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Ειςαγωγή
Η Διαφορετικότθτα και Ανιςότθτα ςτουσ χϊρουσ εργαςίασ, οι Μζκοδοι και οι τρόποι
αντιμετϊπιςθσ τθσ ανιςότθτασ ςτθν εργαςία, θ ανάγκθ και το φαινόμενο τθσ κίνθςθσ των
εταιρειϊν και των οργανιςμϊν να ςκεφκοφν πζρα από το Τµιµα Ανκρϊπινου ∆υναµικοφ (και
ταυτόχρονα να το ςυμπεριλάβουν), είναι κάποιεσ από τισ διαπιςτϊςεισ που γίνονται εμφανείσ
ςε µελζτθ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ (2003:3), κακϊσ και το Κόςτοσ και τα Οφζλθ τθσ
∆ιαφορετικότθτασ. Σφµφωνα µε τθ µελζτθ αυτι, «εταιρίεσ µε ενεργζσ πολιτικζσ υπζρ τθσ
διαφορετικότθτασ» αποδίδουν ςτθ διαφορετικότθτα τα ακόλουκα πζντε πιο ςθµαντικά
πλεονεκτιµατα:
1.ενδυνάµωςθ πολιτιςτικϊν αξιϊν µζςα ςτθν εταιρία
2.ενίςχυςθ τθσ εταιρικισ φιµθσ
3.βοικεια ςτθν προςζλκυςθ και διατιρθςθ ιδιαίτερα ταλαντοφχων ατόµων
4.µεγαλφτερα κίνθτρα και αποτελεςματικότθτα του υπάρχοντοσ προςωπικοφ
5.µεγαλφτερθ καινοτοµία και δθμιουργικότθτα µεταξφ των εργαηομζνων.
Το ςθµαντικό ςτα οφζλθ αυτά που οι ίδιεσ οι εταιρίεσ ζχουν ενςτερνιςτεί είναι ότι
αφοροφν τθν εταιρία ςτο ςφνολό τθσ και όχι µόνο ζνα τµιµα αυτισ, κακϊσ επίςθσ όλα τα
επίπεδα, ιδίωσ τα θγετικά ςτελζχθ και τθν ανϊτερθ διοίκθςθ. Από τθ ςτιγµι που θ προςοχι τθσ
εταιρίασ εςτιάηεται ςτθν αναγνϊριςθ των ςχετικϊν διαφορϊν και οµοιοτιτων ςτο εςωτερικό
τθσ αλλά και το περιβάλλον τθσ, το επόµενο ερϊτθµα είναι πϊσ κα διαχειριςτοφν όλα αυτά;
Η «ευαιςκθςία» ςτισ διαφορζσ είναι απαραίτθτθ αλλά δεν αρκεί για να υπάρξουν κετικζσ
εξελίξεισ. Συνεπϊσ, ∆ιαχείριςθ τθσ ∆ιαφορετικότθτασ είναι θ ενςωµάτωςθ ιδεϊν και πρακτικισ
διαφορετικότθτασ ςτισ κακθµερινζσ διοικθτικζσ και µακθςιακζσ διεργαςίεσ µίασ εταιρίασ και
του περιβάλλοντόσ τθσ.
Οι επαγγελµατικζσ αποφάςεισ πρζπει να λαµβάνονται ςε κλίµα εµπιςτοςφνθσ, αποδοχισ
και αναγνϊριςθσ. Οι Thomas και Ely ςυνοψίηουν ευκρινϊσ το ςθµείο αυτό: «Και όµωσ το νζο
αυτό µοντζλο διαχείριςθσ τθσ διαφορετικότθτασ επιτρζπει ςτθν εταιρία να ςυνυπολογίηει τισ
διαφορζσ ανάµεςα ςτουσ εργαηοµζνουσ ζτςι ϊςτε να µακαίνει και να εξελίςςεται µζςω
αυτϊν… Ανικουµε όλοι ςτθν ίδια οµάδα µε τισ διαφορζσ µασ – όχι παρά αυτζσ». (1996: 10).
Οι διευκυντζσ χρειάηονται να δουν αποτζλεςµα. Συνικωσ δεν ενδιαφζρονται για µεγάλεσ
κεωρίεσ που ικανοποιοφν τθν αιςκθτικι. Ρροκειµζνου να επιτφχουν τουσ ςτόχουσ τουσ και να
υπερζχουν των ανταγωνιςτϊν τουσ, οι διευκυντζσ χρειάηονται να κατανοιςουν το εξωτερικό
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τουσ περιβάλλον, ςυµπεριλαµβανοµζνθσ τθσ αγοράσ, κακϊσ επίςθσ το ςκοπό, το όραµα, τθ
ςτρατθγικι και τθν κουλτοφρα τθσ εταιρίασ. Και τϊρα «το ηιτθµα ζχει ωσ εξισ, ‘Ροια κράµατα
διαφορετικότθτασ ζχουν τθ δυνατότθτα να µασ δϊςουν ςτρατθγικι υπεροχι ι να
παρεµποδίςουν τθν ικανότθτά µασ να επιτφχουµε τουσ ςτόχουσ µασ’; Σε τζτοια κράµατα πρζπει
ναm αναφερκοφµε. Τα υπόλοιπα ηθτιµατα διαφορετικότθτασ µποροφν να αγνοθκοφν
ακινδφνωσ» (Thomas 2006:122). Μια τζτοια απόφαςθ για κάποιο ςυγκεκριµζνο κράµα
διαφορετικότθτασ αποτελεί ςτρατθγικι απόφαςθ, φψιςτθσ ςθµαςίασ για τθν επιβίωςθ τθσ
εταιρίασ. Γεννιοφνται άλλα ςυναφι ερωτιµατα: Γιατί αυτό το κράµα ανκρϊπων και όχι ζνα
άλλο; Αξίηει να δθµιουργθκεί και να διατθρθκεί αυτό το κράµα διαφορετικότθτασ; Ρροςκζτει
αξία ςτθν εταιρία; Αν οι απαντιςεισ ςτα δφο τελευταία ερωτιµατα είναι κετικζσ, τότε οι
διευκυντζσ πρζπει να προχωριςουν ςε εφαρµογι. Από τθ ςτιγµι που λθφκεί θ απόφαςθ να
υιοκετθκεί θ εγκεκριµζνθ αυτι πορεία, τότε αναµζνεται πιςτι τιρθςθ. Ιςχφει για όλα τα
επίπεδα και για όλα τα τµιµατα και διευκφνςεισ τθσ εταιρίασ, για το Τµιµα Ανκρϊπινου
∆υναµικοφ, για το µάρκετινγκ και τθ διαφιµιςθ, για τθν ζρευνα και αγορά, για τθν παραγωγι,
για τθν ανϊτερθ διοίκθςθ, για τθ διαχείριςθ προγραµµάτων, κακϊσ επίςθσ για τισ ποικίλεσ
οµάδεσ, κοινοπραξίεσ, εξαγορζσ και ςυγχωνεφςεισ. ∆ιαχείριςθ τθσ ∆ιαφορετικότθτασ είναι θ
ενεργι και ςυνειδθτι ανάπτυξθ µιασ ςτρατθγικισ, επικοινωνιακισ και διοικθτικισ διαδικαςίασ
µε µελλοντικό προςανατολιςµό και οδθγοφµενθ από αξίεσ, θ οποία αποδζχεται και
χρθςιµοποιεί οριςµζνεσ διαφορζσ και οµοιότθτεσ ωσ προοπτικι ςε µια εταιρία, µια διαδικαςία
που προςφζρει προςτικζµενθ αξία ςτθν εταιρία.

