Arbejdsmarkedet,
migranter og ligestilling

Titel: EMPOWERMENT SCHOOL
Ressourcetype: Program
Land: Spanien
Sprog: Spanks

Skolen for selvstændiggørelse er et program udviklet af “Asociación Por Ti Mujer“ for at
tilbyde værktøjer der styrker færdigheder og kompetencer hos migrantkvinder, og derved
styrker dem i deres selvstændighed. “Asociación Por Ti Mujer“started programmet I 2012,
hvor de gennemførte et omfattende uddannelsesprogram, der lærte kvinderne vigtige
værktøjer til deres selvudvikling tilknyttet forskellige temaer (personligt, socialt, økonomisk),
og derved åbne større grad af selvstændighed gennem en social-uddannelses intervention,
sideløbende med ansættelsesrelevant uddannelse.
Skolen for selvstændiggørelse slår også flere initiativer sammen, sådan at ressourcer og viden
i kampen mod social arbejdsekskludering, disintegration og vold mod kvinder deles, og
adresseres samlet.
Web link: https://asociacionportimujer.org/escuela-de-empoderamiento/

Titel: SARA program – Workshops for personal and profesional development for women in Madird
Ressourcetype: Program
Land: Spanien
Sprog: Spanks

Generelt er formålet med SARA at forbedre ansættelsesmulighederne for migrantkvinder, gennem en
variation af individuelle- og gruppeindsatser, der skal styrke deres selvtillid og selvstændighed. Dette
gøres sideløbende med kontinuerlige initiativer for at få dem ud på arbejdsmarkedet. Programmet,
som blev udviklet af “Fundación Cepaim”, byggede på deltagelsesteori, der også inkluderede et
kønsperspektiv på interkulturelle udfordringer. Programmet indeholder 3 faser:
• Fra november til december 2018 var der fokus på at forbedre motivationen og selvværdet hos
kvinderne
• Fra februar til maj 2019 var fokus at gennemføre et professionelt træningsprogram med
workshoppen ”Butiksassistent i økologiske forretninger og sund livsstil”.
• Fra november til maj 2019 var fokus på den individuelle vejledning, og støtte gennem
gruppearbejde.
Alle deltagere skulle gennemføre alle 3 faser.
SARA programmet var primært tiltænkt migrant kvinder fra 16 år, og det var nødvendigt at have
basale spanske sprogfærdigheder for at deltage. Opfølgningen på indsatset foregik kontinuerligt
under hele forløbet, så forløbet kunne tilpasses den enkelte. Programmet tilbød mulighed for tranport
og mægling til kvinder der behøvede det.
Web link: http://cepaim.org/
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Titel: EMPOWER AND TRAINING OF INMIGRANT WOMEN
Ressourcetype: Projekt
Land: Spanien
Sprog: Spansk
Formålet med projektet: “Styrkelse og træning af immigrantkvinder” er at give deltagerne
den støtte, de råd og den træning de behøver for at kunne styre deres egen karriere, også hvis
de vælger at gå vejen som iværksættere.
De konkrete mål er:
• Rådgivning og vejledning til immigrantkvinder i deres jobsøgning, med fokus på viden om
arbejdsmarkedet, og vejen til ansættelse.
• Støtte og kontinuerlig opbakning til de kvindelige deltagere i deres jobsøgning, også
gennem træning og individualiserede tiltag, der klæder dem på til arbejdsmarkedet.
• Fremme forholdet mellem virksomheder, de ansatte, immigranter og sociale myndigheder
gennem kommunikation og oplysning.
• Motivation og opbakning om muligheden for at blive iværksætter.
AIBE BALCAN XATIVA er en ikke-statsligt non-profit forening, med sit eget juridiske personale.
De ønsker at understøtte immigranters deltagelse I det spanske samfund.
Web link: http://extranjeros.mitramiss.gob.es/es/ProteccionAsilo/car/index.html

Titel: EMPOWERMENT, INTEGRATION AND PARTICIPATION OF WOMEN (WEIP)
Ressourcetype: Projekt
Land: Spanien
Sprog: Spansk

“Empowerment, Integration and Participation of Women” (WEIP) søger at hjælpe immigrantog flygtningekvinder ved at tilbyde dem forskellige ansættelsesmuligheder. Projektets formål
er at tilbyde de nytilkomne kvinder, nye værktøjer og arbejdskompetencer, for at de kan
forbedre deres chancer for integration i deres værtsland.
Projektet aktiviteter danner ramme for konkrete initiativer såsom sprogundervisning,
færdighedstræning, ansættelsesvejledning, juridisk vejledning og mange flere.
Gennem dette holistiske program, med komplimentere aktiviteter, hjælper projektet os med
at fremme integrationen af migranter- og flygtningekvinder, ved at understøtte deres vej til
ansættelse.
Projektet startede i Juni 2017, og omfattede partnerne: Red Acoge (Coordinator), Coalición
KARAT, Differenza Donna and LAWRS (Latin-American Service of Woman Rights).
Web
link:
https://redacoge.org/news/es/2017/06/21/0001/proyecto-de-empoderamientointegracion-y-participacion-de-la-mujer-weip
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