Kära partiledare:

Vi har en
integrationsutmaning.
En timme av din tid
kan göra skillnad.
Det har varit mycket prat om integration på sistone.

Vi vet att du har mycket att stå i såhär i valtider, så vi

Det är en viktig fråga. En fungerande integration är

ger dig till den 14 juni att anta utmaningen. Då redo-

grundläggande för att vårt samhälle ska fungera.

visar vi resultatet på arbetsmarknads- och etablerings-

På ÖppnaDörren jobbar vi med integration dagli-

dagen på Järvaveckan. Eftersom våra deltagare finns

gen. Och medan det pratas om den, har vi hittat en

över hela landet kan du välja att ha ditt möte var du

lösning. Den är lika enkel som effektiv (och dessutom

vill. Och eftersom allt sker på deltagarnas villkor kan

trevlig). Det är nämligen så här:

du välja en tid och mötesform som passar dig.

För att bli en del av samhället behövs ett jobb. Enligt

Att öppna dörren till samhället på individnivå är inte

SCB förmedlas sju av tio jobb via kontakter. Och för

bara effektivt för integrationen. Du får dessutom ett

att få kontakter som kan leda till jobb behöver du lära

bredare kontaktnät och värdefulla erfarenheter själv.

känna människor som redan är etablerade i landet.

De nya svenskar du kan möta kan vara allt från politi-

Därför har vi skapat en plattform där etablerade

ker och jurister till lärare och metallarbetare. Och alla

och nya svenskar matchas för ett enkelt möte. Det kan
ske över en kaffe, en middag eller, för småbarnsföräl-

pratar svenska, om än inte lika bra som du.

Sedan 2015 har vi hjälpt 30 000 personer att mö-

drar, i form av en föräldraträff. På så sätt integrerar vi

tas via ÖppnaDörren. Om samtalet om integrationen

människor i samhället, ett möte i taget.

istället hade förvandlats till samtal med de som vill

Vi vet att det fungerar. Hela 91 procent av de nya

etablera sig i samhället, så hade Sveriges integrations-

svenskar som mött någon genom ett av våra initiativ upp-

utmaning snart varit löst. Som potentiell representant för

lever att de kommit ett steg närmare arbetsmarknaden.

landet hoppas vi att du vill föregå med gott exempel.

Därför är har vi nu en integrationsutmaning till dig

Boka ditt möte på öppnadörren.se. Med största

som partiledare: Att möta en ny svensk för en timme,

sannolikhet kommer det ge dig nya perspektiv på

och göra något konkret för integrationen.

integrationsfrågan. Och kanske på livet i stort.
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