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Minoriteter på vagt - MPV

Vagt- og Sikkerhedsfunk-
tionærernes Landssam-
menslutning ønskede at 
gøre noget for at få vagt-
branchen til at afspejle 
samfundets sammensæt-
ning bedre. Arbejdsgiver-
organisationen Handel, 

Transport og Service delte ønsket, og et projekt, der 
skulle hjælpe ledige med anden etnisk baggrund ind i 
vagtbranchen så snart lyset. 
En række virksomheder og FIC blev inddraget i skitse-
ringen af projektet, som fik økonomisk støtte fra EU’s 
Socialfond og Integrationsministeriet. 
FIC stod for projektledelsen, og det vil sige projektets 
daglige drift, d.v.s. hele styringen af forløbet, naturligvis 
i en løbende koordination med en styregruppe, som 
bestod af de forskellige partnere i projektet.   

Projektet ændrede form undervejs
Ideen var, at 40 ledige med anden etnisk baggrund 
skulle gennem et uddannelsesforløb, der bl.a. tog højde 
for sproglige barrierer, og som ville bringe dem i stand 
til at bestå vagtuddannelsen. De nye vagter skulle derpå 
ansættes i de deltagende virksomheder, der skulle 
uddanne mentorer til at hjælpe de nye vagter i gang. 
Senere skulle efteruddannelse medvirke til at fastholde 
de nye vagter i job.
Som det så ofte går, når man arbejder med mennesker, 
ændrede projektet karakter. Ikke alle virksomhederne 
kunne indfri jobgarantien til deltagere, der bestod vagt-
uddannelsen. Mentor-delen blev heller ikke som tænkt, 
og det betød, at FIC måtte lave jobformidling og agere 
mentor (godt nok på distancen) for de nye vagter. 

Trods udfordringerne undervejs lykkedes det at opret-
holde motivationen blandt deltagerne, og af de i alt 37 
deltagere bestod de 28 den grundlæggende vagtud-
dannelse, og langt de fleste kom i job som vagt. 
Alle involverede i projektet har ydet en stor indsats, og 
der er god grund til at takke alle, lige fra undervisere, 
politiet, vagtvirksomheder, organisationer, selve delta-
gerne, Integrationsministeriet, Københavns Kommune 
og til EU’s Socialfond. 

Rollemodeller i hverdagen
På mange måder har projektet været en læreproces. For 
deltagerne og alle os andre. Den vigtigste erfaring er 
efter min mening, at hvis der er vilje og hjerte med, så 
kan det lade sig gøre at få også de, der har stået længe 
uden for arbejdsmarkedet med ind og blive gode med-
arbejdere.  Vi har i projektet nydt godt af dedikerede 
deltagere og partnere, og denne folder er et forsøg på 
at samle op på erfaringer, som andre måske kan bruge.
Folderen er dog også et vindue for tre af projektets 
rollemodeller.  Fahri, Samar og Shkar fortæller om deres 
oplevelser, og fortæller andre med anden etnisk bag-
grund om, at man ikke skal give op, men derimod tro på 
sig selv, og blive ved med at uddanne sig - og gør man 
det, så lykkes det. Det er kloge råd.  

God fornøjelse!

Lars Gaardhøj
Projektleder, FIC
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Hvad ville der ske, hvis flere vagter havde anden etnisk baggrund? Det spørgs-
mål banede vej for projekt Minoriteter på vagt. 



I en taxa midt om 
natten på vej hjem fra 
en 60-års fødselsdag 
får formand for fag-
foreningen Vagt- og 
Sikkerhedsfunktionæ-
rernes Landssammen-

slutning, John Dybart, en idé. Han taler med chaufføren, 
der stammer fra Tyrkiet. De tror begge, at mange 
problemer ikke vil opstå, hvis centervagter og vagter på 
s-togstationer har anden etnisk baggrund.
Resultatet af taxa-samtalen blev projekt Minoriteter 
på vagt, som man nu skeler til på europæisk plan og 
ligefrem kalder “The Copenhagen model” fordi det er et 
atypisk og succesfuldt projekt. 
Men det er ikke den eneste grund til, at John Dybart er 
tilfreds med projektet, der dog blev anderledes, end han 
og vagtbranchen først havde tænkt, det skulle være. 
”Idéen var i første omgang at rekruttere dem, der kørte 
hyrevogn og stod i Shawarma-barer og var trætte af det. 
Men da vi skulle samarbejde med EU’s Socialfond, blev 
det et krav, at vi skulle rekruttere nogle med en svagere 
tilknytning til arbejdsmarkedet.” 

Hvad betød det for projektet?  
“Kvaliteten af ansøgere var ikke, som forventet, men det 
blev en succes alligevel, for de fleste af dem, der ikke 
kom i vagtbranchen, er i andre job i dag, f.eks. som bus-
chauffør. Så vi har rykket en masse mennesker fra passiv 
til aktiv forsørgelse. Det er der ikke mange projekter, der 
kan prale af.” 

Men når alle ikke blev vagter, hvorfor er det så stadig en 
succes for branchen? 
“Der kan være langt fra, at en idé opstår til, at den bliver 
gennemført i virkeligheden. Men sidegevinsten er, at 
200 med anden etnisk baggrund har kørt den normale 
vej gennem vagtbranchen og har fået øjnene op for 
vagtbranchen. Det svarer til otte procent af branchen. 
Det er faktisk et rigtig godt signal at sende. Vi kan se, at 
det har en gavnlig effekt i hverdagen. Det betyder for 
eksempel, at der bliver set mere nuanceret på tingene i 
stedet for, at fordommene har frit spil. Det er et spark til 
hele branchen.” 

