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En fungerande tvåvägsintegration
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Vad ser du som utmanande
gällande tvåvägsintegrationen?

Att få lokalsammanhället att öppna upp kan
vara svårt, hur hitta naturliga mötesplatser?

Hur får hela samhället representerat och
med i integrationen?

Vi behöver alla aktivera oss för att inkludera
andra. Tyngpunkten sätts för mycket på
frivilliga.

Motivationen behövs från alla parter

Hur ska vi få ut information? Det är svårt att
få med män och ungdomar.

Vi måste komma bort från att se
nyinflyttade som passiva mottagare

Det verkar finnas en rädsla bland finländare,
hur får vi tröskeln tillräckligt låg?

Hur nå och involvera alla i
"lokal"befolkningen?
Frivilligarbete och mötesplatser är viktiga men
tvåvägsintegration kräver aktivt arbete från alla, på alla
samhällsplan. Speciellt viktigt att motarbeta rasism

Det är lättare att få med invandrare men
svårt att engagera finländare.

Problematiskt "hjälp"-tänkande

Man borde mötas som jämlika, inte för att bara 'ge hjälp' utan att
utbyta erfarenheter och information. Alla har något att bidra
med.

Rent fysiska utrymmen där evenemang
ordnas är ofta någon "gammal
föreningslokal". Hur få in denna verksamhet
i finrummen?

Vilka lösningar och möjligheter
ser du för tvåvägsintegrationen?
Tänk smått och stort. Tänk
konkret.

Att erbjuda alla möjligheten att delta och
påverka

Föreningslivets roll

Öppna upp för diskussion, lyssna till
"målgruppen" och deras önskemål

Kunde man utvekla stödformer för att
rekrytera nya medlemmar till föreningar?Det
är en naturlig mötesplats.

Mat förenar alla!

Skolans roll
Allt börjar där - utveckla utbildningsplan och få mer resurser.
Lärare ska vara kompetenta i att undervisa mångfaldiga grupper.
Anti-rasistiskt arbete. 

Flera naturliga mötesplatser



※※※※※※

t.ex ockå tala om "internationella" mötesplatser istället för att
det handlar om "invandrare"

Sänka tröskeln för verksamheten
Viktigt att nå ut till �era där mötesplatser redan �nns. Kan göras
genom samarbete mellan existerande verksamheter

Finns det specifika utmaningar,
möjligheter och lösningar med
tanke på integrationen på
svenska i Finland?

Arbetsmöjligheter

Samarbeten behövs mellan föreningar inom
språkgrupperna

Information om språkrättigheter behövs

Projektidé:
Ta kontakt med de föreningar som �nns och sammanför två
grupper. Två problem löses: invandrare som inte har �nländska
vänner hittar sådana OCH föreningarna har möjlighet att få nya
medlemmar.


