Utveckling av och verksamhet inom gränsöverskridande partnerskap osv.

Vad har gjorts?
EaSI erbjuder regelbundet finansiering för
icke-statliga organisationer som bedriver forskning på
områdena social delaktighet eller mikrofinansiering och finansiering av sociala företag. Finansieringen kan beviljas projekt som
fokuserar på migrantentreprenörskap samt projekt om sociala företags roll för att underlätta integrationen av flyktingar och invandrare i samhället och på arbetsmarknaden.
Ytterligare information:

GREENS-EFA.EU

Samordning med andra åtgärder: EaSI
kompletterar andra EU-program, exempelvis Erasmus+, programmet Rättigheter, jämställdhet och medborgarskap samt
strukturfonderna, särskilt ESF och ungdomssysselsättningsinitiativet.

Det holländska projektet Doorto-door social inclusion in a
multi-ethnic problem neighbourhood, som riktar sig till etniska minoriteter och migranter i
tätbefolkade storstadsområden
(Schilderswijk, Haag) har utvecklat
en metod för ingripande i enskilda fall
(dörr-till-dörrmetoden) för att öka sysselsättningen bland långtidsarbetslösa föräldrar, och därmed förbättra livschanserna för
barn som växer upp i multietniska hushåll

bit.ly/2fRPyd5
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Fond i fokus

Fonden för europeiskt bistånd
till dem som har det sämst ställt (Fead)
Fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt syftar till att lindra de värsta formerna av fattigdom i
EU, såsom hemlöshet, barnfattigdom och brist på mat. På grund av dess stödjande karaktär tjänar Fead som ett första
steg för att hjälpa människor ut ur fattigdom och social utslagning.

Vem kan söka?

Målgrupper

Offentliga organ, icke-statliga organisationer, matbanker m.fl.

De sämst ställda – såsom dessa har identifierats av den aktuella medlemsstaten – exempelvis människor som lever i fattigdom,
hemlösa, barn, pensionärer, personer med
funktionshinder och migranter, vilket kan
omfatta nyanlända när de kommer till EU,
asylsökande och flyktingar. De exakta målgrupperna identifieras på nationell nivå och
beror på hur medlemsstaterna definierar typen av stöd, exempelvis mat och grundläggande materiellt bistånd, social delaktighet.
Asylsökande och flyktingar är inte uttryckligen målet och måste nämnas i det operativa
programmet för att vara stödberättigade.

Huvudsakliga mål
Fondens huvudsakliga syfte är att minska antalet personer som
är eller riskerar att hamna i fattigdom med minst 20 miljoner till
år 2020. Genom att hjälpa de grupper som kämpar mest strävar
fonden efter att stärka den sociala sammanhållningen och stöder
även insamling och distribution av matdonationer för att minska
matsvinnet.

Vad kan man söka för?
Materiellt stöd
Stöd kan beviljas direkt efter ankomsten till
EU i form av kortsiktiga åtgärder: matpaket
eller måltider, kläder och skor, sovsäckar,
skolmaterial och andra nödvändigheter såsom hygienvaror.
Social delaktighet och integration
Kan enbart ske i form av långsiktiga åtgärder när asyl väl har sökts och kan omfatta
följande: verksamheter för social delaktighet utöver aktiva arbetsmarknadsåtgärder,
exempelvis att styra mottagare till annan
befintlig verksamhet, språkkurser, översättning och tolkning, medborgarkunskap (t.ex.
information om villkor, rättigheter och skyldigheter), hälsofrämjande aktiviteter, social
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European Federation of Food Banks samlar
cirka 260 matbanker i 23 europeiska länder.
Nästan hälften av maten som samlas in i
Europa kommer från EU:s program för livsmedelsbistånd till de som har det sämst
ställt, resten kommer från livsmedSnabblänk
elsindustrin, detaljhandeln och
privatpersoner.

verksamhet och nätverksbyggande, utbildning för ökat självförtroende, information om tillgängliga sociala tjänster och tillfälligt
husrum, grundläggande kunskaper i privatekonomi, tillgång till
sjukvård och utbildning, psykologiskt stöd och egenmakt.

Bra att veta
Genomförande: Fead förvaltas i delad förvaltningsmetod. Den kompletterar och verkar vid sidan av Europeiska socialfonden. Medlemsstaterna kan antingen köpa mat eller varor direkt och leverera dem via
partnerorganisationer, vanligtvis offentliga organ och
icke-statliga organisationer, eller ge dessa organisationer ekonomiskt stöd.

Materiellt stöd: Varje land kan anpassa det stöd det ger.
Materiellt stöd kan kombineras med kompletterande åtgärder,
t.ex. vägledning och stöd för att hjälpa de mest utsatta att hitta en
väg ut ur fattigdomen.
Deltagande från sociala livsmedelsbutiker: Mat och varor som
finansieras av fonden måste delas ut gratis till de sämst ställda.
Sociala livsmedelsbutiker kan delta i systemet så länge de medfinansierade produkterna delas ut gratis.

Vad har gjorts?
Den franska matbanksfederationen samlar
79 matbanker över hela det franska territoriet. Varje år hjälper de mer än 1,8 miljoner
människor som lever under fattigdomsgränsen genom att ge dem med matkassar och måltider.

FEAD Network är en organisation som för samman de som
arbetar för att minska de värsta formerna av fattigdom, vilbit.ly/2iJiW8n
ket ger möjligheter att dela god
praxis och idéer om hur man kan
ge stöd till de sämst ställda i EU.
Ansvariga myndigheter i respektive land:
bit.ly/2h2pslc

Det tyska projektet Hilfe-Lotsinnen für zugewanderte EU-Bürgerinnen in der Armutsprostitution ger stöd till fattiga
kvinnliga migranter som på grund
av fattigdom drivits till prostitution och ger deras barn tillgång till
utbildning.
Ytterligare information:
bit.ly/2gp75ay

I Kroatien har livsmedelsbistånd, hygienprodukter och skolmaterial
delats ut till migranter, tillsammans med kompletterande åtgärder,
såsom rådgivning om hälso- och sjukvård, personlig hygien och
föräldraskap.