Επιχειρηματικζσ πρακτικζσ για μια πολιτική ςτρατηγική τησ
αντιμετώπιςησ τησ ανιςότητασ
Ενϊ οι ςκοποί και τα προβαλλόμενα οφζλθ των προςεγγίςεων και των πολιτικϊν
διαφορετικότθτασ ποικίλλουν ςθμαντικά, οι εταιρίεσ και οι οργανιςμοί τείνουν να εντοπίηουν
βελτιϊςεισ ςε διάφορα βαςικά μζτωπα, όπωσ: πραγματοποίθςθ αλλαγισ κουλτοφρασ,
βελτίωςθ τθσ διαφορετικότθτασ και του πολιτιςτικοφ μωςαϊκοφ ςτον εργαςιακό χϊρο,
ενίςχυςθ των ευκαιριϊν αγοράσ, εξωτερικι αναγνϊριςθ και εικόνα. Κάτι τζτοιο απεικονίηεται
ςτουσ λειτουργικοφσ τομείσ όπου ςτοχεφουν οι πρωτοβουλίεσ τουσ περί διαφορετικότθτασ.
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Πραγματοποίηςη αλλαγήσ κουλτοφρασ και αφξηςη του οργανωτικοφ
κεφαλαίου
Σφμφωνα με τθ ςθμαςία που οι εταιρίεσ ολοζνα και περιςςότερο προςδίδουν ςτισ κοινζσ
εταιρικζσ αξίεσ και φιλοςοφία, οι προςπάκειεσ πολλϊν εταιριϊν επικεντρϊνονται ςτθν
επίτευξθ μακροχρόνιασ αλλαγισ κουλτοφρασ. Στο πλαίςιο προϊκθςθσ οργανωτικοφ
περιβάλλοντοσ που ςζβεται τθ διαφορετικότθτα και εφαρμόηει τθν καταπολζμθςθ των
διακρίςεων, οι επιχειριςεισ γνωρίηουν πολφ καλά τθν ανάγκθ να υπάρχει ενεργι υποςτιριξθ
των εργαηομζνων ςτισ πρωτοβουλίεσ τουσ για ιςότθτα.
Ζρευνα τθσ Δοκιμαςτικισ Ομάδασ Ευρωπαϊκϊν Επιχειριςεων (EBTP) υπογράμμιςε ότι θ
αντιμετϊπιςθ και θ ςυμπεριφορά διακρίςεων ςτον εργαςιακό χϊρο αποτελοφν βαςικό
εμπόδιο ςτθν προϊκθςθ προςεγγίςεων και πρακτικϊν διαφορετικότθτασ. Συνεπϊσ, οι
ςτρατθγικζσ κατανόθςθσ και ευαιςκθτοποίθςθσ ςε ηθτιματα και πολιτικζσ διαφορετικότθτασ
αποτελοφν, για πολλζσ εταιρίεσ, πρωταρχικό μζροσ τθσ διαδικαςίασ εφαρμογισ πρωτοβουλιϊν
ιςότθτασ. Η επικυμία αυτι να υπάρξει ευαιςκθτοποίθςθ και να κερδίςουν «τθν καρδιά και το
μυαλό» είναι εμφανισ ςε τίτλουσ και ςυνκιματα πολλϊν εταιρικϊν προγραμμάτων
διαφορετικότθτασ. Ραραδείγματα ςυμπεριλαμβάνουν: «Πλοι είναι Ευπρόςδεκτοι ςτο Tesco»,
«Ανοικτά Μυαλά, Ανοικτζσ Αγορζσ» (UBS), «Μεγαλφτεροι ςε Ηλικία, Νεότεροι ςε Μυαλό»
(Pfizer Deutschland) και «Επιτυχία μζςω Ζνταξθσ» (Barclays PLC). Ρολλζσ εταιρίεσ κεωροφν
απαραίτθτεσ για τθν επιχειρθματικι επιτυχία τισ πολιτικζσ διαφορετικότθτασ που ςυμβάλλουν
ςτθ δθμιουργία περιβάλλοντοσ όπου προωκοφνται ο ςεβαςμόσ και θ ενςωμάτωςθ,
ενιςχφοντασ τθν προςζλκυςθ εργαηομζνων υψθλοφ επιπζδου και τθ μείωςθ των λειτουργικϊν
δαπανϊν μζςω μικρότερθσ ροισ ανανζωςθσ προςωπικοφ και αποχισ.
Στθριηόμενο ςε μια ανεξάρτθτθ ζρευνα για τισ ςυνζπειεσ του εκφοβιςμοφ και τθσ
παρενόχλθςθσ, το Royal Mail (Βρετανικά ταχυδρομεία) εκτιμάει, για παράδειγμα, πωσ πζτυχε
μια εξοικονόμθςθ τθσ τάξθσ των 7 εκατομμυρίων λιρϊν με τθ ειςαγωγι πολιτικϊν και μεκόδων
κατά του εκφοβιςμοφ και τθσ παρενόχλθςθσ. Η TNT, εταιρία με διεκνζσ δίκτυο
δραςτθριοτιτων, διακζτει παγκόςμια ςτρατθγικι διαφορετικότθτασ και ζνταξθσ με πολλά
παραδείγματα ορκισ πρακτικισ ςτισ διάφορεσ επιχειρθματικζσ τθσ ςυναλλαγζσ. Η TNT
Αυςτρίασ που ζχει κερδίςει διάφορα βραβεία διαφορετικότθτασ, υπολογίηει ότι λόγω τθσ
αποτελεςματικισ διαχείριςθσ τθσ διαφορετικότθτασ και τθσ ζνταξθσ, ζχει ςθμειωκεί μείωςθ
τθσ ετιςιασ ροισ ανανζωςθσ προςωπικοφ από 25% το 2000 ςε 10% το 2003, ενϊ παρόμοια
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μείωςθ παρατθρικθκε ςτα ποςοςτά αποχισ. Επιπλζον, εξοικονόμθςε 15.000 € ςε φόρουσ με
τθν απαςχόλθςθ εργαηομζνων με αναπθρία.
Τα προγράμματα επικοινωνίασ και οι εκςτρατείεσ ευαιςκθτοποίθςθσ που
απευκφνονται ςτο προςωπικό και τουσ πελάτεσ, ςυνοδεφουν πολλζσ πρωτοβουλίεσ. Ολοζνα
και πιο ςυχνά, οι εταιρίεσ πραγματοποιοφν ετιςιεσ ζρευνεσ ςυμπεριφοράσ εργαηομζνων με
ςκοπό να γνωςτοποιθκοφν οι απόψεισ και οι γνϊμεσ του προςωπικοφ ςχετικά με ηθτιματα
ιςότθτασ

