
 

 

CSR I UDSATTE 
BOLIGOMRÅDER 
 

De udsatte boligområder er kendetegnet ved høj ledighed og lavt uddannelsesniveau. 

De unge der vokser op her, hvad enten de er født i Danmark eller netop er ankommet 

som flygtninge, mangler derfor rollemodeller og kontaktflader i arbejdslivet. Via indsatsen 

”CSR i udsatte boligområder” løftes den boligsociale indsats over for boligområdernes 

unge ved at etablere tætte og varige relationer til lokale virksomheder. 

 

Et succesfuldt samarbejde mellem boligområdet og virksomheder i nærområdet resulte-

rer i fritidsjob, praktikker, elevpladser, mentorordninger, virksomhedsbesøg og meget 

mere for de unge. Det giver de unge et attraktivt alternativ til at hænge ud på gaden og 

viser dem vejen til uddannelse og beskæftigelse.  

 

ERFARINGER OG RESULTATER 

Foreningen Nydansker har gentagne gange arbejdet med lokale CSR-indsatser i bolig-

områder landet over, blandt andet i samarbejde med MBBL, BL, Hotspot og CFBU.  

 

Erfaringerne fra projekterne viser, at de lokale virksomheder motiveres af at drage socialt 

ansvar for unge i deres eget nærmiljø. Samtidig motiverer mødet med erhvervslivet de 

unge i boligområderne til job og uddannelse og giver dem netværk og kompetencer, som 

styrker deres chancer på langt sigt. Den tætte kontakt mellem boligområdet og virksom-

hederne er samtidig med til at fremme tryghed og mindske hærværk og kriminalitet lo-

kalt. 

 

Der er massiv evidens for, at fritidsjob og andre tidlige erhvervserfaringer har stor betyd-

ning for unges chancer for at opnå beskæftigelse på længere sigt.  

 

UDBREDELSE AF SUCCES 

Foreningen Nydansker foreslår, at der via BL iværksættes en systematisk opkvalificering 

af de boligsociale medarbejdere, så de klædes på til at tage kontakt til og inddrage lokale 

virksomheder i indsatsen for områdets unge. Samtidig bør der tilbydes løbende konsu-

lentbistand og monitorering, så det sikres at de lokale samarbejder munder ud i konkrete 

job, praktikker, mentorordninger og lignende til glæde for de unge. 

 

Det er op til regeringen, hvor bredt denne succes skal nå ud. 

 

 