GREENS-EFA.EU
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Migranter kan
hjälpa till att skapa
inkluderande samhällen
För den som söker skydd och ett nytt liv i Europa är det mycket viktigt med
en snabb, rättvis och effektiv integration. Vi i gruppen De Gröna/EFA anser
att integration inte ska vara något annat än en långsiktig investeringsprocess som
stärker alla inblandade och underlättar deras aktiva deltagande. Utöver att tillgodose
migranters och flyktingars grundläggande rättigheter och behov bör integrationen
främst skapa meningsfulla möjligheter för dem att delta aktivt, inte bara ekonomiskt
utan även i det sociala, kulturella och politiska livet. Detta ska ske samtidigt som deras
känsla av tillhörighet stärks och de uppmuntras att bidra till lokalsamhällets utveckling. Ett
inkluderande samhälle som välkomnar olika kulturer och synsätt kommer definitivt att dra
nytta av mångfalden.
Utöver de många utmaningar som de olika aktörerna ute i samhället står inför i
den komplexa uppgiften att skapa sådana möjligheter, utgör bristen på tillräckligt
ekonomiskt stöd ytterligare ett stort hinder. Trots detta har många goda
exempel på lokala och regionala initiativ redan visat att en rättvis långsiktig
integration av migranter och flyktingar inte bara är en fråga om olika
sätt och medel, utan först och främst om inkluderande dialog och
starkt medborgerligt engagemang.

Härnösands kommun har tagit ett helhetsgrepp för
att välkomna migranter och flyktingar. I kommunens strategi
för integration har ett massivt deltagande från civilsamhällets sida, i
kombination med en tydlig ansvarsfördelning och tidiga insatser, varit de
viktigaste principerna för att främja social delaktighet och integration. De olika
åtgärderna, såsom snabb tillgång till skolgång, långsiktig stadsplanering, snabbt
erkännande av färdigheter, praktikplatser med möjlighet till språkträning, skapande av
mötesplatser i samhället och anordnande av aktiviteter som är specifika för regionen, är
alla utformade för att visa migranter och flyktingar gästfrihet och ge dem möjligheter att
stanna kvar och skapa sig ett nytt liv i kommunen.
I spanska Andalusien och Melilla har ett aktivt medborgarskapsprojekt inletts för att bekämpa
negativa stereotyper om migranter och de destruktiva rykten som står i vägen för samexistens
i mångfalden. Med hjälp av utbildade anti-ryktesombud som presenterar objektiv och saklig
information för att motverka falska påståenden lokalt, bidrar Stop rumours till att skapa
delaktighet i värdsamhällena, interkulturell medvetenhet och icke-diskriminering.
Det italienska biodlingsprojektet Brave Bee syftar till att underlätta unga asylsökandes
integration både socialt och i jobbhänseende genom att ge dem specifika
kunskaper om grundläggande biodlingstekniker och bikupebyggande. Det
lokala hantverket biodling gynnar regionen och bevarar den biologiska
mångfalden, samtidigt som det hjälper de asylsökande att bättre
hantera sin svåra situation.

Gruppen
De Gröna
/EFA

Green
European
Foundation
Lokala insatser
är nyckeln till framgång
Den här guiden bygger på tanken att man överallt i Europa kan hitta bästa praxis och fantastiska
lokala exempel på hur man välkomnar migranter, flyktingar och asylsökande och verkar för en
framgångsrik integration. Vi på Green European Foundation (GEF) samarbetar med nationella gröna stiftelser
över hela Europa för att utforska de miljöer där europeiska och nationella verkligheter tillsammans påverkar livet
för migranter, flyktingar och asylsökande. Inom vårt projekt Refugees and Migrant Policies – the Local Level strävar
vi efter att identifiera god praxis på lokal nivå, utmaningar när det gäller att genomföra integration och tillhandahålla
tjänster, samt möjliga gröna förslag på en rättvis och human inställning till den så kallade flyktingkrisen.

GEF:s skrifter stimulerar debatten
Genom att tillhandahålla och distribuera gratis skrifter vill vi stimulera till en europeisk debatt. I maj 2016 publicerade
vi broschyren Paving the way for a Green debate on Refugee, Asylum and Migration Policies, som sammanfattar det aktuella
diskussionsläget inom den gröna familjen och beskriver de ståndpunkter De Gröna inom EU:s institutioner har, exempelvis
Europeiska Gröna Partiet (EGP) och den Gröna Gruppen i Europaparlamentet. I slutet av 2015 genomförde vi en studie för att
analysera de olika åsikterna hos Europas gröna partier genom att gå igenom enkätsvar från 25 gröna partier i 23 olika länder.
Som ett resultat av detta kunde vi ge en översikt över var de är överens och oense på nationell nivå, och belysa områden där
frågorna fortfarande är öppna och kräver ytterligare diskussion.
Dessutom ägnades ett temanummer av vår egen Green European Journal nyligen denna angelägna fråga (Checkpoint Europe
– The Return of Borders). Den analyserar de olika sätt på vilka gränser har återuppstått i hela Europa, både i verkligheten
och i de europeiska medborgarnas medvetanden, och undersöker vilken den progressiva reaktionen är på denna
alarmerande utveckling.

En guide till finansiering för gröna aktörer
Vi hoppas att vårt arbete kan bidra till ett livligt utbyte av kunskap och erfarenheter mellan gröna
aktörer i hela Europa om hur man går samman och möter de utmaningar som ligger framför oss i
vår strävan att bygga ett starkt Europa av medborgare, i linje med vår vision. Vi tror också att
guiden kan komma att fungera som främsta källa till information om EU-medel för de
många engagerade gröna aktörer på lokal och regional nivå som arbetar med
migranter, flyktingar och asylsökande, eller som planerar att göra det i
framtiden.
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Fond i fokus

Europeiska regionala
utvecklingsfonden (Eruf)
Europeiska regionala utvecklingsfondens syfte är att stärka den ekonomiska, territoriella och sociala sammanhållningen
genom att avhjälpa de huvudsakliga regionala obalanserna inom EU.

Vem kan söka?