και

διαφορετικότθτασ,

κακϊσ

επίςθσ

να

εκτιμθκοφν

οι

αλλαγζσ

ςτισ

αντιλιψεισ/ικανοποίθςθ του προςωπικοφ με τισ πολιτικζσ και πρακτικζσ τθσ εταιρίασ.
Οι αλλαγζσ ςτθν ευρφτερθ κοινωνία κακϊσ επίςθσ ςτθν αγορά εργαςίασ και προϊόντων
ςυνοδεφονται ςυχνά από μια αυξανόμενθ διαφορετικότθτα απαιτϊντασ από τισ εταιρίεσ να
προςαρμοςτοφν. Ρροκειμζνου οι επιχειριςεισ να επιτφχουν βιϊςιμθ ανάπτυξθ, επιβάλλεται να
καταρτιςτοφν ςτθ διαχείριςθ και χαλιναγϊγθςθ όλων των δυνατοτιτων που μπορεί να
προςφζρει θ διαφορετικότθτα. Ζνασ από τουσ πρωτοπόρουσ ςτθν εκτενι διαχείριςθ αλλαγϊν
ςχετικά με τθ διαφορετικότθτα είναι θ Royal Dutch Shell, θ οποία διακζτει πρόγραμμα
διαχείριςθσ διαφορετικότθτασ και ζνταξθσ, αποτελοφμενο από τρία επίπεδα, για τθ
διευκόλυνςθ τθσ διαδικαςίασ αλλαγϊν.
Το πρόγραμμα επικεντρϊνεται ςτθ ςυςτθματικι αλλαγι και ενιςχφεται από τθν
πεποίκθςθ ότι θ αλλαγι πρζπει να ςθμειωκεί ταυτόχρονα ςε προςωπικό, διαπροςωπικό και
οργανωτικό επίπεδο. Μερικζσ εταιρίεσ ζχουν διαπιςτϊςει ότι πρωτοβουλίεσ για τθν εφαρμογι
και εδραίωςθ πολιτικϊν και πρακτικϊν διαφορετικότθτασ ζχουν μεγαλφτερθ επίδραςθ κοινισ
πλθροφόρθςθσ ςτο εςωτερικό των εταιριϊν.
Οι βελτιωμζνεσ δυνατότθτεσ επικοινωνίασ ενιςχφουν με τθ ςειρά τουσ τθν ικανότθτα να
ευνοθκοφν οι κοινζσ κουλτοφρεσ, τα πρότυπα και οι αξίεσ ςτισ εταιρίεσ και τουσ ομίλουσ
εταιριϊν. Ραρομοίωσ, οι πρακτικζσ διαφορετικότθτασ και ζνταξθσ ζχουν ευνοϊκό αντίκτυπο ςτθ
βελτίωςθ των τρόπων διαχείριςθσ, των δεξιοτιτων και των επιδόςεων ςε τομείσ όπωσ θ
επικοινωνία, θ διαχείριςθ ατόμων, θ ρφκμιςθ ςτόχων και ο προγραμματιςμόσ.
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Βελτίωςη τησ διαφορετικότητασ και του πολιτιςτικοφ μωςαϊκοφ ςτον
εργαςιακό χώρο – κζρδη από το ανθρώπινο κεφάλαιο
Ζνα υψθλά καταρτιςμζνο, καινοτόμο και ποικίλο εργατικό δυναμικό είναι ςθμαντικό για
τθν επιχειρθματικι επιτυχία, όπωσ τονίςτθκε ςε προθγοφμενα κεφάλαια τθσ ζκκεςθσ. Η
ρφκμιςθ τθσ ζλλειψθσ προςωπικοφ και θ πρόςλθψθ και διατιρθςθ εργαηομζνων υψθλοφ
επιπζδου από διάφορα υπόβακρα αποτελοφν όντωσ βαςικό λόγο για να εφαρμόςουν οι
εταιρίεσ πολιτικζσ διαφορετικότθτασ. Ροςοςτό μεγαλφτερο του 40% όλων των εταιριϊν ςτθν
ζρευνα τθσ EBTP ανζφερε το ανωτζρω ωσ πρωταρχικό επιχειρθματικό κζρδοσ. Ρολλζσ εταιρίεσ
κζτουν ωσ βαςικό ςτόχο τθν επίτευξθ μεγαλφτερθσ διαφορετικότθτασ ςτο εργατικό δυναμικό.
Η ζρευνα τθσ EBTP υπογράμμιςε πωσ θ αφξθςθ τθσ πρόςβαςθσ ςε ευρφτερθ ομάδα
εργαηομζνων και θ ανάπτυξθ τθσ ικανότθτασ να προςελκφονται και να διατθροφνται
εργαηόμενοι υψθλοφ επιπζδου από διάφορα υπόβακρα αποτελοφν ζναν από τουσ πιο
ςθμαντικοφσ λόγουσ για να υιοκετιςουν οι εταιρίεσ πολιτικζσ και πρακτικζσ διαφορετικότθτασ.
Οριςμζνεσ εταιρίεσ αναφζρουν επίςθσ ότι θ ενίςχυςθ προςπακειϊν πρόςλθψθσ με ςτόχο
ςυγκεκριμζνεσ κοινότθτεσ ζχει ωσ αποτζλεςμα μια αναβακμιςμζνθ υπόςταςθ των εταιριϊν
αυτϊν ςτο εςωτερικό των κοινοτιτων ςε ευρφτερο επίπεδο.
Ρροκειμζνου να επιτφχουν τζτοιεσ αλλαγζσ ςτο προφίλ των εργαηομζνων τουσ, οι εταιρίεσ
αναλαμβάνουν μία ευρεία δζςμθ πρωτοβουλιϊν. Αυτζσ περιλαμβάνουν διαφιμιςθ ειδικά
εςτιαςμζνθ ςε μειονεκτοφντεσ και κοινωνικά αποκλειςμζνεσ ομάδεσ και ζναρξθ ςυνεργαςίασ
με κοινοτικά αναγνωριςμζνα γραφεία προκειμζνου να ενιςχφςουν τισ προςπάκειεσ πρόςλθψθσ
