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Detta projekthar finansierats av
Europeiska kommissionen.
Kommunikation speglar synpunkter
från författare och kommissionen
kan inte hållas
ansvarig för någon användning som
härrör från den innehållet i denna
information.

2011

Kära läsare,
Syftet med det andra nyhetsbrevet är att informera om aktiviteter och de första produkter
som har utvecklats under de senaste sex månaderna i In-Diversity- projektet fram till slutet
av oktober 2011.
1. Produktion av nationella rapporter i partnerländerna och den allmänna rapporten
om internationell inriktning av kulturell mångfald i de deltagande länderna;
2. In-diversity projektmöte för partners i Dublin - Irland;
3. Toolkit-utveckling och diskussionsgrupper;
4. Återhämtningsplan, verktyg och uppsökande verksamhet;
5. Framtida verksamhet

1. Europeisk
rapport
om
"inställning till kulturell mångfald
i de deltagande länderna."
Alla projektpartners har genomfört en
nationell utredning - att identifiera de
viktigaste elementen i samband med
hanteringen av kulturell mångfald i
näringslivet. Partnerna har samlat
uppgifter om följande:
• Invandring och mångfald - termer och
definitioner som används i europeiska
länder,
• Kort historia om migration,
konsekvenserna av mångfald för
invånare;
• Lagstiftning och invandring,
• Särskild lagstiftning om sysselsättning,
utbildning, medborgarskap och
invandrare;
• Program och initiativ för integrering av
invandrare;

• De strukturer som deltar i integrationen
av invandrare;
• De aktuella möjligheter som finns för
språkinlärning för invandrare;
• Mångfald i det nationella kulturarvet;
• Invandrare och arbetsmarknaden
• Mångfald i företag;
• Intervjuer med chefer med ansvar för
mänskliga resurser i partnerländerna.
Nationella rapporter har skrivits på det
egna språket i landet och det europeiska
kompendiet har publicerats på engelska
och finns tillgängligt på projektets
hemsida under rubriken ”dokument”
Dessa rapporter används som grund för
en e-learningkurs om hantering av
mångfald i företag inom konsortiet att
utveckla projektet. De huvudsakliga
styrkor, svagheter, möjligheter och hot
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som identifierats för att utveckla
utbildning och produkter för att stödja
företag att hantera mångfalden inom
deras miljöer.

- Svårigheter att hitta arbetsgivare som
anställer
illegala
invandrare.
- Att vissa arbetsgivare inte vill anställa
invandrare.

Styrkor:

- Den allmänna inställningen att de
anställda måste ha en slags "godhet
gentemot
invandrare"
och
ett
välkomnande "att göra en god gärning för
samhället",
snarare
än
diskutera
utveckling och lönsamhet.

- Funderingar kring invandring och
mångfald med en positiv attityd inför dess
möjligheter inom företagsledning.
- Invandrare är en växande köpkraft och
spelar
en
viktig
roll
i
marknadsexpansionen. Det skulle vara
en stor förlust att inte inkludera
invandrare på arbetsmarknaden (i drift,
produktion mm.).
- Invandrare är en möjlighet för företag att
få tillgång till olika nätverk.
- Företagen är villiga att förbättra sitt
arbetssätt för att hantera mångfald.
- De flesta arbetsgivare diskriminerar inte
invandrare.

- Ekonomi och demokrati i Europa
fortsätter att locka invandrare.
- Migrerande arbetstagare kan hjälpa
företag att etablera nya internationella
relationer, främjandet av företag och
utbyte av information.
- Diversifiering av produkter och tjänster,
invandrarna börjar arbeta, konsumera
och skapa affärer.
- Minska sociala orättvisor.

Svagheter:
- Brist på ackreditering för invandrare
avseende utbildning och kompetens,
verklig kompetens och färdigheter nyttjas
inte fullt ut i denna grupp.
- Avsaknad av ett nationellt fokus för
hantering av invandring (Italien och
Spanien).
- Brist på kunskap om
interagerar olika kulturer.

hur

man

- Dålig kunskap om effekterna av
invandringen på det sociala och
ekonomiska systemet i ett land.
- Brist på tydlig
transparent rörlighet.

Möjligheter

lagstiftning

och

- Mer dynamiska företag.
- En anpassning av det mångkulturella
samhälle
som
vi
lever
i
och
fortsättningsvis lever i.
Hot:
- Få företag verkar intresserade av de
kunskaper
och
färdigheter
som
invandrare tillför.
- Det segregerar lågutbildade invandrare
och ger låg sysselsättning med låga
löner.
- Invandrare tenderar att gruppera sig
utifrån nationalitet.
- Det finns begränsad kunskap om andra
kulturer, bland nationella medarbetare.

2. Projektmöte i Dublin, Irland
Den 12 och 13 september 2011,
genomfördes det tredje mötet för partners
i Dublin. De viktigaste målen med mötet
var att diskutera konturerna av det

framtida innehållet för den virtuella kursen
och framtida verksamhet inom projektet.

3. Verktygslåda utveckling och
diskussionsgrupper
Projektpartners har gjort sig förtrogna
med verktygslådan avseende Dimant
projektet och har utvecklat en uppsättning
användbara verktyg för att förbättra
företagens effektivitet.

att definiera innehållet i online-kurs
materialet, vars viktigaste frågor är att
skapa sociala färdigheter, medborgerliga,
kulturella och interkulturella för att främja
mångfald i näringslivet.

Varje
partner
har
organiserat
fokusgrupper med Target-användarna att
utvärdera betydelsen och nyttan av
verktygen.
Rapporter har framgångsrikt använts för

De
slutliga
slutsatserna
från
diskussionsgrupperna
publiceras
på
webben.

4. Återhämtningsplaner, verktyg
och evenemang
De sammanslutningar som samtliga
partners ingår i har lång erfarenhet av att
främja spridning på nationell och
europeisk nivå. De grundläggande
verktygen för sändning finns på projektets
webplats (www.in-diversity.eu).
Broschyrer och vykort på samtliga
partners språk finns tillgängliga.
Partners har organiserat uppsökande
verksamhet för att informera om
mänskliga resurser och utveckling till HR
chefer,
utbildningsanordnare
för

yrkesutbildning, företagare, experter på
utbildning, fackföreningar och offentliga
utbildningskontor.
Varje fall har registrerats vilket är ett
vanligt sätt att kunna spåra antalet
deltagare.
En Facebook-sida har skapats (inriktning
mot mångfald), som intresserade kan
ansluta sig till för att få de senaste
nyheterna!
Du kan också följa oss på Twitter och
Linked-in.

5. Kontakt
IN –DIVERSITY projektet samordnas av Europeiska institutet för hantering av mångfald
(IEGD), Spanien. E-post: iegd@iegd.org

6. Partner
Instituto Europeo para la Gestión de la Diversidad
SPAIN
www.iegd.org
Greta du Velay
FRANCE
www.velay.greta.fr

Work Research Centre
IRELAND
www.wrc-research.ie

Instituto de Formación Integral
SPAIN
www.ifi.com.es

Stiftelsen Minerva
SWEDEN
www.minerva.nu

Training 2000
ITALY
www.training2000.it

Fundación Cepaim. Acción integral con Migrantes
SPAIN
www.cepaim.org