Fredagsbøn om vagtbranchen  
John Dybart mener, at projektets kampagne har bety-
det, at mange nydanskere har søgt ind i vagtbranchen. 
For eksempel blev der delt flyers ud i Mjølnerparken, og 
nogle imamer fortalte om projektet i fredagsbønnen. 
Integrationsborgmesteren i København, Jakob Hou-
gaard brugte også en formiddag på at dele materiale 
ud på Nørrebro Station. 

Hvilke overraskelser var ikke lige så positive? 
“Desværre ville nogle arbejdsgivere ikke være med, da 
de mente, det krævede for mange ressourcer. Det er 
ærgerligt, for alle har en moralsk forpligtelse, navnlig i 
en branche som vores, synes jeg.” 
John Dybart mener, at brancher og fagforeninger har 
en forpligtelse til at lade et fag afspejle befolkningssam-
mensætningen. Og selvom projektet har taget nogle 
ekstra ture i rundkørslerne undervejs, er han klar til at 
forsøge igen. 

Branchen har fået et spark 

Faktisk er han gået i gang med at planlægge et nyt pro-
jekt, der ikke kun skal rumme vagtbranchen, men også 
ejendomsfunktionærbranchen og rengøringsbranchen. 

Hvis du skal anbefale andre at begynde lignende 
projekter, hvilket råd vil du give? 
“Gør det. Der er meget velvilje at hente, både fra Inte-
grationsministeriet og FIC. Man bruger en hulens masse 
arbejdstid, men man får det tifold igen.” 

Formand for VSL John Dybart holder tale for de nye vagter på Teknisk Skole, København.  Foto: Kaj Bonne
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VSL står for Vagt- og Sikkerhedsfunktionærernes 
Landssammenslutning, som er en fagforening 
under Dansk Funktionærforbund. 
VSL organiserer faglige grupper fra alarmudryk-
ningspersonale til servicevagter. 
VSL har 3.500 medlemmer. 
www.vsl.dk

Fakta om VSL

Selvom der kan være langt fra idé til virkelighed, er projektet en succes, 
mener idémageren John Dybart, der også er formand for Vagt- og Sikker-
hedsfunktionærernes Landssammenslutning.



Sliddet værd - for alle parter
Trods mange udfordringer lykkedes det at skaffe de 
fleste kursusdeltagere job. Ikke alle endte med en 
vagtuniform, men kom ud af deres ledighed. Andre tog 
ekstra dansktimer og banede sig vej til vagtbranchen. 
“Og de virksomheder, der har brugt meget tid på det, 
har også haft meget ud af det, og er rigtig glade for 
deres nye medarbejdere,” siger Verner Seibæk.
Når han selv skal gøre regnskabet op mellem hans inve-
sterede timer og resultatet af projektet, er han tilfreds til 
et ni-tal (på den gamle karakterskala).  “Sidegevinsterne 
har været store især i form af erfaringer, vi kan gen-
bruge. Så vi har fået valuta ud af projektet.” 

Kursus. Kursus. Mere kursus. 
Uddannelse. Og så måske et job. 
Sådan lyder det ofte, når ledige 
nydanskere, får tilbud fra arbejds-
formidlingen. Det kan betale sig, 
at tilbyde et kort kursus med 
udsigt til et job. Sådan lyder det 
kort og godt fra Verner Seibæk, 

konsulent i arbejdsgiver- og erhvervsorganisationen 
Handels- Transport og Service, når han gør sine erfarin-
ger op med Minoriteter på vagt. 

Direkte rekuttering
“Det har været en god erfaring, at vi henvendte os 
meget direkte til folk. Og at man med det samme talte 
om, at folk skulle i arbejde i stedet for, at de får at vide, at 
de skal uddanne sig først i lang tid, før et arbejde måske 
kan komme på tale,” forklarer han. 
HTS sad med ved bordet i udformningen af Minoriteter 
på vagt, og var med til at tænke nye rekrutteringsmå-
der. Først og fremmest henvendte Minoriteter på vagt 
sig direkte til folk, og kampagnen gjorde det klart, at 
jobmulighederne var store. Tilbagemeldingen er, at del-
tagerne generelt er glade for, at der kun var seks uger 
mellem at være ledig og få et vagtbevis, som kunne 
give adgang til job. 
Verner Seibæk og HTS gentager for tiden modellen i et 
projekt i transportbranchen - igen med tilfredshed fra 
deltagerne. De kommer med det samme til at sidde i et 
førerhus i stedet for at sidde på skolebænken.

“Når man er på jobbet med det samme, finder man hur-
tigt ud af jargonen, hvad det vil sige at være på arbejds-
pladsen, og hvad arbejdet går ud på. Det virker bedre 
end at få det præsenteret på en tavle.”