και να ςτθρίξουν τουσ ςτόχουσ τοπικισ/περιφερειακισ κοινωνικισ και οικονομικισ ανάπτυξθσ.
Στο προθγοφμενο κεφάλαιο δόκθκε ζμφαςθ ςε οριςμζνεσ από τισ ςτρατθγικζσ κετικισ
δράςθσ που ζχουν υιοκετιςει πολλζσ εταιρίεσ και οι οποίεσ ςτοχεφουν ςυγκεκριμζνεσ ομάδεσ
με μειωμζνθ εκπροςϊπθςθ ςτθν κοινωνία, όπωσ εκνοτικζσ μειονότθτεσ και άτομα με
αναπθρία. Τζτοιεσ ςτρατθγικζσ περιλαμβάνουν: ενίςχυςθ τθσ πρόςβαςθσ ςε επαγγελματικι
εμπειρία, επαγγελματικι κατάρτιςθ και πρόςβαςθ ςε τριτοβάκμια εκπαίδευςθ. Εςωτερικζσ
πολιτικζσ του τμιματοσ ανκρϊπινου δυναμικοφ που υποςτθρίηουν τθν πρόςλθψθ με ςτόχο τθν
αφξθςθ τθσ διαφορετικότθτασ ςτο εργατικό δυναμικό ςυχνά ςυμπλθρϊνουν τζτοιεσ
εξωςτρεφείσ δραςτθριότθτεσ.
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Σε οριςμζνεσ εταιρίεσ, οι προςωπικζσ προδιαγραφζσ ζχουν αλλάξει ςε μια προςπάκεια να
καλωςορίςουν ενεργά και να προςελκφςουν τθ διαφορετικότθτα. Για παράδειγμα, ηθτείται από
τουσ υποψθφίουσ να ζχουν ανοικτζσ απόψεισ, να μιλοφν παραπάνω από μία ξζνθ γλϊςςα, να
ζχουν διαπολιτιςμικζσ εμπειρίεσ, οικολογικι ςυνείδθςθ, δζςμευςθ για ίςεσ
ευκαιρίεσ, κτλ.
Οριςμζνεσ εταιρίεσ ςε χϊρεσ ι τομείσ που αντιμετωπίηουν ςοβαρζσ ελλείψεισ προςωπικοφ
ζχουν υπογράψει εμπορικζσ ςυμφωνίεσ με ξζνα και εγχϊρια γραφεία απαςχόλθςθσ για τθν
πρόςλθψθ και εκπαίδευςθ ςυγκεκριμζνου αρικμοφ εργατϊν από το εξωτερικό. Για
παράδειγμα, ο Πμιλοσ Vips (Ιςπανία) ζχει τζτοιεσ ςυμφωνίεσ με χϊρεσ όπωσ θ ουμανία, θ
Βουλγαρία, το Μαρόκο, το Εκουαδόρ, θ Κολομβία και θ Δομινικανι Δθμοκρατία. Υποςτθρίηει
τζτοιεσ προςπάκειεσ πρόςλθψθσ με προπαραςκευαςτικι εκπαίδευςθ για ενδεχόμενουσ
εργαηομζνουσ, θ οποία πραγματοποιείται ςυνικωσ ςτθ χϊρα καταγωγισ τουσ και
περιλαμβάνει τθν εκμάκθςθ ιςπανικϊν.
Η εταιρία τονίηει ότι με τθν πρόςλθψι τουσ, οι ξζνοι αυτοί εργάτεσ ζχουν εξαςφαλίςει ίςεσ
ευκαιρίεσ ςε όλουσ τουσ τομείσ τθσ απαςχόλθςισ τουσ και τθσ περαιτζρω εξζλιξισ τουσ.
Μερικζσ εταιρίεσ παροχισ υπθρεςιϊν ανκρϊπινου δυναμικοφ, όπωσ θ Manpower, θ Randstad
και θ Adecco, διαδραματίηουν εξίςου ςθμαντικό ρόλο ςτθν υποςτιριξθ των προςπακειϊν που
καταβάλλουν οι επιχειρθματίεσ πελάτεσ τουσ για τθν αφξθςθ τθσ διαφορετικότθτασ ςτο
εργατικό δυναμικό και τθν αντιμετϊπιςθ τθσ μειωμζνθσ εκπροςϊπθςθσ μειονεκτοφντων
ομάδων. Πλεσ προτείνουν καινοτόμεσ και προορατικζσ πρωτοβουλίεσ για να αντιμετωπίςουν
τον κοινωνικό αποκλειςμό, να ενιςχφςουν τθν ανάπτυξθ δεξιοτιτων και να γεφυρϊςουν το
κενό μεταξφ των εργοδοτϊν και των διαφόρων κοινοτιτων. Για παράδειγμα, θ Randstad, θ
οποία ζχει ςτακερά καταταγεί ωσ ζνασ από τουσ καλφτερουσ εργοδότεσ ςτο Βζλγιο τα
τελευταία τρία χρόνια, διακζτει ζνα ειδικό Τμιμα Διαφορετικότθτασ που ενκαρρφνει τουσ
εργοδότεσ να εφαρμόηουν τισ αρχζσ ιςότθτασ ςτισ διαδικαςίεσ πρόςλθψθσ και να υποςτθρίηουν
τισ εταιρίεσ ςτθν πραγματοποίθςθ των πικανϊν κερδϊν τθσ διαφορετικότθτασ. Ειδικότερα οι
πολυεκνικζσ εταιρίεσ επιδιϊκουν να βελτιϊςουν τισ ικανότθτζσ τουσ ςτθν παγκόςμια
διαχείριςθ μζςω πρωτοβουλιϊν προκειμζνου να διαςφαλίςουν ότι προςελκφουν και
διατθροφν ζνα ποικίλο και πολιτιςτικά ικανό εργατικό δυναμικό, το οποίο είναι ςε κζςθ να
εργαςτεί πζρα από εκνικά, γλωςςολογικά και πολιτιςτικά ςφνορα.
Επιδιϊκουν επίςθσ τθν πρόςλθψθ εργαηομζνων που εκπροςωποφν τοπικζσ κοινότθτεσ και
χϊρεσ ςε όλα τα επίπεδα λειτουργίασ και διαχείριςθσ. Εκτόσ από τθ βελτίωςθ τθσ

