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RAPPORTERING OM MIGRANTERNAS BEHOV FÖR UPPSKRIFT INOM SPORT 

Abstrakt 

CPMES syftar till att svara på utmaningen med social utestängning av migranter i Europa, med 

särskilt fokus på att ta itu med den övertygande frågan om systematisk underrepresentation av 

migranter i icke-spelande roller inom idrottsklubbar och organisationer. 

Europeiska siffror tyder på att ungdomsarbetslösheten bland infödda avkommor till invandrare är 

nästan 50 % högre än bland ungdomar med inrikesfödda föräldrar, där invandrarungdomar också 

är mer benägna att vara NEETs (inte inom sysselsättning, utbildning eller utbildning) än ungdomar 

utan invandrarbakgrund. Inom det specifika idrottsområdet är underrepresentationen av migranter 

särskilt påtaglig och utmanande i deras uteslutning från auktoritetspositioner och från övergripande 

representation i icke-spelande positioner. 

Ett viktigt mellansteg för att åstadkomma ett större deltagande av migranter i ansvariga positioner 

inom idrottsorganisationer är utvecklingen av den nödvändiga metodiska kapaciteten för den stora 

publiken av operatörer (sporttränare och tränare) som arbetar med de ultimata migrantmålen 

genom idrottsmetoder för att dem för att kunna förmedla den olika uppsättningen av 

entreprenöriella attityder, färdigheter och instrument som utgör profilen för en sportchef. 

Det första steget för att uppnå målet med projektet har varit att utarbeta en undersökning som ska 

skickas till idrotts- och invandrarintressenter på nivån i varje partnerland i syfte att identifiera 

migranters behov av kompetensutveckling. Därefter har svaren bearbetats och Rapporten om 

migranters kompetensutvecklingsbehov inom idrotten har skrivits. Två frågeformulär har 

utarbetats för att samla in migranters svar (bilaga 1) och svaren från idrotts- och 

migrantintressenter (bilaga 2). Uppgifterna har samlats in i konsortiepartnernas länder (Bulgarien, 

Cypern, Kroatien, Spanien, Italien, Sverige och Wales). Totalt samlades 359 undersökningar av 

migranter och 263 undersökningar av organisationer in. 

 

 
För den fullständiga versionen av rapporten "Report on Migrants' Upskilling Needs in Sport" följ 

länken: www.mvngosportbranch.com/cpmes-research 
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