De elva europeiska grundprinciperna för integration
1. Integration är en dynamisk dubbelriktad process med ömsesidigt tillmötesgående mellan alla
invandrare och invånare i medlemsstaterna
2. Integration innebär respekt för Europeiska unionens grundläggande värderingar
3. Sysselsättningen är en väsentlig del av integrationsprocessen och är avgörande för invandrarnas
delaktighet, för invandrarnas bidrag till värdsamhället och för att synliggöra dessa bidrag
4. Grundläggande kunskap om värdsamhällets språk, historia och institutioner är absolut nödvändig för
integrationen. Att ge invandrarna möjlighet att förvärva denna grundläggande kunskap är viktigt för en
framgångsrik integration
5. Utbildningsinsatser har avgörande betydelse för att göra invandrarna, och i synnerhet deras
efterkommande, beredda att bli mer framgångsrika och aktiva deltagare i samhällslivet
6. Invandrares tillträde till institutionerna samt till offentliga och privata varor och
tjänster på samma grund som inhemska medborgare och utan diskriminering har
grundläggande betydelse för en bättre integration
7. Ofta förekommande samspel mellan invandrare och medlemsstaternas medborgare är en
grundläggande mekanism för integration. Gemensamma forum, en interkulturell dialog, utbildning om
invandrare och invandrarkulturer och stimulerande levnadsförhållanden i stadsmiljön ökar samspelet
mellan invandrare och medlemsstaternas medborgare
8. Utövandet av olika kulturer och religioner garanteras i stadgan om de grundläggande rättigheterna
och måste tryggas, om utövandet inte strider mot andra okränkbara europeiska rättigheter eller den
nationella lagstiftningen
9. Invandrarnas medverkan i den demokratiska processen och i utformningen av
integrationspolitik och integrationsåtgärder, särskilt på lokal nivå, som stöder deras integration
10. Att integrera integrationspolitiken och integrationsåtgärderna i alla relevanta politikområden och
myndighetsnivåer och offentliga tjänster är en viktig faktor vid utformningen och genomförandet av den
allmänna politiken
11. Att utarbeta tydliga mål, indikatorer och utvärderingsmekanismer är nödvändigt för att anpassa
politiken, utvärdera framstegen när det gäller integrationen och göra informationsutbytet effektivare
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