8

διαφορετικότθτασ ςτο εργατικό δυναμικό, οι εταιρίεσ χρειάηονται επίςθσ τθν ικανότθτα να
διαχειριςτοφν αποτελεςματικά τθν κατάςταςθ αυτι και να διαςφαλίςουν ςεβαςμό και δίκαιο
για όλουσ.
Οι εταιρίεσ ανταποκρίκθκαν ςτθν ανάγκθ αυτι με τθν εφαρμογι μιασ ςειράσ πολιτικϊν
ανκρϊπινου δυναμικοφ και προγραμμάτων με ςτόχο τθν αναβάκμιςθ του περιβάλλοντοσ
εργαςίασ και τθσ εμπειρίασ του προςωπικοφ. Τζτοιεσ δράςεισ περιλαμβάνουν: πολιτικζσ κατά
του εκφοβιςμοφ, πολιτικζσ ευζλικτθσ εργαςίασ και εργαςίασ ςτο ςπίτι, εκδιλωςθ παραπόνων,
πολιτικζσ και διαδικαςίεσ ζκφραςθσ δυςαρζςκειασ και αςφάλειασ ςτον εργαςιακό χϊρο,
παράλλθλα με ςυςτιματα καταγραφισ και διαχείριςθσ πλθροφοριϊν για τθ μζτρθςθ προόδου
ςχετικά με τουσ ςτόχουσ ιςότθτασ.
Ζνασ