Målgruppe med benspænd
I Minoriteter på vagt fik flere arbejdsgivere dog lidt 
kolde fødder over den lovede jobgaranti. I første 
omgang var der lagt op til, at der var jobgaranti til alle, 
der gennemførte vagtkurset gennem projektet. Men 
målgruppen for projektet ændrede sig. Det blev et krav 
fra sponsoren, EU’s Socialfond, at projektet skulle hen-
vende sig til ledige med anden etnisk baggrund i stedet 
for mod etniske minoriteter, der allerede havde job, men 
som savnede nye udfordringer. Det betød, at enkelte 
virksomheder trak jobgarantien. Og at processen med 
at finde de rigtige kandidater blev forlænget. 
“Man er nødt til at sætte mange ressourcer af til at 
finde de rigtige mennesker. Det skal ikke kun være 
ledige, men også nogle, der passer ind i vagtjobbet,” 
siger Verner Seibæk.  “Og mange, der har været ledige 
længe, har ofte også andre problemer end at være ledig. 
For eksempel kom det bag på os, hvor mange der har 
sprogproblemer.” For arbejdsgiverne, der var involveret 
i Minoriteter på vagt, betød det, at de skulle investere 
mere tid i projektet, og ikke alle virksomheder havde 
ressourcerne. 
“Mange har takket nej, fordi de synes, det var for meget 
at gabe over. Nogle har manglet overskud f.eks. i form 
af personaleansvarlige. Nogle steder er det også direk-
tøren, der står for ansættelser,” forklarer Verner Seibæk. 

Handel, Transport og Service er arbejdsgiver- og 
erhvervsorganisation for cirka 5.500 virksomhe-
der indenfor serviceerhvervene. 
Medlemsvirksomhederne repræsenterer over 
100.000 ansatte og en lønsum på ca. 30 mia. kr.
www.hts.dk

Vi talte om job med det samme

Integrations- og beskæftigelsesborgmester Jakob Hougaard er på gaden sammen med vagter fra KH VAGT, 
TVA VAGT og Dansikring for at finde deltagere. Foto: FIC
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Fakta om Handel, Transport og Service (HTS) 
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Det giver pote, at kunne tilbyde job med det samme. Den model fortjener at blive 
efterlignet, mener konsulent Verner Seibæk fra arbejdsgiverorganisationen Handel, 
Transport og Service, der var med til udforme projekt Minoriteter på vagt.



Efter kampagnen for Minoriteter på vagt var sat i 
søen, begyndte henvendelserne at strømme ind. 
Omkring 200 klikkede sig ind på en online ansøg-
ning på www.nyevagter.dk. Andre ringede eller 
mødte op hos FIC. 

Den første opgave for FIC var at afklare om de, der hen-
vendte sig var i målgruppen. Det blev i første omgang 
klaret telefonisk, og var vedkommende i målgruppe, 
blev han/hun inviteret ind til en samtale i FIC.
Formålet med samtalen var at afklare om den interes-
serede var motiveret, kunne tale dansk og ikke havde 
fysiske skavanker som f.eks. dårlig ryg. Faldt samtalen 
positivt ud, blev han eller hun indstillet til en uges indi-
viduel kompetence afklaring (IKA).  Afhængigt af om 
den interesserede var på dagpenge eller kontanthjælp, 
skulle arbejdsformidlingen eller kommunen bevilge 
deltagelse i IKA’en.  
Der var fire IKA-forløb henover efteråret 2006, hvorfra 
de mest motiverede gik videre til de to vagthold.  Mens 
deltagerne var på kursus undersøgte politiet, om delta-
gerne kunne sikkerhedsgodkendes.  Det kræver nemlig 
en sikkerhedsgodkendelse at arbejde som vagt, da det 
er et betroet hverv. Politiet kigger længere tilbage i 
papairerne end ved en almindelig straffeattest. Årsagen 
til at vi gik så grundigt til værks var, at vi ikke ønskede 
at uddanne nogen, der efterfølgende ikke kunne sik-
kerhedsgodkendes. 
For at komme med på vagtuddannelsen måtte FIC atter 
omkring kommune eller arbejdsformidling for at få 
bevilget deltagelse. Desværre kunne enkelte ikke opnå 
bevilling til projektet, bl.a. på grund af vanskeligheder, 
der opstod i forbindelse med, at arbejdsformidlingen 
lukkede og blev erstattet af de nye jobcentre.  Alligevel 
var henholdsvis 17 og 20 deltagere klar til hold 1 og 2 i 
oktober 2006 og januar 2007.

Sådan - 28 nye vagter!

I december 2006 kunne politidirektør, Hanne Bech Hansen overrække de første 11 beviser til de første nye vagter. 
17 vagter på hold 2 fik deres bevis overrakt i marts 2007. Foto: Kaj Bonne
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1. Personlig samtale hos FIC. Her skulle den 
potentielle deltager fremvise en ren straffeat-
test og fortælle om sig selv og motivation for at 
komme med i projektet.   

2. Individuel kompetence afklaring (IKA) i en 
uge på Teknisk Skole, København. Deltagernes 
forudsætninger og behov forud for selve uddan-
nelsesforløbet afklares. På IKA’en fortalte virk-
somheder og organisationer om arbejdet som 
vagt. IKA’en virkede som optagelsesuge til selve 
vagtuddannelsen.

3. Fem ugers vagtuddannelse på Københavns 
Tekniske Skole. De lovpligtige tre ugers grund-
læggende vagtuddannelse blev suppleret med 
to ugers dansk, kommunikation og konflikt-
håndtering i et integreret forløb. 
Vagtuddannelsen afsluttes med en prøve bestå-
ende af 50 spørgsmål på 45 minutter.