Huvudsakliga mål

Offentliga organ, organisationer inom den privata sektorn (särskilt
små och medelstora företag), universitet, föreningar, icke-statliga
organisationer och frivilligorganisationer, liksom utländska företag
som är baserade i den region som omfattas av respektive operativa
program.

Eruf är ett av de viktigaste finansieringsinstrumenten inom EU:s sammanhållningspolitik och syftar till att minska ojämlikheter i
utveckling mellan regionerna i Europa. Fondens investeringar fokuserar på innovation
och forskning, den digitala agendan, stöd till
små och medelstora företag samt en ekonomi med låga koldioxidutsläpp.

Målgrupper
Det stöd som är kopplat till migranter och flyktingar omfattar infrastrukturutveckling inom olika områden såsom stadsförnyelse, vård
och omsorg, bostäder, företagande och utbildning. Det specificerar
inte stöd till särskilda målgrupper, men det kan bidra till att minska
fysisk isolering eller uppfylla utsatta gruppers behov.

Vad kan man söka för?

Snabblänk

När det gäller invandrare och flyktingar kan
Eruf komplettera ESF i stödet till integrationsprocessen, detta genom investeringar
i infrastruktur och stadsförnyelse. Prioritet
ges till att främja sysselsättning och social delaktighet, bekämpa fattigdom
och diskriminering samt investera
i utbildning och livslångt lärande.

Bostäder och infrastruktur
Byggande av mottagningscentrum och tillfälliga bostäder, infrastrukturutveckling i oroshärdar, infrastrukturutveckling för vård- och
omsorgstjänster, mobila sjukhus, sanitet och
vattenförsörjning, infrastruktursatsningar i
Sysselsättning och arbetsmarknad
bit.ly/2jU9P1E
utbildningslokaler och förbättrad tillgång till utInkomstbringande verksamhet (exbildning (t.ex. investeringar i transport- och väg
empelvis start av sociala företag, mikinfrastruktur), renovering, uppgradering av bostäder
rokreditprogram) m.m.
och tillhörande infrastruktur i linje med principerna om
energieffektivitet, investeringar i lågenergihus, byggande av dagOffentlig förvaltning
hem, skolor, samlingslokaler, subventionerade bostäder och ungFörstärkning av den institutionella kapacitedomsklubbar m.m.
ten och effektiviteten hos offentliga förvaltningar och myndigheter som arbetar med
Vård och omsorg
integration av migranter och flyktingar.
Primära hälso- och sjukvårdstjänster, samhällsbaserad omsorg,
medling, sociala tjänster osv.
Utbildning
Språkkurser, idrottsundervisning m.m.
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Bra att veta
Genomförande: Eruf förvaltas genom delad förvaltning via
medlemsstaterna i form av nationella operativa program som
genomförs av regionala myndigheter. Fonden ger stöd i form
av bidrag, priser, återbetalningspliktigt stöd samt finansiella
instrument.
Komplementaritet: Fonden kan användas som mest effektivt i
samordning med AMIF och tillsammans med åtgärder för social
delaktighet samt arbetsmarknadsåtgärder (t.ex. utbildning,
språkkurser, rådgivning, coachning, yrkesutbildning och
sysselsättningsåtgärder).
Flexibel användning: Eruf kan i enskilda fall tillhandahålla
katastrofhjälp som kompletterar stödet från AMIF, ISF m fl. Hjälpen
är kopplad till mottagande av migranter och flyktingar och kan
omfatta att bygga eller utöka kapaciteten för mottagningscentrum,
tillfälliga bostäder, tält och containrar.
Ansvarig myndighet i mitt land:

bit.ly/2hdBewW

Den urbana dimensionen
Städer spelar en avgörande roll när det gäller att reagera på och anpassa sig till demografiska förändringar och nya migrationstrender.
Som en av de första kontaktpunkterna för migranter konfronteras
de ofta med den komplexa integrationsprocessen, vilket kan sätta
press på deras sociala service, sysselsättningsstrategier och offentliga tjänster.
Det gränsöverskridande samarbetsprogrammet URBACT stöder inrättandet av nätverk mellan städer i olika medlemsstater som arbetar med en specifik fråga. Projektet OPENCities samlade städer för
att utveckla en mer proaktiv politik för att bli bättre på att locka till
sig eller behålla rörliga internationella befolkningsgrupper.
Integrerade strategier för hållbar stadsutveckling hanterar stora urbana utmaningar och skapar varaktiga förbättringar på ekonomiska,
miljömässiga, klimatrelaterade, sociala och demografiska förhållanden i stadsområden. De utförs och genomförs i samarbete med civilsamhället, lokalbefolkningen och andra förvaltningsnivåer.
Initiativet Urbana innovativa åtgärder förser stadsområden i hela Europa med resurser för att testa nya lösningar för urbana utmaningar
och se hur dessa fungerar i praktiken.

GREENS-EFA.EU

Vad har gjorts?
Det österrikiska projektet Mingo Migrant
Enterprises, skapat av Wirtschaftsagentur i
Wien, erbjuder migrantföretag startstöd och
konsultationer, samt stöd vid kontakter med
myndigheter och finansinstitut i staden. Ytterligare information:
Ytterligare information:

bit.ly/2gLoDB0

Det gränsöverskridande samarbetsprojektet
MigrAlp, utvecklat av två regioner, Tyrolen
i Österrike och Sydtyrolen i Italien, stöder
utvecklingen av verktyg och informationstjänster för integrering av migrantgrupper,
samtidigt som rasism och diskriminering
bekämpas. Huvuddragen i projektet är bättre social delaktighet och integration på arbetsmarknaden och ökad medvetenhet om
den kulturella mångfalden i skolor genom
rollspelet SpaceMigrants.
Ytterligare information:

bit.ly/2h2xGKv

Gränsöverskridande dimension
Europeiskt territoriellt samarbete
Interreg främjar förbättrat regionalt samarbete genom gränsöverskridande strategier
som tacklar gemensamma problem. Samarbetets gränsöverskridande karaktär uppmuntrar medlemsstaterna att vända sig till
sina grannar och förse dem med verktyg för
att gemensamt hantera de socioekonomiska, miljömässiga och territoriella utmaningar de står inför.
När det gäller migranter och flyktingar kan
Interreg också bidra till att ta itu med problem kopplade till människohandel genom
att stödja institutionellt och administrativt
samarbete mellan EU och icke EU-länder på
andra sidan Medelhavet och med grannländerna.
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Programmet för Rättsliga frågor
Syftet med programmet för Rättsliga frågor är att vidareutveckla ett europeiskt område med rättvisa baserat på ömsesidigt erkännande och ömsesidigt förtroende.

