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Projektet genomförs med ekonomiskt stöd från Europeiska kommissionen. För uppgifterna i denna publikation ansvarar endast upphovsmannen.
Europeiska kommissionen tar inget ansvar för hur dessa uppgifter kan komma att användas.
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Kära läsare,
Detta nyhetsbrev har till syfte att informera om IN-DIVERSITY projektet och dess pågående
verksamhet.
IN-DIVERSITY är ett "Leonardo da Vinci" projekt som innefattar överföring av innovation,
partnerskapet består av följande organisationer: "Europeiska institutet för Diversity Management
"Spanien" Greta du Velay "i Frankrike," Work Research Centre "(WRC) till Irland," Integral Training
Institute "(IFI) i Spanien," Stiftelsen Minerva "i Sverige," Utbildning 2000 "Italien och" CEPAIM
Foundation, omfattande åtgärdsprogram Invandrare ", Spanien.

Projektbeskrivning och syfte
Projektet fokuserar på kulturell mångfald
baserad på människors nationalitet och
ursprung som grupp, och inte som individer.
Mångfald definieras inte enbart i termer av
språk tal, värderingar, religion, klädsel,
utseende eller hudfärg, mångfald handlar
om inställningen till arbete, tid för familjen,
fritid och teknik.
En av de strategiska prioriteringar
Europeiska unionen arbetar utifrån är att
respektera och främja den europeiska

kulturella mångfalden. Det förbättrar och
främjar samexistens och ett aktivt
europeiskt medborgarskap, öppet för
världen samt som har sin grund i
gemensamma
värderingar
för
EUmedborgare. Projektet syftar i huvudsak till
utbildning i företagsekonomi, kulturell
mångfald och att bidra till bekämpning av
diskriminering
och
främjandet
av
integration av invandrare i näringslivet och i
samhället.

Hur?
Genom utveckling av en aktiv integration,
bistå med delaktighet inom näringslivet,till
mångkulturalism och mångkultur, mångfald
som en källa till kulturell rikedom. Det andra
målet är att skapa medvetenhet hos
arbetsgivare om vikten av kulturell
mångfald. Förvaltningar bör närma sig dem
som
arbetar
inom
humanresource

avdelningar inom företag. Det bör omfatta
utbildning av personer som ansvarar för
mänskliga resurser inom företag, för att på
så sätt öka medvetenheten om kulturell
mångfald samt vidta lämpliga åtgärder
utifrån egenskaper och behov hos varje
person eller grupp.
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Om nyhetsbrevet:
1. Vi
rapporterar
om
samarbetspartners
uppdateringar
projektverksamheten;

bidrag,
och
inom

3. Vi ger information och nyheter om
projektet,
4. Verksamheten kommer att uppvisa
framtida projekt.

2. Vi ger en översikt over forskningen
och rapporter finns tillgängliga.

1. Actividades del Proyecto
•

Projektets
hemsida
www.indiversity.eu nu tillgänglig på
engelska. Kommer snart att finnas
översatt till spanska, franska, svenska
och italienska. Webbplatsen kommer
ständigt uppdateradas på grundval
av den verksamhet som bedrivs och
resultaten tillgängliggöras.

•

Samarbetsparterns
inom
INDIVERSITY projektet, organiserade
det första partner motet i Barcelona,
Spanien, 29 och 30 november 2010.

•

Samtliga partners gav en kort
presentation
av
respektive
organisationer
och
deltagare.
Arbetsblock och förväntade resultat
diskuterades och för en gemensam
överenskommelse.
Dessutom

fastslogs två aktiviteter per år som en
del i projektets genomförande.
•

Alla länder kommer att anordna ett
seminarium öppet för allmänheten
för att presentera forskningsresultat
som utförs lokalt i varje land samt
status för invandring på lokal nivå.

•

Samrbetspartners inom IN-DIVERSITY
projektet, organiserade det andra
motet Greta du Velay partners Frankrike 6 maj.

•

Samarbetspartners presenterade vid
detta möte resultat från Work
Package 2 avseende den aktuella
situationen för kulturell mångfald
och invandring, i de länder som
samtliga
samarbetspartners
härstammar ifrån.

2. Tillgänglig forskning
Projektets partners har utvecklat nationella
rapporter om det tillvägagångssätt kulturell
mångfald påvisas inom företag i de olika
länderna.

De nationella rapporternas utgångspunkter:
-

Politisk och rättslig invandring på
nationell nivå.

In-Diversity

1:a elektroniska nyhetsbrevet – Maj 2011

-

Statistik om utländska medborgare i
länder och sektorer med hög andel
arbetande invandrare.

-

Den sociokulturella och befintliga
arbetssituationen
för
andra
nationaliteter
gällande
jobb,
arbetsförhållanden etc.

-

Fokus på utländska arbete inom
verksamheten: Profil av företag med
invandrad arbetskraft och profilen av

chefer som kan hantera mångfald
inom företag.
Baserat på resultaten och data utifrån
forskningsrapporter
och
nationella
rapporter utvecklas och diskuteras EU: s
förslag till betänkande. Samarbetspartners
inom IN-DIVERSITY diskuterade de första
idéerna avseende arbetsverktygen inriktade
på mångfald. De nationella rapporterna och
den europeiska sammanfattningen kan
återfinnas på webben.

3. Nyheter och information om
projektet
Nyheter och information kan återfinnas på
hemsidan: www.indiversity.EU. Webbplatsen
kommer snart att finnas tillgänglig på alla de
deltagande ländernas språk, och kommer att
uppdateras kontinuerligt enligt den

verksamhet som bedrivs och de resultat som
finns tillgängliga.Vänligen skicka dina
förslag och rekommendationer via avsnittet
om samarbetspartners.

4. Framtida verksamhet
Nationella rapporter och syntesrapporten
kommer att publiceras på webben så snart
den är klar och godkänd av samtliga
samarbetspartners.
De kommande månaderna ägnas åt att
analysera produkter, Dimant utbildning för
utbyte mellan samarbetspartners samt
skapandet av verktygslådan och

diversity
management
för
företag.
Verktygslådan kommer att testas inom
företag att skapa en professionell profil som
kan användas för att hantera mångfald i
näringslivet. Missa inte våra uppdateringar
på hemsidan och i nästa elektroniska
nyhetsbrev!
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5. Kontakt
IN –DIVERSITY projektet samordnas av Europeiska institutet för hantering av mångfald (IEGD),
Spanien.
E-post: iegd@iegd.org

6. Partners
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
ITALIA
www.training2000.it
Fundación Cepaim. Acción integral con Migrantes
SPAIN
www.cepaim.org