4. Tre ugers efteruddannelse på TEC, Landtrans-
portskolen i Hvidovre.  De nye vagter blev i 
efteråret 2007 tilbudt efteruddannelse inden for 
selvforsvar, førstehjælp, køreteknik, kommunika-
tion, konflikthåndtering og service. 

Sådan var forløbet for ledige

- ren straffeattest
- indvandrerbaggrund
- ledig (dagpenge eller kontanthjælp)
- bo i Storkøbenhavn 
- tale dansk forståeligt
- minimum være 18 år

Projektets målgruppe
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Natwali var en af projektets 3 kvindelige deltagere.  
Foto: FIC
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200+ henvendte sig til FIC om projektet
54 deltog i IKA (heraf 4 kvinder)
39 deltog i selve vagtuddannelsen 
37 gik op til vagtprøven (heraf 3 kvinder)
28 bestod vagtprøven
24 fik efterfølgende job som vagt

Fakta om projektet

Apollo Vagt
Arken Kunstmuseum
Dansikring A/S
Dansk Center Vagt
Dansk Service Vagt
G4S
Loomis Danmark A/S
Securiguard A/S
TVA Vagt 

Her kom de nye vagter i job

Vagt- og Sikkerhedsfunktionærernes 
Landssammenslutning
Handel, Transport og Service
Dansikring A/S
Falck Securitas (senere G4S)
KH Vagt
Loomis Danmark A/S
Securiguard A/S
Siemens Vagt (senere G4S)
TVA Vagt
FIC

Partnere i projektet

Research i opstartsfasen pegede på, at vagtbranchen 
havde et blakket ry blandt danskere med anden etnisk 
baggrund. Kampagnen blev derfor bygget op om en 
rollemodel og den gode historie om et vigtigt og godt 
job. Samtidigt blev der lavet en stor presseindsats,  det 
var nemlig vigtigt at få placeret vagtbranchen og pro-
jektet som et tilbud, noget folk ville. 
Københavns Beskæftigelses- og Integrationsborg-
mester Jakob Hougaard deltog ved den allerførste 
uddeling af materialer på Nørrebro, som bl.a. TV2 Lorry 
dækkede, og gav projektet stor synlighed fra start.

Direkte rekruttering
Bake the Cake havde lavet materialer, der kunne udde-
les (teaserkort, flyers) og plakater, der var synlige på 
busstoppesteder, i opgange og andre steder. Alt ledte 
hen til www.nyevagter.dk, hvor interesserede kunne 
opleve tre små videoklip med en vagt, der fortæller om 
jobbet, og om at gøre en positiv forskel. De interesse-
rede kunne også udfylde en online formular, som endte 
hos FIC, der fulgte op over for den potentielle deltager.

Effekten af kampagnen var stor. Flere end 200 har hen-
vendte sig via www.nyevagter.dk og andre kontaktede 
FIC direkte. Henvendelserne kom fra hele landet, og det 
viste sig endda også, at rigtig mange faktisk var i job, 
men havde ”opdaget” vagtbranchen som en spæn-
dende mulighed. 

Tilrettet undervisning
Lige så vel som promoveringen af projektet/branchen 
var ny i sin tilgang, var selve uddannelsesdelen det 
også. Den lovpligtige vagtuddannelse på tre uger blev 
kombineret med to ugers ekstra dansk, kommunikation 
og konflikthåndtering for uniformeret personale.  Inten-
tionen var at kompensere for de oplagte barrierer vores 
deltagere havde først og fremmest mht. sproget. Til 
trods for denne tilretning var det erfaringen, at vi kunne 
have brugt mere tid på det sproglige, da det var og er 
en stor barriere for målgruppen.

Brug nye metoder!
Dette projekt har bl.a. vist, at det kan have meget stor 
effekt at tænke i nye baner i forhold til rekruttering og 
uddannelse. Men også i forhold til at præsentere en 
branche som en mulighed for en gruppe, der typisk ikke 
orienterer sig mod pågældende branche.  

Jobskabelse ad nye veje
I en tid med efterspørgsel på arbejdskraft var det effektivt at gå nye veje i forhold til rekruttering af delta-
gere. Projektet skabte med støtte fra Integrationsministeriet og kyndig hjælp fra reklamebureauet Bake 
the Cake en kampagne, der gjorde vagtbranchen til en attraktiv branche. 

