
 

MANGFOLDIGHEDSCHARTER 

For at få både syriske flygtninge og ledige indvandrere i arbejde er der først og fremmest 

behov for at motivere og inddrage det danske erhvervsliv. Et ’Mangfoldighedscharter’ er 

den mest succesfulde model til at etablere aktive partnerskaber mellem kommuner og lo-

kale virksomheder til gavn for beskæftigelsen. Med et mangfoldighedscharter inviteres 

virksomhedsledere til at tilkendegive opbakning til et mangfoldigt arbejdsmarked. De får 

samtidig viden om og inspiration til, hvordan medarbejderes forskelle kan skabe værdi for 

forretningen. Det skaber en platform for et udbygget samarbejde mellem jobcenter og lo-

kale virksomheder om at finde bæredygtig beskæftigelse og sætte alle ressourcer i spil. 

 

ERFARINGER OG RESULTATER 

Modellen bygger på de gode erfaringer med Københavns Mangfoldighedscharter, hvor 

610 virksomheder siden 2012 har underskrevet charteret. Kommunen har gennem arran-

gementer for erhvervsledere, formidling af nyeste viden på mangfoldighedsområdet og fa-

cilitering af netværk etableret sig som en vigtig partner for virksomhederne.  

 

I 2014 er ’Det danske charter for mangfoldighed’ blevet etableret. Det har resulteret i at: 

• Der er etableret mangfoldighedschartre i Aarhus og Odense Kommune med særligt 

fokus på at styrke og udvide virksomhedssamarbejder omkring beskæftigelsen. 

• 15 mindre kommuner har vist interesse for at anvende chartermodellen som led i in-

tegrations- og beskæftigelsesindsatsen. 

• Det Danske Filminstitut lancerer i 2015 som de første et branche-charter for at sætte 

fokus på mangfoldighed i hele filmbranchen. 

• Hjemmesiden www.mangfoldighedscharter.dk er etableret med relevant viden og 

konkrete redskaber, som kommunerne kan benytte i de lokale indsatser. 

• App’en ’Mangfoldig Hverdag’ er udviklet i samarbejde med Arriva, ISS, Jobindex og 

Københavns Kommune. Den er et gratis værktøj til integration på arbejdspladsen, 

som kommunerne kan tilbyde virksomheder. 

 

Dermed er der skabt en solid platform for hurtigt og effektivt at udbrede chartermodellen til 

nye kommuner. 

 

UDBREDELSE AF SUCCES 

Cabi og Foreningen Nydansker ønsker at invitere alle danske kommuner til at etablere lo-

kale mangfoldighedschartre. Vi vil indgå i dialog med de kommunale politikere og embeds-

mænd om, hvordan modellen kan tilpasses lokale forhold. Ved etablering af charter vil vi 

understøtte kommunikationen til virksomhederne og rådgive kommunen om, hvordan et 

charter kan anvendes til at styrke beskæftigelsesindsatsen for flygtninge og indvandrere 

og motivere virksomheder til at tage socialt ansvar for disse borgere.  

 

http://www.mangfoldighedscharter.dk/
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