Vem kan söka?

Huvudsakliga mål

Alla offentliga och privata organ som är rättsligt etablerade i medlemsstaterna, EFTA-länder och kandidatländer eller potentiella
kandidater i enlighet med deras ramavtal.

Programmet syftar till att säkerställa att
EU-lagstiftningen inom civil- och straffrätt tillämpas på ett effektivt sätt i de olika
medlemsstaterna och att underlätta god
Målgrupper
tillgång till rättvisa för medborgare och föPersoner som beviljats internationellt skydd (flyktingar) samt, på
retag. Det ger stöd till rättsligt samarbete
vissa villkor, nyanlända och asylsökande.
i civilrättsliga och straffrättsliga frågor och
främjar tillgång till rättvisa och skydd
för brottsoffers rättigheter. GränsVad kan man söka för?
överskridande samarbete melSnabblänk
Säkerhet och rättvisa
lan medlemsstaterna uppUtbyte av god praxis för informationsinsatser, konmuntras i syfte att förbättra
ferenser och mediekampanjer, analysverksamhet
ömsesidig kunskap om och
(studier, datainsamling, undersökningar, rapporförståelse för de rättsliga
ter), informationsmaterial och guider, utveckling
systemen, och därmed ömav gemensamma metoder, stöd till civilsamhällets
sesidigt förtroende.
organisationer (NGOs) som arbetar med skydd av
bit.ly/1n7HQaL
jämställdhet och människors rättigheter m.m.
Vinstdrivande företag kan endast få
Utbildning
tillgång till programmet i samarbete med
Kapacitetsuppbyggnad och utbildning för yrkesverksamma (perideella eller offentliga organisationer.
sonalutbyten, expertmöten, workshops), utveckling av utbildningsmoduler och utbildningsverktyg online/offline, utveckling
Vad har gjorts?
av informations- och kommunikationsverktyg, ömsesidigt lärande,
expertgranskningar, utbildning av utbildare, språkutbildning i juri2016 kommer kommissionen att komma
disk terminologi, undervisningsmaterial m.m.
med en inbjudan att lämna in förslag för att
hos yrkesverksamma stödja kapacitetsuppBra att veta
byggnad om barns rättigheter. Dessutom
Genomförande: Fonden förvaltas och genomförs direkt av Eurokommer en förstärkning av systemen för
peiska kommissionen (GD Rättsliga frågor) genom åtgärds- och
att skydda migrerande barn att finansieras
verksamhetsbidrag samt direkttilldelning, vilka publiceras i form
genom direkta bidrag till internationella orav inbjudningar att lämna anbud och förslag. Medfinansieringsgraganisationer.
den varierar vanligtvis, från 80 % till 90 % i undantagsfall.
Komplementaritet: Programmet Rättsliga frågor kan komplettera
programmet för Rättigheter, jämlikhet och medborgarskap, Fonden för inre säkerhet, Erasmus+ och Instrumentet för stöd inför
anslutningen.
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Kvinnor som är flyktingar,
asylsökande eller papperslösa
På grund av flera könsspecifika utmaningar utgör kvinnor som är
flyktingar, asylsökande eller papperslösa en mycket utsatt grupp
bland migranterna. De kan utsättas för könsrelaterat våld i alla skeden
av sin resa, samt bli isolerade i värdlandet. Tillgången till tjänster,
arbete och utbildning kan vara begränsad för dem, vilket leder till ett
ekonomiskt, socialt och kulturellt beroende. Givet könssegregeringen
på arbetsmarknaden och den komplexa processen för att få
meriter erkända, får de ofta anställning i lågavlönade arbeten, vilket
hämmar deras integration. Samtidigt som många kvinnor lämnar sina
hemländer just i ett försök att uppnå rättvisa och jämlikhet, kan den
diskriminerande politik som styr migrationsprocessen ofta göra
dem maktlösa. För att hjälpa de kvinnliga migranterna att utveckla
sin känsla av tillhörighet och bidra aktivt till värdlandet, måste de
samhällen som tar emot dem ta hänsyn till deras specifika behov
och sträva efter deras självbestämmande och självständighet
genom att främja ett jämställt mottagande och en jämställd
integrationspolitik.

GREENS-EFA.EU
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Kreativa Europa
Programmet Kreativa Europa garanterar och främjar Europas kulturella och språkliga mångfald, en produkt av århundraden av tvärkulturell interaktion, influenser och migration.

Vem kan söka?

Huvudsakliga mål

Ideella organisationer, kommuner, föreningar, välgörenhetsorganisationer, stiftelser, kulturella och kreativa organisationer m.fl.

