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Nyhetsbrev 
  
Det mellanstatliga projektet inom EU  ”STRIPS- på väg mot integration”, har, som ni vet, sjösatts 1:e juni 
2016 och ska avslutas i januari 2018. 
Detta projekt är finansierat av Erasmus och Program in action K2 Strategic Partnerships  på 
ungdomsavdelningen , utvald av   SIDA. 
Projektteamet består av tre olika deltagare  från tre olika europeiska länder inom EU. 
Från Sverige: Kvinnor Soma Sverige,  en ideell  organisation som arbetar för  att dels underlätta 
integration av nyanlända till Sverige, dels   ungdomars aktiva delaktighet i samhället. 
 Från Italien:  Bluebook LTD, en småföretagarförening med särskild kompetens för social kommunikation 
och lika rättigheter för alla 

Från Spanien:  Asociacion Cultural Integra, en ideell organisation som arbetar för mångkulturell och 
flerspråkig dialog. 
En fördel med medlemskapet är samarbetet med CSPE – Coperazione Sud per l´Europa (Södra Europas 
samarbetsorganisation) – ett italienskt organ med inriktning på mottagande och gästfrihet – för att 
sprida kunskap om aktivt europeiskt medborgarskap och förbättring av arbetsförhållanden för olika 
grupper såsom  invandrare, flyktingar och infödda. 

STRIPS  är ett projekt med två huvudinriktningar: invandrarproblematik och aktiv  delaktighet  i EU. 
STRIPS tillhandahåller två intellektuella hjälpmedel  för unga arbetare: serieteckningar som handlar om 
delaktighet som medborgare i EU, EUförståelse  och demokrati, samt  en manual om hur man använder 
serieteckningar som ett kommunikationsverktyg. 
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Serietidningarna är nästan färdiga :))) 

Vi hade möten, vi diskuterade, vi reflekterade timmavis och vi är nästan färdiga att visa er det vi åstadkommit 
för er….. 
En del är roliga, en del inte.Somliga är oförskämda, somliga inte.En del är retfulla, andra inte. 
Men avsikten är en enda: 
Att ge dig ett pedagogiskt instrument att använda och förmedla för att kunna stötta unga arbetare i deras 
dagliga aktiviteter i samband med kommunikationen med unga nyanlända och flyktingar i deras väg mot 
integration. Här kommer ett smakprov på olika seriefigurer: 

 

   



!   

Det här projektet har sponsrats av den Europeiska kommissionen. Publikationen uttrycker författarnas åsikter 
och Kommissionen kan inte hållas ansvarig för hur än  
informationen i publikationen används. 

 

  

Join us on: www.stripserasmusplus.eu 

In addition ...

Det andra mellanstatliga mötet hölls i Italien – i Torina –i maj 
2017 och vi arbetade huvudsakligen med 
serieteckningarna. För att se fler bilder följ oss på vår 
facebook-sida;  vi har nästan 2500 följare.Följ oss på: 

http://www.stripserasmusplus.eu/