www.nyevagter.dk
www.nyevagter.socialfonden.net
www.mpv-ansatte.socialfonden.net

Find mere om projektet på nettet

Foto: FIC



Hver dag i to år traskede Fahri Akin op til femte sal i 
55 opgange på Islands Brygge. Selvom posten blev en 
god døråbner til mange flinke mennesker, var det hårdt. 
Det var ikke, fordi den røde postjakke var tung, men den 
var bare ikke lige så tiltrækkende som en vagtuniform. 
“Når jeg så en vagt, blev jeg interesseret i vagtjobbet,” 
forklarer 29-årige Fahri. 
Men det danske sprog var lidt af en modstander på 
vejen til jobmarkedet. Fahri flyttede fra Tyrkiet til Dan-
mark i slutningen af 2001, og selvom hans tyrkisk-dan-
ske ordbog altid ligger på sofabordet foran ham, har det 
taget tid at lære dansk. Tre af hans venner arbejdede 
som vagter, og de fortalte, at prøven på vagtuddannel-
sen var for svær, når han stadig boksede med sproget. 
“Testen er svær, det er 50 spørgsmål på 45 minutter 
på et fremmedsprog. Jeg kunne mærke, at det var for 
meget.”
Selvom han har otte års erfaring med kontorarbejde 
fra et transportfirma i Tyrkiet, talte det ikke rigtig hos 
danske arbejdsgivere.  
“Jeg var selvfølgelig skuffet, det er som at begynde 
forfra,” forklarer Fahri, der oplever, at danske arbejdsgi-
vere næsten altid efterlyser uddannelsespapirer. Fahri 
har mange års praktisk erfaring, men ingen kurser eller 
skoleophold. 
“Jeg er ikke den store bogorm. Med flere års erfaring på 
arbejdsmarkedet har jeg fundet ud af, at uden uddan-
nelse kommer man ikke særlig langt i Danmark. Vagtud-
dannelsen var noget for mig, fordi det er muligt at få en 
uddannelse på kort tid uden for meget læsning og uden 
at havne i økonomiske problemer.”

Større selvtillid  
Fahri forklarer, at han ikke er typen, der kan lide at sidde 
stille, derfor begyndte han at dele post ud, og brugte 
fritiden på at finde andre jobmuligheder. En dag så han 
en annonce for Minoriteter på vagt i den tyrkiske avis 
Haber. Han overvejede ikke længe, før han sendte en 
mail. To måneder senere i oktober 2006 sad han på sko-
lebænken som kommende vagt. Men han måtte tage 
en omvej, før han kunne begynde at gå med den grå 
uniform fra værditransportselskabet Loomis, der under 
kurset havde besluttet at ansætte Fahri. Han dumpede 
det første forsøg med de 50 spørgsmål på 45 minutter. 
Desværre må man ikke tage mere end seks ugers 
uddannelse under et dagpengeforløb, men Fahris sags-
behandler sørgede for, at han kunne tage uddannelsen 
igen. Og anden gang bestod han prøven med en enkelt 
fejl. Fahris stolthed er næsten strikket ind i den grå vagt-
sweater. “Jeg er glad for min uddannelse, den giver mig 
magt i hverdagen og større selvtillid.”

En drøm med høj risiko 
Selvtilliden var dog ikke i top i begyndelsen på det nye 
job som vagt hos Loomis. “Først tænkte jeg, at det slet 
ikke var noget for mig at køre værditransport,” siger 
Fahri. Han var som alle andre i jobbet bange for, at kuf-
ferternes farvepatroner skulle eksplodere i hænderne 
på ham. “Det var også lige ved to gange,” ler han. 
Efter otte-ni måneder i jobbet tænker Fahri ikke læn-
gere over koder og låsesystemer. Ligesom pinkoden til 
bilen sidder på rygraden efter, at han en gang ufrivilligt 
holdt stille ved et Fakta-supermarked, fordi motoren 
blokerede, da han tastede en forkert kode ind. 

Uden uddannelse kommer du ikke langt 
Efter seks ugers vagtkursus - og en enkelt omvej - kunne Fahri Akin udskifte en rød postjakke med en grå 
Loomis-uniform og mere selvtillid. 

“De første to uger kører man to sammen. 
Og de forklarede mig, at alle har haft de 
samme problemer, og jeg blev hurtig 
rolig.” 
Nu kører han dagligt mellem 30-35 
kunder. Ruten går fra tankstationer til 
supermarkeder mellem Skovlunde, 
Herlev, Vanløse. Han kører i 10-12 timers 
vagter tre dage om ugen og har fire dage 
fri. 
Fahri er træt, når han kommer hjem. Men 
han synes, det er tilfredsstillende. Det 
eneste, han kan finde på at kritisere, er, at 
lønnen ikke helt afspejler, at han og hans 
kolleger risikerer at blive overfaldet. Men 
en dag er han klar til at løbe større risici 
- for den virkelige drøm er at blive brand-
mand. Men indtil videre har han ingen 
planer om at udskifte sin vagtuniform. 

Alder: 29 år
Baggrund: Tyrkisk, kom til Danmark  i 
slutningen af 2001
Uddannet vagt den 2. marts 2007 
Har kørt værditransport for Loomis 
siden april 2007 

Fakta om Fahri

Fahri kører hver dag værdier for 
forskellige supermarkeder og 
tankstationer.

Foto: Martin Foldgast
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Næste stop politiet?
Flere piger med indvandrerbaggrund har 
spurgt Samar om vagtuddannelsen. Men 
få springer ud i det. 
“Jeg siger, at de helt sikkert skal gøre det. 
De skal ikke skal gemme sig. Men ofte er 
der ikke opbakning fra familierne. Hvis 
det er en mandeverden, får piger at vide, 
at skal de holde sig væk. Det er svært, hvis 
familien siger nej.”
Samars mor har været bekymret for om, 
Samar ville få bank. Men Samar har sjæl-
dent oplevet noget alvorligt på jobbet. 
Og hun kan altid hente opbakning fra 
sine gode kolleger.
“Det bedste ved jobbet er, at man får et 
slags hjem. Man får den følelse med i 
jobbet - også med kollegerne. Man er jo 
meget tæt,” forklarer hun, der er blevet en 
af gutterne. 
Om hun også er en af gutterne i Hundige 
Storcenter om 10 år, afviser hun. Men 
hun er glad for det nu, og hun er glad for 
erfaringen, og vagtlivet har plantet en 
ny ide. En politiuniform kunne godt blive 
næste stop.