Programmet stöder europeiska kultur-,
audio-visuella och tvärsektoriella projekt
som främjar social delaktighet och ömsesiMålgrupper
dig kulturell förståelse. Det kan öka synligFlyktingar samt, under vissa förutsättningar, nyanlända och
heten för europeiska värderingar och
asylsökande.
kulturer samt främja internationell
samproduktion. De finansierade
Snabblänk
aktiviteterna lyfter fram migVad kan man söka för?
ranternas bidrag till den kulProjekt som hjälper migranter att umgås och uttrycka
turella mångfalden i Europa.
sig utan att förlita sig på ett visst språk och som ökar
Kultur kan vara ett sätt för
medvetenheten om migrationens orsaker och effekter.
dem att träffas, kommunicera och bli en del av samhället.
bit.ly/2gldCHd
Kultur och media
Europeiska filmer och tv-program, festivaler, litterära
översättningar, produktion av spelfilmer, tecknade filmer och
liga projekt (projektledare och minst fem
dokumentärer, bibliotek, främjande av kulturarvet, internationella
andra partners). Maximal livlängd för samtliga
evenemang, utställningar och festivaler, utbildning för kulturellt och
projekt är 48 månader.
kreativt yrkesverksamma m.m.
Garantifaciliteten stöder tillgång till finansieBra att veta
ring för mikroföretag samt små och medelstoGenomförande: Programmet förvaltas direkt av kommissionen gera företag i den kulturella och kreativa sektorn.
nom dess genomförandeorgan för utbildning, audiovisuella medier
och kultur, baserat på årliga arbetsplaner som beskriver finansieringsVad har gjorts?
verksamheten och de belopp som ska utdelas.
Inbjudan till Europeiska samarbetsprojektet - inVarje deltagande lands Kontaktpunkt för Kreativa Europa ger informategration av flyktingar kom 2016 för att stödja
tion om programmet och tillgång till finansiering.
projekt som underlättar integrationen av flyktingar i Europa och stärker ömsesidig kulturell
Kontaktinformation för varje enskilt land finns här:
bit.ly/21k98gO
förståelse, interreligiös dialog och tolerans.
Europeiska samarbetsprojekt stöder gränsöverskridande samarbete
Projektet syftar till att hjälpa flyktingar att ummellan kulturella och kreativa organisationer inom och utanför EU.
gås och uttrycka sig utan att tala värdlandets
Projekt kan främja ömsesidig förståelse mellan värdsamhällen och
språk, främja demokratiska värderingar och
migranter. Finansieringen är tillgänglig för antingen småskaliga proge EU-medborgarna möjlighet att lära sig av
jekt (projektledare och åtminstone två andra partners) eller storskaflyktingarnas värderingar och kulturer.
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Europa för medborgarna
Europa för medborgarna syftar till att öka medvetenheten om och förståelsen för EU, dess historia, mångfald och värderingar, samt hjälpa människor att bli mer engagerade i medborgerliga och demokratiska aktiviteter.

Vem kan söka?

Huvudsakliga mål

Lokala och regionala myndigheter, ideella organisationer, det civila samhällets organisationer, utbildnings- och ungdomsorganisationer, kulturföreningar, forskningsinstitut, tankesmedjor, plattformar för alleuropeiska organisationer m.fl.

Med särskilt fokus på att bekämpa stigmatisering av migranter och främja interkulturell dialog och ömsesidig förståelse främjar programmet demokratiskt deltagande
och medborgardeltagande. Detta i form av
Målgrupper
vänortsprojekt där deltagarna diskuterar
Personer som åtnjuter internationellt skydd (flyktingar) samt, på
konkreta europeiska politiska frågor och
vissa villkor, nyanlända och asylsökande.
utvecklar förutsättningarna för samhällsengagemang och frivilligverksamhet, nätverk av städer som stöder
Snabblänk
Vad kan man söka för?
kommuner som arbetar tillsamSocial delaktighet och integration
mans med en gemensam fråga
Vänorter, nätverk av städer för att utforska gemensamt projekt inom civilsamhälsamma frågor och dela resurser, projekt inom det
let som ger möjlighet till direkt
civila samhället som möjliggör direkt deltagande i
deltagande i beslutsprocessen.
den politiska beslutsprocessen i EU, expertgranskningar, expertmöten, upplysningsverksamhet osv.
bit.ly/1SYcUup

Bra att veta
Genomförande: Europa för medborgarna förvaltas direkt av
Europeiska kommissionen och genomförs av dess genomförandeorgan för utbildning, audiovisuella medier och kultur på grundval
av årliga arbetsprogram. Finansieringen finns tillgänglig i form av
åtgärdsbidrag för åtgärder med en begränsad tidsram, driftsbidrag
som är inriktade på tankesmedjor och civilsamhällets organisationer, samt offentliga upphandlingskontrakt. Medfinansieringsgraden finns angiven i respektive arbetsprogram.
Programmet är eventuellt öppet för anslutningsländerna, kandidatländerna och de potentiella kandidatländerna, under förutsättning
att de har undertecknat ett samförståndsavtal med kommissionen.
Inom de särskilda prioriteringarna för 2016-2020 kommer programmet också att fokusera på att bekämpa stigmatisering av invandrare och
skapa motbilder för att främja interkulturell dialog och ömsesidig förståelse.
Ytterligare information:

GREENS-EFA.EU

Svensk kontaktpunkt för Europa för
medborgarna:
bit.ly/2hfhhDM

Vad har gjorts?
Det belgiska projektet My Story – Media
and migrants, som inleds 2016, kommer
att undersöka hur de traditionella medierna formar medborgarnas uppfattningar
om invandrare och flyktingar genom att
studera budskapen i medierna och skapa
innehåll för att ge en kritisk motbild, samt
uppmuntra medborgarnas deltagande.
Ytterligare information:

bit.ly/2gVKe7q

bit.ly/1Oz13mD
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Programmet för Rättigheter,
jämlikhet och medborgarskap
Programmet för Rättigheter, jämlikhet och medborgarskap främjar och skyddar människors jämlikhet och rättigheter
såsom dessa finns angivna i fördraget om Europeiska unionen, i EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna samt
i internationella konventioner om mänskliga rättigheter.

Vem kan söka?

Huvudsakliga mål

Civilsamhällets organisationer, icke-statliga organisationer, offentliga myndigheter, kommuner och landsting, europeiska nätverk,
forskningscenter, skolor, utbildningscenter m.fl.

Målgrupper
Personer som åtnjuter internationellt skydd (flyktingar)
samt, på vissa villkor, nyanlända och asylsökande.

Vad kan man söka för?

Genom att göra människors fri- och rättigheter mer synliga och mer konsekvent
tillämpade i hela EU säkerställer programmet att dessa respekteras i praktiken. Programmets mål om att främja icke-diskriminering och barnens rättigheter,
öka medvetenheten och bekämpa
Snabblänk
rasism, främlingsfientlighet och
våld mot kvinnor och barn har
ett kraftigt fokus på migranter.