μεγάλοσ

αρικμόσ

προγραμμάτων

ςτοχεφουν

επίςθσ

ςτθν

εξζλιξθ

και

ευαιςκθτοποίθςθ των εργαηομζνων προκειμζνου να καλυφκεί ζνα ευρφ φάςμα αναγκϊν
εξζλιξθσ του προςωπικοφ. Τζτοια προγράμματα είναι μεταξφ άλλων: επιμορφωτικά ςεμινάρια
για τθ διαφορετικότθτα, διαπολιτιςμικζσ ικανότθτεσ και ανταλλαγι προγραμμάτων,
νομοκετικά ηθτιματα και κζματα ςυμμόρφωςθσ, διαμόρφωςθ θγετικοφ προφίλ/διοικθτικισ
δζςμευςθσ και δεξιοτιτων, προγράμματα γλϊςςασ και ζνταξθσ για μετανάςτεσ εργάτεσ, δίκαιθ
πρόςλθψθ, διαδικαςίεσ επιλογισ και αξιολόγθςθσ και προγράμματα αλλαγισ διαχείριςθσ.
Ρολλζσ είναι μάλιςτα οι εταιρίεσ που διακζτουν ςτα διευκυντικά ςτελζχθ ζνα πλαίςιο
προγραμματιςμοφ επιδόςεων, μεκόδουσ ελζγχου και βοθκιματα διαφορετικότθτασ ζτςι ϊςτε
να τουσ βοθκιςουν ςτθν εφαρμογι τθσ πολιτικισ. Ζνα ποικίλο εργατικό δυναμικό
απαρτιηόμενο από άτομα με ιδιαίτερα προςόντα βοθκάει επίςθσ τισ εταιρίεσ να ικανοποιοφν
πιο εφκολα τισ απαιτιςεισ των ποικίλων πελατϊν τουσ, βελτιϊνοντασ τθν εξυπθρζτθςθ
πελατϊν. Ρροςφζρει ακόμθ επιπρόςκετα μζςα για πρόςβαςθ ςε νζεσ αγορζσ και
επιχειρθματικι ευφυΐα. Ρολλζσ είναι οι εταιρίεσ που υποςτθρίηουν τϊρα ομάδεσ ιδιαίτερου
ενδιαφζροντοσ για τουσ εργαηομζνουσ προκειμζνου να ενιςχφςουν τθν επικοινωνία ςε δφο
επίπεδα και να βοθκιςουν τισ εταιρίεσ ςτισ ςτρατθγικζσ διαβοφλευςθσ και ενθμζρωςθσ.

