
    

 

 

 

Inbjudan till seminarieserie om varaktiga lösningar för människor på flykt  

Seminarium nr 3:  

Integration som varaktig lösning – vad innebär det och hur når vi dit? 

Globalt befinner sig idag över 100 miljoner människor på flykt. När individers skyddsbehov ska 

bedömas bör varaktiga lösningar beaktas i syfte att hitta en långsiktig lösning. Varaktiga 

lösningar kan handla om lokal integration i mottagarlandet, frivilligt återvändande om det är 

möjligt eller vidarebosättning till ett tredje land. För att diskutera hur detta kan appliceras i en 

svensk kontext bjuder vi in till en seminarieserie där varje tillfälle fokuserar på en av de tre 

varaktiga lösningarna. Tidigare seminarier har handlat om återvändande och lagliga vägar som 

komplement till vidarebosättning.  

Tillfälle nummer tre den 21 oktober 2022 tar upp integration och inkludering.  

När: 21 oktober kl. 09.00-12.00  

Var: I Röda Korsets lokaler i Stockholm, Hornsgatan 54 

Anmälan: Anmälan via denna länk senast den 17 oktober 

 

Inbjudan till seminarium – integration som varaktig lösning  

Integration och inkludering är något som ofta nämns i samhällsdebatten - av politiker, media 

och allmänheten. Vad menar vi egentligen med integration och inkludering? Vilka 

förutsättningar behövs för en hållbar integration? Hur kan vi tillsammans bidra till bättre 

inkludering och ett mer hållbart samhälle? Vad är viktigt för en “lyckad integration” och vad 

är de största utmaningarna? 

Det här seminariet är det tredje och sista seminariet i seminarieserien om varaktiga lösningar 

för människor på flykt, som samarrangeras av Rädda Barnen, Svenska Röda Korset och 

UNHCRs representation för de nordiska och baltiska länderna. Syftet med det här seminariet 

är att ge ökad förståelse kring begreppen integration och inkludering. Vi vill belysa begreppen 

ur flera olika perspektiv, lyfta bra exempel men även utmaningar, diskutera vägar framåt och 

hur vi själva kan bidra på olika sätt.  

https://kunskapsbanken.rodakorset.se/hc/sv/articles/360003577717-St%C3%B6d-till-%C3%A5terv%C3%A4ndande
https://www.unhcr.org/neu/se/78175-unhcr-radda-barnen-och-roda-korset-haller-seminarium-om-lagliga-vagar-for-flyktingar.html
https://www.unhcr.org/neu/se/78175-unhcr-radda-barnen-och-roda-korset-haller-seminarium-om-lagliga-vagar-for-flyktingar.html
https://eu.invajo.com/l/J6VJcfrkfJ


    

 

 

 

Program seminarium den 21 oktober 2022 

 

09.00           Frukostmingel 

09.30           Välkomna och inledande ord 

09.40           Vad menar vi med begrepp som integration och inkludering? 

10.00           Goda exempel och utmaningar 

 Representanter från organisationer, kommuner och näringsliv 

11.10           Panelsamtal 

Representanter från organisationer, kommuner och näringsliv 

                         Inbjudan kommer att uppdateras med paneldeltagare  

11.50           Seminariet avrundas  

  12.00 Avslutning 