Fri- och rättigheter
Utbyte av god praxis, konferenser och kampanjer för att öka medvetenheten, analysverksamhet
Liknande åtgärder: Ytterligare
(studier, riktmärken, undersökningar), informaEU-program
som berör främjanbit.ly/1pBWgDi
tionsmaterial, åtgärder som värnar jämlikhet och
de och skydd av de mänskliga rätmänskliga rättigheter, omsorg om ensamkommande
tigheterna är Europeiska instrumentet
flyktingbarn och främjande av deras rättigheter, informaför demokrati och mänskliga rättigheter
tionsknutpunkter för nyanlända, åtgärder med ett europeiskt mersom främjar demokrati, rättsstatens prinvärde m.m.
ciper och respekt för mänskliga rättigheter
utanför EU, samt Europa för medborgarna
Utbildning
som främjar förståelsen för EU:s historia och
Kapacitetsuppbyggnad och utbildning för yrkesverksamma (permångfald.
sonalutbyten, expertmöten, workshops), utveckling av utbildningsmoduler och utbildningsverktyg online/offline, ömsesidigt
Vad har gjorts?
lärande, expertgranskningar, utbildning för utbildare, språkutbildningar i juridisk terminologi, undervisningsmaterial m.m.
Det gränsöverskridande projektet GEMMA
against violence: Gender based Empowerment of
Bra att veta
migrants through att Multiagency Approach
Genomförande: Programmet förvaltas och genomförs direkt av
främjar genomförandet av befintliga instruEuropeiska kommissionen (GD Rättsliga frågor) genom åtgärdsment för mänskliga rättigheter genom en
och administrationsbidrag, och publiceras i form av inbjudningar
sektorsövergripande metod för att ta itu med
att lämna anbud och uppmaningar till intresseanmälan. Medfinande bakomliggande orsakerna till våld och
sieringsgraden för projekt är vanligen 80 %.
hjälpa migrantkvinnor som undkommit våld.
Vinstdrivande företag kan endast få tillgång till programmet i samarbete med ideella eller offentliga organisationer.
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Migrerande barn
En av de grupper som är särskilt utsatta är
migrerande barn och minderåriga. På väg till
värdlandet kan deras liv vara i fara och deras rättigheter
kränkas. Ofta är de åtskilda från sina familjer och lider
brist på ekonomiska resurser och stödjande nätverk.
Därför är de särskilt utsatta för våld, utnyttjande
och människohandel. Oavsett nationalitet och
migrationsstatus bör prioriterat stöd ges till barn och
minderåriga, särskilt i form av skräddarsydda skydd
för barn, åtgärder för att förhindra familjeseparationer
och främja familjeåterförening, samt åtgärder som ger
snabb tillgång till asylförfaranden, hälso- och sjukvård,
utbildning och juridiska ombud.
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Erasmus+
Erasmus+ syftar till att förbättra utbildning och icke-formellt lärande för ungdomar som ett medel för att skapa arbetstillfällen och förbättra EU:s konkurrenskraft.

Vem kan söka?

Huvudsakliga mål

Erasmus+ är tillgängligt för deltagande organisationer såsom
universitet, utbildningsleverantörer, tankesmedjor, forskningsorganisationer, ungdomsgrupper och privata företag samt enskilda
deltagare (studenter, lärare och utbildare, ungdomsarbetare, volontärer), vilka kan delta via de organisationer som deltar i programmet.

Målgrupper
Särskild uppmärksamhet ägnas åt deltagare från missgynnade miljöer, i synnerhet invandrare och flyktingar, som kan delta i alla delar av programmet.
De specifika villkoren varierar dock mellan medlemsstaterna.

Programmet ger stöd inom områdena utbildning, ungdom och idrott. Det stöder
människors rörlighet för bättre anställbarhet och gränsöverskridande samarbete i
syfte att dela innovativa lösningar. Åtgärder
som främjar social integration av migranter,
förebygger radikalisering, stöder erkännandet av kvalifikationer och som främjar
flerspråkighet, tolerans och gemenSnabblänk
samma värderingar uppmuntras.

Bra att veta

Genomförande: Programmet
genomförs antingen av natioVad kan man söka för?
nella myndigheter i medlemsbit.ly/28KuHBA
Utbildning
staterna eller direkt av EuropeUtbildning för flykting- och migrantbarn, interkuliska kommissionen genom dess
turella klassrum, främjande av tolerans och mångfald i
genomförandeorgan för utbildning,
klassrummet, kapacitetsuppbyggnad av utbildningsinstitutioner,
audiovisuella medier och kultur. Stödmottaförbättrad kunskap om medier, åtgärder som stöder ungdomsargare kan ansöka via den generella inbjudan
betare, erkännande av färdigheter och kompetens, stöd till elever
att lämna förslag, särskilda inbjudningar att
med särskilda behov, online-bedömningar språkkurser, utbildning
lämna förslag samt inbjudningar att lämna
av frivilliga som ger råd om studier och sysselsättning, medlingsanbud. Medfinansieringsgraden är beroentjänster, validering, ersättning för kostnader i samband med studier
de av specifika åtgärder. Enskilda kan envid universitet och högskolor, icke-formellt lärande, volontärarbete
bart ansöka genom organisationer och inte
m.m.
direkt.
Social delaktighet och integration
Åtgärder för att främja integration, debatter och konferenser för
att öka medvetenheten, juridisk rådgivning/sjukvårdstjänster som
tillhandahålls av studenter, förberedelsekurser, utbildning i anpassning till den lokala kulturen m.m.
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Språkstöd online för flyktingar: 200 000 Erasmus+
Online språkstödlicenser för bedömningar och
språkkurser kommer att finnas tillgängliga
för flyktingar under en period av tre år,
med start 2016. Mer information finns att
få hos de nationella Erasmus+-kontoren.
Erkännande av akademiska kvalifikationer:
Här finns information om hur man avgör en
flyktings behörighet att komma med i programmet, om det kommer in en ansökan med
eller utan dokumentation av de kvalifikationer som
erhållits:
bit.ly/22rb2xx

