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Co.e of Cer
evægels
I gelse

I fremtiden er der ingen der gider at handle med din virksomhed,
hvis du ikke tager et socialt ansvar og ansætter mennesker på kanten af
arbejdsmarkedet Det mener nonprofitorganisationen Code of Care, som
får flere og flere medlemmer

“im, der ikke kan bruges til noget
i det veltrimmede, industrialiserede samfund, kan
bruges til noget andet
En udtalelse der er til at tage at føle pà og sagt af
den danske filosof og professor Steen Hildebrandt.
Han står sammen med en række erhvervsledere i
spidsen for organisationen Gode of care - en non
profit, erhvervsdrivende forening, som vil hjælpe
virksomheder med at vise social ansvarlighed. I
fremtiden skal det være et vilkår og en nødven
dighed, at erhvervslivet tager hånd om de svage,

Et grundvllkår at vise socialt ansvar

— Hvis din virksomhed på nogen måde skal kunne
klare sig på fremtidens globale marked, vil social
ansvarlighed blive et grundvilkår for at drive forret
ning, siger Steen Hildebrandt,

Der burde være et fag i folkeskolen, som hjælper
børn til at udvikle social intelligens. Den type intel
ligens som handler om at vise empati og ægte in
teresse for sine medmennesker, siger han,

Manglende socialt ansvar koster hvert ar samfundet
55 mia. kroner. Det påpeger Det Sociale Netværk
med henvisning til en hvidbog fra Det Nationale
Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

Dem der ikke kan
bruges til noget, kan
bruges til noget andet
professor Steen Hildebrandt

Sæt sagen før profit

Og det er netop medmenneskelighed Gode of Care
handler om, fortæller sekretariatschef i organisa
tionen, Tommy Wølk.
— Det er sâ vigtigt at blive set og anerkendt som
menneske — det har alle brug for.
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Samfundet taber
dobbelt ved ikke at
gøre en social indsats

Det dur ikke. Vi taler om store menneskelige om
kostninger, som tilmed koster samfundet 55 mia.
kr. om aret, siger Tommy Wølk.
— Samfundet taber jo dobbelt ved ikke at gøre en
social indsats. Dels i form af kolossale økonomiske
omkostninger og dels ved ikke at benytte sig af, at
mennesker får troen på sig selv tilbage, er mindre sy
ge og på den måde skaber merværdi i en virksomhed.

Eksemplet Bhutan

Professor Steen Hildebrandt har taget et dybt blik
i krystalkuglen og fundet inspiration i det lille land
Bhutan i Himalaya.

— For danske politikere er ~økonomisk vækst” det
allervigtigste. Vi måler landets succes på størrelsen
af vores bruttonationalprodukt. Vender vi derimod
blikket mod Bhutan, så ser succes- og lykkepara
metrene helt anderledes ud. Her males et lands
velstand i et lykkeindeks, og Kommissionen for
Brutto National Lykke er et at de største offentlige
kontorer i Bhutan. 77 personer arbejder dagligt
med at definere, måle og udvikle begrebet ykke,
fortæller Steen Hildebrandt.

En embedsmand fra Shutan siger: ~l er et fattigt
land i Danmark. Brug andre måleparametre end øko
nomi. Vis dog respekt for miljøet og menneskene.”
og det erjo sandt. Jeg tror det er vigtigt, at vi gør
noget nu, siger Steen Hildebrandt.
Og det er netop den bhutanske tankegang, der
danner baggrund for organisationen Code of Care.
Social ansvarlighed skal være en del af ledelsens
strategi, og medarbejderne skal være klædt på til
at inddrage mennesker, der har behov for særlige
vilkår på arbejdspladsen.
— Virksomhedens sociale kapital øges, når du viser
social ansvarlighed. Det kan ses på bundlinjen,
siger Tommy Wølk.
— Dine medarbejderes trivsel kan lynhurtigt aflæses
på statistikken over sygefravær. Fysisk og mental
sundhed giver effektivitet i produktionsprocessen
og servicen over for kunder øges.

Tommy Wølk, sekretariatschef i code of care. Glade medarbejdere øger produktiviteten og det giver økonomisk gevinst i
en virksomhed mener organisationen code of Care.

— Det er derfor en katastrofe, at vi udelukker men
nesker på kanten af arbejdsmarkedet — bare fordi
helbredsmæssige problemer forhindrer dem i at
varetage et ordinært arbejde på 37 timer om ugen.
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Code of Cares Advisory Board holder møde.

Det er indlysende, at det hænger sådan sammen,
siger Tommy Wølk.

En bevægelse i bevægelse

- Gennem workshops og informationsmøder vil
vi skabe indsigt hos ledere og medarbejdere i for
hold til at se det forretningsmæssige potentiale
at inddrage social ansvarlighed i virksomhedsstra
tegien. I Code of Care indgår vi også i tænketanke
og udviklerjobmatchdatabaser med blandt andre
Ofir.dk og Huset Venture — en database som hed
der Carejob.nu. Vi har ogsa oprettet CV-databaser
med kommunerne og lJddannelsescenter Holstebro,
fortæller Tommy Wølk.
— Vi oplever en meget stor erhvervsmæssg inte
resse for at blive en del at Code of Care. Så vi ma
siges at være en bevægelse i kraftig bevægelse.

Code of Care
Mere care - mindre mig

fakta

• Code of Care er en nonprofit, erhvervsdrivende
forening med en bestyrelse, et advisory board,
et sekretariat og lokale repræsentationer rundt
omkring i Danmark

• Organisationen indsamler viden og
informerer om socialt ansvar

• Code of Cares logo signalerer,
at to mennesker tager omsorg for en tredje

• Læs mere på Codeofcare.dk og Carejob.nu

a
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