Alder: 29 år
Baggrund: Født og opvokset i Dan-
mark, men har libanesiske forældre.
Uddannet vagt den 2. marts 2007 
Fik job hos TVA Vagt i marts 2007 og 
arbejder i Hundige Storcenter

Fakta om Samar

Samar arbejder i Hundige Centret, 
men hun har også gået som vagt i 
Københavns Lufthavn.

Foto: Martin Foldgast

Det er ikke et klassisk kvindejob at være vagt i Hundige 
Storcenter, der lægger beton til Bilkakunder, tøjshop-
pere og boligudstyrsbutikker, men også småtyve og 
rødder. Samars kolleger var først skeptiske over at skulle 
have en kvinde med i deres vagtfirkløver. Men de mand-
lige kolleger kalder det en 100 procent god oplevelse, 
at Samar er kommet med på holdet. Både hun og kol-
legerne oplever, at luften går ud af pressede situationer, 
når hun er med. Det hjælper, at hun er kvinde.
Selv flækker Samar i et hvidt smil og siger: “Det er 
munden”, når hun skal forklare, hvorfor hun får respekt. 
Hun er født og opvokset i Danmark med libanesiske 
forældre. Egentlig tænker hun ikke så meget over sin 
baggrund, men hendes mørke hår bliver bemærket af 
indvandrere, og “hvis de ikke har forstået det på dansk, 
så får de det en gang til på arabisk. Man får lidt mere 
respekt.”
“Men fidusen er at tale ordentligt, og ikke være macho” 
forklarer hun. Det er også TVA VAGTs filosofi og det 
virker, for siden firmaet i 2003 overtog kontrakten med 
centeret, er antallet af problemer i centeret dalet dra-
stisk.

Ingen pust i nakken
Det er ikke drama fra morgen til aften at være vagt i 
centeret. Det er en af grundene til, at Samar ikke tænker 
så meget over jobbets barske elementer. Og hun er glad 
for, at hun kom med i projekt Minoriteter på vagt. 
“Jeg vidste med det samme på vagtkurset, at jeg ville 
være servicevagt, og jeg fik at vide, det var svært for 
piger. Men det var det, jeg ville, og derfor blev jeg det,” 
siger Samar, der blev ansat hos TVA VAGT i marts 2007.

Inden Samar blev vagt, arbejdede hun som kok. Men 
de mange lange dage passede dårligt sammen med 
at være mor. Hun overvejede at blive fængselsbetjent, 
men den korte vagtuddannelse tiltrak hende. Hun 
arbejder stadig ti timer ad gangen tre dage om ugen, 
og ikke som tidligere fem dage om ugen i et dampende 
køkken. Desuden kan hun i højere grad selv tilrette-
lægge arbejdsopgaverne. “Der er den der selvstændig-
hed, der er ingen, der puster dig i nakken,” siger hun 
mellem to cigaretter i vagtrummet.

Hente vand og holde ro
Cigaretterne får en pause på bordet, og hun forlader 
vagtrummet for at gå en runde. En ældre mands briller 
ryger lidt op ad næseryggen, da Samar spørger om, 
alting er ok, mens han vasker hænder på herretoilettet. 
Det er også Samars job at tjekke, at toiletterne ser 
ordentlige ud. At hente vand til damerne og mændene i 
informationen, at dele post ud, og så selvfølgelig holde 
ro og orden i centeret.
Kollegaen Stefan sidder i høresneglen i venstre øre. Han 
fortæller, at de er blevet kaldt til Bilka. To utilfredse unge 
mænd har sendt en bøf tilbage i Bilkas Bistro, mens 
de smadrede et par tallerkener og råbte ad personalet. 
Stefan og Samar venter roligt sammen med kollegaen 
og de to utilfredse kunder på politiet. Men de tos vrede 
er dampet af, og Samar kan fortsætte ud i centeret.

Du skal ikke gemme dig 
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Sådan opfordrer Samar Ghantous andre kvinder med indvandrerbaggrund, der overvejer at blive vagt. Hun 
er selv et særsyn som kvindelig servicevagt i Hundige Storcenter. Men at bære en opsigtsvækkende uniform 
passer hende meget bedre end at være kok.



Shkar Salih fik sit vagtbevis om fredagen, og torsdagen 
efter havde han arbejde. Det ser nemt ud. Men det 
kræver lidt at skabe et andet billede af unge nydanske 
mænd, der ofte bliver stemplet som rødder, forklarer 
Shkar.  
“Jeg vil gerne give et godt billede af indvandrere. Det 
var en af grundene til, at jeg blev vagt. Og jeg vil gerne 
give de gode ting tilbage, som jeg har fået her, for 
eksempel skole og uddannelse,” siger han. 
Men han har også et budskab til unge med anden 
etnisk baggrund. 
”Mange med anden etnisk baggrund giver nærmest op, 
når de bliver afvist efter en jobsamtale. Man kommer 
ingen steder på den måde, og der findes mange steder, 
der gerne vil ansætte en udlænding. Man skal ikke give 
op, man skal blive ved og ved.” Det siger han også til 
andre, der overvejer at blive vagt. “Vagtbranchen er lige-
glad med om, man er inder eller tysker eller tyrker. Bare 
man kan arbejde.”
Shkar, der har svært ved at sidde stille, holder meget 
af at arbejde. Det har han gjort, siden han i 1998 som 
14-årig kom til Danmark fra Kurdisk Irak. Han har bl.a. 
uddannet sig til salgsassistent og arbejdet i Kvickly. 
Siden har han været tjener. Men drømmene går i en helt 
anden retning. Derfor reagerede Shkar hurtigt, da hans 
kone kom hjem med folderen for “Minoriteter på vagt”. 
For vagtkurset er et skridt tættere på Shkars politidrøm. 