Ενίςχυςη των ευκαιριών αγοράσ
Οι ςτρατθγικζσ διαφορετικότθτασ για τθν ενίςχυςθ των οφελϊν που ςυνδζονται με τθν
αγορά, ζχουν ωσ ςτόχο μια καλφτερθ κατάτμθςθ τθσ αγοράσ και μεγαλφτερθ ικανοποίθςθ από
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τθν πλευρά των πελατϊν. Αποςκοποφν επίςθσ ςε αφξθςθ των επαναλαμβανόμενων εργαςιϊν
και αναφορζσ ςε πικανοφσ νζουσ πελάτεσ μζςω των ιδθ ικανοποιθμζνων πελατϊν και
αγοραςτϊν. Οι εταιρίεσ αφοςιωμζνεσ ςτθ διαφορετικότθτα, εντοπίηουν πολλζσ ευκαιρίεσ για
επζκταςθ των υπθρεςιϊν και των προϊόντων τουσ. Ζρευνα για το Compendium αποκάλυψε μια
ςειρά από παραδείγματα ςτοχοκετθμζνθσ ανάπτυξθσ μάρκετινγκ και προϊόντων με ςκοπό τθν
αφξθςθ ειςοδιματοσ με τθν κάλυψθ νζων τμθμάτων τθσ αγοράσ και ομάδων παραδοςιακά
αποκλειςμζνων. Μερικζσ από αυτζσ τισ εξελίξεισ αποςκοποφν ςτο να δϊςουν τθ δυνατότθτα ςε
περιςςότερα άτομα να αποκτιςουν πρόςβαςθ ςε υπάρχοντα προϊόντα και υπθρεςίεσ.
Για τισ κοινωνικά προοδευτικζσ εταιρίεσ, τζτοιεσ πρωτοβουλίεσ δεν ζχουν ωσ μόνο κίνθτρο
τθν επικυμία για αφξθςθ ειςοδιματοσ, αλλά υπάρχει επίςθσ θ δζςμευςθ για αντιμετϊπιςθ του
κοινωνικοφ αποκλειςμοφ και τθσ μειονεξίασ που βιϊνουν ςυγκεκριμζνεσ ομάδεσ. Συμβάλλουν
επίςθσ ςτθν αναβάκμιςθ τθσ εικόνασ τθσ εταιρίασ και τθν κάνουν περιςςότερο ελκυςτικι ςτθν
κοινωνία γενικότερα. Ραραδείγματα περιλαμβάνουν τθ ςχεδίαςθ και το μάρκετινγκ προϊόντων
για πελάτεσ με εξαςκενθμζνθ όραςθ, όπωσ θ Άδεια Ρλοιγθςθσ ςτο Διαδίκτυο (ΙΒΜ Γερμανίασ)
και τα θχθτικά μθνφματα (ΒΤ).
Η Άδεια Ρλοιγθςθσ ςτο Διαδίκτυο είναι ζνα ομιλϊν λογιςμικό πλοιγθςθσ που βοθκάει να
ξεπεραςτοφν τα εμπόδια τθσ πρόςβαςθσ ςε ςυγκεκριμζνεσ τεχνολογίεσ δίνοντασ τθ δυνατότθτα
ςε άτομα με εξαςκενθμζνθ όραςθ να περιθγοφνται ςτο διαδίκτυο και να επικοινωνιςουν
θλεκτρονικά μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου. Ραρομοίωσ, το προϊόν τθσ ΒΤ τουσ επιτρζπει
να ζχουν πρόςβαςθ ςτο μενοφ των μθνυμάτων ςτο κινθτό τουσ τθλζφωνο επιτρζποντασ τουσ
να ςτζλνουν και να λαμβάνουν γραπτά μθνφματα ςε θχθτικι μορφι.
Μερικζσ εταιρίεσ, όπωσ θ Bertelsmann, εγκαινίαςαν και ανζπτυξαν μοναδικά βοθκιματα
εργαςίασ και διαβίωςθσ για να επωφελθκοφν τα άτομα με αναπθρία ςτο εργαςιακό τουσ
περιβάλλον. Τα βοθκιματα αυτά διατίκενται γενικότερα ςτο εμπόριο. Ζνα ακόμθ τζτοιο
παράδειγμα είναι το «Τθλζφωνο με Μεγάλο Κουμπί» τθσ ΒΤ. Σχεδιάςτθκε αρχικά από ζναν
υπάλλθλο με αρκρίτιδα, ενϊ ζχει πλζον αποκτιςει ευρεία πελατεία, θ οποία προςελκφεται
από τθν εφκολθ χριςθ του ςε ςφγκριςθ με τα ολοζνα και μικρότερα που διατίκενται ςτθν
αγορά.
Αντίςτοιχα, ζνα αυτοκίνθτο Volvo ςχεδιαςμζνο από γυναίκεσ, ζχει ευρεία απιχθςθ λόγω
των πολλαπλϊν φιλικϊν προσ το χριςτθ χαρακτθριςτικϊν του, κακϊσ ςχεδιάςτθκε αρχικά
ζχοντασ ςτο μυαλό γυναίκεσ οδθγοφσ. Οι εταιρίεσ αυτζσ βλζπουν πολφ απλά μία τζτοια
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περιεκτικι ςκζψθ και προςζγγιςθ ωσ ηιτθμα καλοφ ςχεδιαςμοφ που δίνει ςτον κακζνα τθ
δυνατότθτα να χρθςιμοποιιςει το προϊόν.
Ανάλογα με τθν επιχειρθματικι τουσ δραςτθριότθτα, εταιρίεσ που εφαρμόηουν κανόνεσ
ορκισ πρακτικισ, ανζπτυξαν επίςθσ ποικίλεσ ςτοχοκετθμζνεσ εκςτρατείεσ μάρκετινγκ με
ζντονα μθνφματα διαφορετικότθτασ και ζνταξθσ προκειμζνου να προωκιςουν τθ χριςθ των
προϊόντων και των υπθρεςιϊν τουσ από ςυγκεκριμζνεσ ομάδεσ, όπωσ θλικιωμζνοι, γυναίκεσ,
ομοφυλόφιλοι άντρεσ και γυναίκεσ, και εκνοτικζσ μειονότθτεσ.
Μια τζτοια δράςθ είναι θ πρωτοβουλία του Tesco να ειςάγει πολυεκνικά τρόφιμα ςε
διαφορετικζσ γειτονιζσ για να καλφψει τισ διατροφικζσ προτιμιςεισ των τοπικϊν πελατϊν του.
Στθν ίδια κατθγορία εντάςςεται επίςθσ θ ςτοχοκετθμζνθ εκςτρατεία μάρκετινγκ του
τμιματοσ λιανικισ τραπεηικισ τθσ Deutsche Bank με ςτόχο τθν αφξθςθ των ομοφυλόφιλων
πελατϊν τθσ. Η τράπεηα ςθμείωςε άμεςο κζρδοσ και επιχειρθματικι επιτυχία με το πιλοτικό
τθσ πρόγραμμα ςτο Βερολίνο, ενϊ βρίςκεται τϊρα ςε ςτάδιο επζκταςθσ τθσ εκςτρατείασ ςε