Vad har gjorts?
Det gränsöverskridande samarbetsprojekt Clarity har utformats för att hjälpa
invandrare med begränsade kunskaper i främmande språk att få tillgång
till grundläggande arbetsplatsutbildning på sitt eget språk. Ett samarbete
med arbetsgivare innebar att utbildningen omedelbart kunde komma till
användning på riktiga arbetsplatser.
Ytterligare information:
gruenlink.de/17ek

Partnerskapsprincipen

GREENS-EFA.EU

Partnerskapsprincipen främjar ett aktivt
deltagande från regionala och lokala myndigheter,
det civila samhället och icke-statliga organisationer
i förberedande, genomförande, övervakning och
utvärdering av finansieringsprogrammen, vilket
är avgörande för en hållbar utveckling. Eftersom
metoden bygger på principen nedifrån-och-upp
blir det möjligt för intressenterna att utforma sina
egna utvecklingsstrategier och utvecklingsprojekt
med EU-stöd.
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Fond i fokus

EU:s folkhälsoprogram
Genom att investera i en god hälsa för befolkningen stöder EU:s folkhälsoprogram den övergripande Europa 2020-strategin
om att göra EU till en smart och hållbar ekonomi som främjar tillväxt för alla.

Vem kan söka?

Huvudsakliga mål

Icke-statliga organisationer som ger första hjälpen till nyanlända
migranter, myndigheter och andra offentliga organ, forsknings- och
hälsoinstitut, universitet, internationella organisationer m.fl.

Målgrupper
Personer som åtnjuter internationellt skydd (flyktingar)
samt, på vissa villkor, nyanlända och asylsökande.

Vad kan man söka för?

Programmet utgör ett stöd till EU:s hälsostrategi för att förbättra människors hälsa och
minska ojämlikheterna i hälsa. Dess huvudsakliga mål är att främja hälsa, förebygga
sjukdomar och förbättra tillgången till bättre och tryggare hälso- och sjukvård.
När det gäller migranter stöder
Snabblänk
EU:s hälsoprogram första hjälpen-åtgärder och investeringar
i hälsa för att minska ojämlikheter och bekämpa social utslagning.

Vård och omsorg
Hälsobedömningar, vaccineringar, allmänna hygienåtgärder, hälsoundervisning och hälsofrämjande, ett uppföljningssystem för att spåra behandbit.ly/2jGUHr1
lingen av migranter, förbättrad tillgång till sjukvård
Nationella kontaktpunkter (NFP) är
för utsatta migranter, åtgärder inom gemenskaps- och
nationella experter som marknadsför
hemsjukvårdsåtgärder, rekreationstjänster, omskolning av
hälsoprogrammet och ger råd och hjälp till
specialister till allmänläkare, förebyggande av smittsamma och
de som söker.
kroniska sjukdomar, behandling av psykisk ohälsa (t.ex. posttrauListan över de nationella kontaktpunkterna
matiskt stressyndrom), telemedicin och mobil hälsa, analys av pafinns här:
bit.ly/2fRJO31
tientjournaler som använts i oroshärdar, utbildning för dem som
arbetar i främsta ledet m.m.

Bra att veta

Vad har gjorts?

Genomförande: Programmet förvaltas direkt av Europeiska kommissionen genom dess genomförandeorgan för konsument-, hälso-,
jordbruks- och livsmedelsfrågor på grundval av årliga arbetsprogram. Det finns två huvudsakliga finansieringsmekanismer: bidrag
och anbud. Inbjudningar att lämna in förslag, anbud, gemensamma
åtgärder och intresseanmälningar publiceras löpande. EU:s medfinansieringsgrad varierar från 60 % till 80 %.

Projektet 8 icke-statliga organisationer i 11 länder
hjälper hälsomyndigheterna att förse nyanlända migranter, särskilt barn, ensamkommande
minderåriga och gravida kvinnor, med hälsooch sjukvårdstjänster via mobila hälsokontroller och beredskapsenheter (bedömningar av
psykisk och fysisk hälsa, psykosocialt stöd).

Projektet Folkhälsoaspekterna av migration i Europa (PHAME) hjälper medlemsstaterna att stärka sina hälso- och sjukvårdssystem
för att ta itu med folkhälsoaspekterna av migration och skydda
migranternas hälsa.
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Ytterligare information:

bit.ly/1nf2hY2

GEF.EU

Tillgång till
hälso- och sjukvård
Rätten till tillgång till hälso- och sjukvård finns
inskriven i EU:s stadga om de grundläggande
rättigheterna och ska beviljas alla ”på de villkor som
fastställs i nationell lagstiftning”. Papperslösas tillgång
till hälso- och sjukvård varierar mellan länderna, från
akutvård till fullständig tillgång. Till och med i de
medlemsstater där de har rätt till fullständig vård kan
tillgången begränsas av olika hinder, såsom lagar som
kriminaliserar olaglig vistelse, rapporteringskrav som
ålagts läkare och vårdpersonal, språkproblem samt
bristande sociala nätverk och kunskaper om hälsooch sjukvårdssystemet.
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Övriga fonder

Europeiska jordbruksfonden för
landsbygdsutveckling (Ejflu)
Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling är det
viktigaste finansieringsinstrument för att genomföra
EU:s politik för landsbygdsutveckling, vilken hjälper
landsbygden att hantera 2000-talets ekonomiska,
miljömässiga och sociala utmaningar. När det
gäller migranter kan Ejflu erbjuda stöd till landsbygdskommuner för all verksamhet som främjar
social delaktighet, fattigdomsbekämpning och
ekonomisk utveckling. Den kan främst bidra i form
av stöd på medellång sikt (2-3 år) på följande nyckelområden: bostäder, hälso- och sjukvård, utbildning
samt sysselsättning.

tjänster, yrkes- och språkutbildning,
mötesplatser och samhällsaktiviteter, kompetensutveckling inom
Snabblänk
jordbruk, livsmedel och skogsbruk, utbildning om miljö och
livsmedel, samt startstöd för
att skapa andra produkter än
jordbruksprodukter, till exempel hantverk och traditionella produkter. Finansieringbit.ly/2h8nLH8
en finns tillgänglig på nationell
nivå genom Lokala aktionsgrupper
eller direkt från offentliga myndigheter
Finansieringsåtgärderna omfattar bostäder och grundläggande
i samarbete med lokala aktörer.
infrastrukturåtgärder, grundläggande tjänster som vatten, avfall
och el, utbildningstjänster såsom daghem, skolor och bussar, vård-

Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF)
Europeiska havs- och fiskerifonden främjar social delaktighet, fatasylsökande inom eller utanför fiskesektigdomsbekämpning och ekonomisk utveckling inom fiske
torn. De flesta medlen förvaltas genom
och vattenbruk. Den stöder de strategier som utveckdelad förvaltning och genomförs i
lats av lokala aktionsgrupper inom fiske (FLAG), villinje med de nationella operaSnabblänk
ka vanligtvis är belägna längs kusten och därmed
tiva programmen, där de nafinns i frontlinjen när migranter och asylsökande
tionella myndigheterna beanländer.
slutar om vilka projekt som
ska finansieras. En liten del
Fonden kan tillhandahålla finansiering av yrkesförvaltas direkt av Europeisutbildning av asylsökande och flyktingar för att
ka kommissionen. Medfinanförbättra deras integration på arbetsmarknaden.
sieringsgraden är vanligtvis
bit.ly/2jwlJyS
De kan också dra nytta av startstöd för unga fiskare
maximalt 75 %.
och för nyföretagare inom hållbart vattenbruk. I vissa
situationer finns finansiering tillgänglig för mottagning av
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Utvecklingsbistånd

Europeiska instrumentet för demokrati och mänskliga rättigheter (EIDMR)
EIDMR inrättades för att främja demokrati och mänskliga rättigheter i tredje land. Det understöder samarbete med
civilsamhället i frågor som rör demokrati och mänskliga rättigheter, inklusive migranters och asylsökandes rättigheter.
Finansiering kan beviljas åtgärder som främjar föreningsfrihet och yttrandefrihet, samt åtgärder som stärker rättssäkerheten, bekämpar diskriminering, förhindrar tortyr och stöder människorättsförsvarare. Inom EU kan de finansierade
åtgärderna innefatta arbete med tortyroffer.

Instrumentet för stöd inför anslutningen (IPA)
IPA ger ekonomiskt stöd till utvidgningsländerna och förbereder dem för de rättigheter och skyldigheter som följer
med ett EU-medlemskap. Det erbjuder stöd till Albanien, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Montenegro, Serbien, Turkiet, Bosnien och Kosovo. Stöd inför anslutningen för migrationsrelaterade aktiviteter kan omfatta åtgärder
för att bekämpa människohandel, stöd till våldsoffer, byggande av mottagningscentrum, tillhandahållande av akuta
tjänster såsom dricksvatten, sanitet och hygien, hälso- och sjukvård och tillfällig tak över huvudet, samt säkerställande
av kapacitetsuppbyggnad och samordning på regional nivå.

Partnerskapsinstrument (PI)
Partnerskapsinstrumentet syftar till att stödja den externa dimensionen av EU:s inre politik på områden som konkurrenskraft, forskning och innovation, samt migration. Det främjar samarbete med länder som spelar en viktig roll inom
världspolitiken, såsom Kina, Ryssland och de latinamerikanska länderna. Det ger också värdefullt stöd till politiska
dialoger och gemensamma strategiska intressen inom områdena internationell civilrätt, rättsligt samarbete, jämlikhet
och migration.

Instrumentet för utvecklingssamarbete (DCI)
Instrumentets syfte är att utrota fattigdomen i utvecklingsländer i Asien, Mellanöstern, Latinamerika och södra Afrika.
Det inriktar sig också på de utmaningar som migrationsströmmarna medför, särskilt situationen för ensamkommande
minderåriga, asylsökande och kvinnor, samtidigt som det understöder den nyckelroll civilsamhällets organisationer och
lokala myndigheter spelar. Finansierade åtgärder kan omfatta integration och skydd av migranters och deras familjers
rättigheter i värdländerna, i synnerhet åtgärder som förbättrar en jämlik tillgång till utbildning, stärker social delaktighet
och jämställdhet samt bekämpar diskriminering och våld.

GREENS-EFA.EU

31

Guide till EU-finansiering
på migrations- och asylområdet

Mer information

Europeiska kommissionen (GD Migration och inrikes frågor)
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/

Europeiska stödkontoret för asylfrågor (EASO)
https://www.easo.europa.eu/

Europeiska migrationsnätverket (EMN)

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/networks/european_migration_network/index_en.htm

Det europeiska migrationsforumet (EESC)
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.home

EU:s webbplats om integration

https://ec.europa.eu/migrant-integration/home

FN:s flyktingorgan (UNHCR)
http://www.unhcr.org/

Plattformen för internationellt samarbete om papperslösa migranter (PICUM)
http://picum.org/en

Migration Policy Group (MPG)
http://www.migpolgroup.com/

European Council on Refugees and Exiles (ECRE)
http://www.ecre.org/

European Programme for Integration and Migration (EPIM)
http://www.epim.info/

European Network of Migrant Women
http://www.migrantwomennetwork.org/

Eurocities arbetsgrupp för migration och integration

http://www.eurocities.eu/eurocities/working_groups/Migration-and-integration-&tpl=home

Social Plattform

http://www.socialplatform.org/
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Huvudsakliga källor

Europeiska kommissionen

European Programme for
Integration and Migration

European Policy
Centre

Europaparlamentet

Centre for European
Policy Studies

Conference of Peripheral
Maritime Regions of Europe

FN:s flyktingorgan (UNHCR)

Eurocities

Platform for International
Cooperation on
Undocumented Migrants

Espon

Your Guide to EU Funding
(Gruppen de Gröna/EFA)

Europeiska Migrationsnätverket

GREENS-EFA.EU
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Kontakt:

greens-efa.eu

Greens-EFA@ep.europa.eu

GreensEFA

@greensEP

youtube.com/user/greensefa

gef.eu

info@gef.eu

GreenEuropeanFoundation

@GEF_Europe

greeneuropeanjournal.eu