Plus hos politiet
Fra han fik folderen i hånden gik det stærkt. Efter seks 
ugers kursus blev han vagt. Under kurset var han til 
samtale hos Dansikring, der lovede ham et job. Løftet 
blev holdt, og Shkar begyndte hos Dansikring den 7. 

december 2006. Shkar er ikke i tvivl om, at vagtjobbet er 
et plus, når han skal søge ind hos politiet. 
“Når jeg søger ind hos politiet og siger, at jeg har været 
vagt i et par år, så bliver de mere interesserede. Jeg 
kører ud til alarmer og møder også indbrudstyve. Det er 
ikke helt politiarbejde, men det er et samarbejde med 
politiet,” siger Shkar, der ikke har søgt ind på politiskolen 
endnu, fordi han mener, at den skriftlige del af prøven 
er svær. 
Politijobbet trækker også, fordi det handler om at passe 
på samfundet. 
“Som politibetjent kan jeg være med til at hjælpe sam-
fundet, og forebygge kriminalitet. Jeg har det sådan, at 
nu er jeg i det her land, og er glad for det, så vil jeg 
gerne passe på det.”

Har skubbet grænser
At passe på er en stor del af hans job som vagt. Shkar 
har i et år kørt rundevagt om natten. Det betyder, at han 
skal tjekke om, virksomheder er låst, tjekke alarmer og 
holde ro og orden i området. Det gælder om at være 
synlig. Derfor skal han blande sig ved hærværk, indbrud 
og nogle slåskampe. Og i julefrokostmåneden kører han 
vildfarne branderter til stationen eller ringer efter en 
taxa. Tre gange har han også hjulpet ved trafikuheld. 
Det har skubbet til nogle grænser at arbejde om natten. 
“Jeg er blevet meget stærkere psykisk. Man overskrider 
nogle af sine grænser. Vi får nogle mærkelige alarmer, 
og det er ikke altid det sjoveste at komme frem til et 
hus, der ligger midt i skoven, og man skal ned i kæl-
deren og slukke alarmen. Så kigger man sig lige over 
skulderen en ekstra gang.” forklarer Shkar, der altid har 
en schäferhund ved sin side.

Du skal ikke give op 
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Vagtbranchen myldrer med muligheder. Det er en nem og åben branche at komme ind i, synes Shkar Salih. 
Og vagtjobbet bringer ham et skridt tættere på drømmen om at blive politimand.

 
Jobbet hjælper Shkar på flere måder 
“Jeg tager tingene mere med ro. Og jeg 
tænker mere klart i pressede situationer. 
Hvis der for eksempel sker en ulykke, eller 
en får et hjertestop på gaden, så ved jeg, at 
jeg har et ansvar,” siger Shkar. 
Han behøver dog ikke længere at arbejde 
i mørke. For han skifter til at køre vagt om 
dagen. Shkar er glad for, at der er så mange 
muligheder i branchen. Han roser Dansik-
ring for, at virksomheden er villig til at lade 
ansatte prøve forskellige job i vagtselska-
bet. Og dagjobbet kommer på et godt tids-
punkt, for det åbner for nogle muligheder. 
Med de almindelige arbejdstider, kan han 
gå til skriftligt dansk om aftenen, så han 
kan forberede sig til prøven på politiskolen. 
Selvom vagtjobbet er godt, opgiver Shkar 
ikke sin politidrøm.  

Alder: 24 år
Baggrund: Kom til Danmark i 1998 fra 
Kurdisk Irak. 
Fik sit vagtbevis den 1. december 
2006
Fik arbejde i Dansikring den 7. decem-
ber 2006.

Fakta om Shkar

Shkar startede som vagt for Dansikring 
om aftenen og natten. Fremover skal 
han arbejde om dagen.

Foto: Martin Foldgast    
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M’hammad viser stolt 
uret, som VSL gav alle, 

der bestod vagtprøven. 
Foto:FIC
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FIC har siden 1995 lavet integrations- og beskæftigses-
projekter inden for energi- og renovationsbranchen, og 
var derfor glade for henvendelsen fra VSL i foråret 2006 
om et projekt i vagtbranchen.
Efter nogle møder sammen med parterne i projektet 
stod det klart, at en ansøgning kunne målrettes den 
Europæiske Socialfond. Modellen for projektet blev at 
nedsætte en styregruppe, som FIC referede til, og som 
lagde rammerne for projektet, herunder aktiviteter og 
økonomi. Det er FIC’s erfaring, at denne organisering 
er afgørende for succes i og med at virksomheder og 
brancheorganisationerne sidder med ved samme bord. 
Beslutningerne, som FIC som projektsekretariat udfører 
i det daglige er således aftalt i styregruppen, og har 
opbakning. 