άλλεσ μεγάλεσ πόλεισ τθσ Γερμανίασ. Ζνα ακόμθ παράδειγμα αποτελεί θ εκςτρατεία μάρκετινγκ
για το ςαποφνι Dove τθσ Unilever, ςτθριηόμενθ ςε μια ςαφι φιλοςοφία και μινυμα
διαφορετικότθτασ, θ οποία είχε ωσ αποτζλεςμα μια αφξθςθ 700% ςτισ πωλιςεισ τθσ ςειράσ του
προϊόντοσ. Τόςο θ Coco-Mat όςο και θ Manchalan αποδεικνφουν ότι θ εφαρμογι των αρχϊν
τθσ ιςότθτασ και τθσ διαφορετικότθτασ ςτθν επικρατοφςα βιομθχανικι απόδοςθ είναι ςυμβατι
με τθν επαγγελματικι επιτυχία. Από τθ δθμιουργία τθσ το 1999, θ Manchalan ςθμείωςε αφξθςθ
του ειςοδιματόσ τθσ από 332.475 € ςε 2,7 εκατομμφρια €, ενϊ το προςωπικό τθσ ζφταςε τα
236 άτομα το 2004 από τα 56 που ιταν αρχικά. Ραρομοίωσ, θ Coco-Mat που ιδρφκθκε το 1989
από τρεισ πρϊθν μετανάςτεσ, ζχει μεγαλϊςει τραγικά και ο τρζχων κφκλοσ εργαςιϊν
παρουςιάηει πλεόναςμα 12,3 εκατομμυρίων €, με καταςτιματα ςτθν Ελλάδα, άλλεσ
Ευρωπαϊκζσ χϊρεσ και τθν Κίνα.
Η κάλυψθ από τα μζςα μαηικισ ενθμζρωςθσ κεωρείται ςε γενικζσ γραμμζσ ουςιαςτικι
για τθν ανάδειξθ του δθμόςιου προφίλ και τθσ εικόνασ των επιχειριςεων με τθν προϊκθςθ
των αξιϊν και των δεςμεφςεϊν τουσ για ιςότθτα και διαφορετικότθτα. Ρζρα από αυτό,
υπάρχουν εταιρίεσ με αποταμιεφςεισ που ιςοδυναμοφν με τα ζξοδα διαφιμιςθσ των
εκςτρατειϊν μάρκετινγκ.
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Εξωτερική αναγνώριςη και εικόνα
Οι εταιρίεσ που εφαρμόηουν κανόνεσ ορκισ πρακτικισ αναγνωρίηουν τθ ςπουδαιότθτα τθσ
εταιρικισ εικόνασ και φιμθσ, ενϊ αναλαμβάνουν μια μεγάλθ ςειρά εξωςτρεφϊν
δραςτθριοτιτων και πρωτοβουλιϊν που βοθκοφν ςτθν ανάδειξθ τθσ εξωτερικισ τουσ
υπόςταςθσ ςτθν κοινωνία. Ραράλλθλα ςυμβάλλουν ςτθν κατανόθςθ των αρχϊν και των αξιϊν
που επικυμοφν να προβάλουν.
Τζτοιεσ εξωςτρεφείσ δραςτθριότθτεσ περιλαμβάνουν τθν ανάπτυξθ ςυνεργαςιϊν και
επαφϊν με ακαδθμαϊκά και ερευνθτικά κζντρα, τθ ςυμμετοχι ςε ερευνθτικζσ μελζτεσ και
αςκιςεισ ςυγκριτικισ αξιολόγθςθσ, τθν υποβολι υποψθφιότθτασ για βραβεία ιςότθτασ και
διαφορετικότθτασ, τθ φιλανκρωπικι δράςθ για τθν αντιμετϊπιςθ του κοινωνικοφ
αποκλειςμοφ, τθν υποςτιριξθ τθσ πρόςβαςθσ ςε ευκαιρίεσ εκπαίδευςθσ και επιμόρφωςθσ, τισ
δραςτθριότθτεσ ακλθτικισ ανάπτυξθσ, τθν παρουςία / χρθματοδότθςθ κοινοτικϊν φεςτιβάλ
και τθν οικονομικι βοικεια προσ ΜΚΟ και το φιλανκρωπικό τομζα.
Οι εταιρίεσ που εφαρμόηουν κανόνεσ ορκισ πρακτικισ αναηθτοφν επίςθσ τθν εξωτερικι
επαλικευςθ των προςπακειϊν τουσ για διαφορετικότθτα χρθςιμοποιϊντασ τα βραβεία
διαφορετικότθτασ ωσ ςθμαντικι μορφι εξωτερικισ αναγνϊριςθσ.
Συχνά προτίκενται να δθλϊςουν ςυμμετοχι ςε μεγάλο αρικμό τζτοιων βραβείων και να
μετριςουν τθν πρόοδό τουσ ςχετικά με τα διάφορα πρότυπα και επίπεδα απόδοςθσ που ζχουν
κζςει οι ίδιεσ. Ρολλζσ εταιρίεσ που εφαρμόηουν ορκζσ πρακτικζσ, τονίηουν επίςθσ τθ ςθμαςία
να ςυμμετζχουν ςε εξωτερικά δίκτυα και φόρα, και για τα ανϊτερα ςτελζχθ τουσ να μιλοφν ςε
ςυνζδρια, οργανϊςεισ εργοδοτϊν, μζςα μαηικισ ενθμζρωςθσ και άλλεσ ςυναντιςεισ με
αντικείμενο τθν ιςότθτα και τθ διαφορετικότθτα.
Το Compendium αναδεικνφει τισ δραςτθριότθτεσ των εταιριϊν που αναηθτοφν με κετικό
τρόπο να ενςτερνιςτοφν τισ κοινωνικζσ τουσ ευκφνεσ. H Bertelsmann, ωσ εταιρία μζςων μαηικισ
ενθμζρωςθσ, χρθςιμοποίθςε τισ ικανότθτεσ και τθν υποδομι επικοινωνίασ τθσ προκειμζνου να
προωκιςει πρωτοβουλία για εςωτερικι και εξωτερικι ευαιςκθτοποίθςθ, και να προβάλει τθν
ενθμζρωςθ για αναπθρίεσ τόςο ςτο εςωτερικό τθσ εταιρίασ όςο και ςτο ευρφ κοινό. Υπολογίηει
ότι 64 εκατομμφρια άνκρωποι παρακολοφκθςαν τα τθλεοπτικά ςποτ που διαμόρφωςαν μζροσ
τθσ εκςτρατείασ τθσ. Ραρομοίωσ, ο Πμιλοσ Santander (Ιςπανία) κεωρεί τθν υποςτιριξι του ςε
εκςτρατείεσ μάρκετινγκ για κοινωνικά κζματα (ςυνεργαςία με ΜΚΟ, όπωσ ο Ερυκρόσ Σταυρόσ,

12

οι Ιατροί Χωρίσ Σφνορα, και θ UNICEF) ωσ ςθμαντικό μζροσ τθσ προςπάκειάσ του να ενιςχφςει
τθν πελατεία και τθν εταιρικι εικόνα του.
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