Bilaga 2 till ansökningsanmälan

Det nationella målet 2.2 vid asyl-, migrations- och
integrationsfondens ansökningsomgång den 3–28 maj
2021
När det gäller AMIF-fondens nationella mål 2.2 Integration fokuseras ansökan att
gälla projekt som främjar samhällets mottaglighet.
Från målet kan stöd beviljas projekt, där:
•

gör samhällets roll synlig i integrationen av tredjelandsmedborgare i Finland
och identifierar faktorer som inverkar på detta

•

ökar medvetenheten om strukturell rasism

•

utvecklar och genomför pilotprojekt om konkreta och antirasistiska metoder
och processer för att öka invandrares delaktighet och representation inom
olika sektorer i samhället,

•

identifierar och avlägsnar faktorer som hindrar invandrares delaktighet och
jämlikhet i samhällets strukturer, t.ex. i arbetsliv, utbildning eller i annan
verksamhet i samhället samt ökar kunskaperna om antirasism som ett
samarbete mellan myndigheter och den tredje sektorn

•

producerar och sprider praxis och förfaranden som ökar färdigheter och
interaktion för antirasism i samhället och/eller

•

bedriver verkningsfullt attitydarbete med kommunikativa metoder.

I projekten som finansieras kan man exempelvis:
•

förverkliga en effektiv kommunikations- eller mediakampanj som fokuserar
på samhällets mottaglighet och strukturell rasism,

•

öka kunskapen om samhällets mottaglighet och verksamhetsmodeller som
främjar den som ett samarbete mellan myndigheter och den tredje sektorn
och/eller

•

utveckla stödtjänster i den tredje sektorn angående stöd för anmälan om
diskriminering eller rasism, ökad medvetenhet hos potentiella
offergemenskaper och hos den stora allmänheten.
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Projekten förväntas presentera resultat som möjliggör förändringar i
verksamhetskulturen av bland annat följande typ:
•

samhällets roll i främjandet av integration och faktorer som anknyter till
detta får stor uppmärksamhet,

•

resulterar i verksamhetsplaner och konkreta åtgärdsförslag för att bekämpa
strukturell rasism inom olika sektorer i samhället,

•

resulterar i förslag på agerande och verksamhet i praktiken, med vilka man
främjar samhällets mottaglighet och antirasism inom olika sektorer och/eller

•

åtgärdsförslag för att säkerställa att rekommendationerna övergår från
allmän nivå till det praktiska arbetet och att rekommendationerna förbättrar
invandrarnas delaktighet.

Ta del av anvisningarna och ansökningsmaterial på adressen www.eusarahastot.fi/sv/till-stodsokanden/ansokningar-och-ansokningsmaterial.
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