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Belangrijkste les die we geleerd hebben...
echte integratie en sociaal-economische empowerment van

migrantenvrouwen is alleen mogelijk en doeltreffend als er krachtige en
gestructureerde strategieën worden gevolgd die op deze 5 gebieden zijn

toegespitst.
 

Na twee jaar opleidingsactiviteiten met onderwijzers en
migrantenvrouwen voor hun empowerment, hebben we alle kennis,
ervaring en expertise verzameld die het partnerschap en 48
belanghebbenden hebben opgedaan, om je voor te stellen aan

 

WINGS Policy Paper
 

Een tot nadenken stemmend document met richtsnoeren om het
beleidsdebat tussen instanties voor volwassenenonderwijs en instanties

voor de integratie van migranten aan te moedigen.
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Onze suggesties
 

Culturele introductie:
“Migrantenvrouwen zouden lid moeten worden van NGO's die zich inzetten voor
hun rechten, zodat de lokale bevolking en migrantenvrouwen de kans krijgen bij
dezelfde projecten betrokken te zijn.”

 
Financiële planning, werk zoeken en CV schrijven:
“Productie en verspreiding van gebruiksvriendelijk materiaal, niet alleen online
maar ook op papier en in verschillende talen, met de nuttigste basisinformatie voor
functioneel geldbeheer.” 
“Ontwerp en uitvoering van opleidingsprogramma's en workshops over het
schrijven van cv's, het zoeken naar werk en het voeren van sollicitatiegesprekken,
afgestemd op individuele behoeften, met een vereenvoudigde en
gebruiksvriendelijke inhoud.”

 
Administratieve ondersteuning:
“Opleiding van de administratieve medewerkers over hoe zij de
migrantenbevolking kunnen helpen en ondersteunen bij het doorlopen van de
administratieve processen.”
“Ontwerp en uitvoering van een nationale integratiestrategie op langere termijn
met speciale aandacht voor migrantenvrouwen, waarbij de civiele samenleving,
deskundigen en academici bij het opstellen ervan worden betrokken.”

 
Taal leren:
“Meer praatclubs en discussiebijeenkomsten organiseren; de inhoud van
opleidingen aanpassen aan de behoeften van migrantenvrouwen; lokale burgers
actief laten deelnemen aan buurthuizen, om de contactmogelijkheden tussen
migranten en de lokale bevolking te maximaliseren.””

 
Erkenning van academische diploma's: 
“Een gemakkelijkere erkenning en homogenisering van universitaire diploma's en
kwalificaties, die de integratie van migrantenvrouwen op de arbeidsmarkt zou
vergemakkelijken en hen zou helpen toegang te krijgen tot hun vakgebied."

 