Tag udgangspunkt i den enkelte
Gennem mange forskellige projekter har FIC igen og 
igen erfaret, at det som virker bedst er, at tage udgangs-
punkt i den enkeltes forudsætninger. 
Der ligger et hav af ressourcer gemt i alle mennesker, 
det kan f.eks. være kompetencer, som man har med fra 
hjemlandet, men som man ikke har fået papir på i Dan-
mark. En anden erfaring er, at mange kortuddannede og 
indvandrere kan have reservationer i forhold til at skulle 
på skolebænken, da man måske ikke tænker tilbage på 
skoletiden som en alene positiv oplevelse. 
Disse to forhold dækker over skjulte kompetencer, der 
skal sættes i spil, og mentale barrierer, der skal overvin-
des med forsigtighed. Derfor er den individuelle tilgang 
nøglen til succes.
 

Vær med til at forandre
FIC’s vision er, at gøre en positiv forskel gennem uddan-
nelses- og beskæftigelsesprojekter for kortuddannede i 
Danmark, Europa og globalt.  
Projekterne gennemføres i tæt samarbejde med faglige 
organisationer, arbejdsgiver- og erhvervsorganisatio-
ner, private virksomheder, offentlige myndigheder og 
uddannelsessteder.
FIC er en medlemsorganisation. Alle personer, organisa-
tioner og virksomheder, der kan tilslutte sig formålet, 
kan blive medlem, og vil du være med til at forandre, så 
meld dig ind i FIC og vær med.

Læs mere på www.fic.dk

Sådan arbejder FIC
FIC er en almennyttig forening, der arbejder med uddannelses-, beskæftigelses- og integrationsprojekter 
for kortuddannede. Derfor var FIC straks med på ideen om et integrations/beskæftigelsesprojekt i 
samarbejde med med vagtbranchen. 

Almennyttig forening (NGO)
Stiftet i 1995.
10 medarbejdere i København, 2 lokalt 
ansatte i Kenya og Tanzania.
Laver uddannelses, beskæftigelses og 
integrationsprojekter for kortuddannede
www.fic.dk

Fakta om FIC



Værditransportselskabet Loomis spejdede efter 
medarbejdere og synes Minoriteter på vagt var en 
god mulighed. To faste ansættelser er det blevet til 
gennem projektet. 
“Det har været smertefrit,” siger personaleansvarlig 
Jess Pedersen fra Loomis, når han skal beskrive, 
hvordan det er gået med de to nye vagter. “De er 
faldet til meget hurtigt og har ikke krævet mere 
end andre, selvom der først var lagt op til, at det 
ville være mere tidskrævende,” uddyber Jess Peder-
sen. 
Oprindeligt var tanken, at Loomis skulle have en 
mentorordning internt i virksomheden for vag-
terne, der blev ansat gennem Minoriteter på vagt. 
Men det blev ikke nødvendigt, mest fordi vagterne 
fra projektet ikke ønskede en særordning. 
Loomis havde heller ikke et særligt integrationsfor-
mål ved at deltage i projektet. De fleste af de 40 
chauffører, der kører værdier tværs over Sjælland 
for virksomheden, har anden etnisk baggrund end 
dansk.  
“Vi har ikke gjort det særligt for integrationen, 
for vi har allerede afrikanere, polakker, arabere og 
mange andre, der arbejder for os. Så vi gik mest 
med i Minoriteter på vagt for at få flere, vi kunne 
ansætte,” forklarer Jess Pedersen.
Han lægger dog vægt på, at det har været en posi-
tiv bivirkning af projektet, at så mange ledige har 
fået job efter at have deltaget på det seks uger 
lange vagtkursus.

Gør det igen
Erfaringerne med projektet har mest været gode, 
mener Jess Pedersen. Selvom han oprindelig havde 
fem ansatte gennem projektet, endte det med to. 
En dårlig ryg, et dårligt ben og en pludseligt mang-
lende politigodkendelse betød afsluttede kontrak-
ter med tre vagter. Men Jess Pedersen ser det ikke 
som noget særligt. 
“Det kunne være sket for hvem som helst,” siger 
han.
Og han tøver ikke, da han svarer på om, Loomis vil 
deltage i noget lignende igen. 
“Jamen det vil vi igen. Vi er overbeviste om, at hvis 
vi sidder med hænderne i skødet, så sker der intet.” 
Han har blandt andet deltaget i et projekt gennem 
arbejdsformidlingen. Her er han med hele vejen 
fra det øjeblik, hvor ledige med potentielt ønske 
om et vagtjob bliver kaldt til samtale. Det er læren 
fra Minoriteter på vagt. Selskabet ville gerne have 
været med helt fra starten, for at kunne screene de 
potentielle vagter tidligere i forløbet. 

Bedre end sit rygte
En anden positiv bivirkning af projektet er et større 
- og bedre - kendskab til vagtbranchen, mener Jess 
Pedersen. Han forklarer, at vagtbranchen slås med 
dårlige historier om arbejdsgivere, der ikke har haft 
overenskomst eller som har bedt medarbejdere 
selv betale for deres vagtuniformer, og derfor kan 
det være svært at finde nye vagter. 

Det har været problemfrit 
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Det har været nemt at ansætte to nye vagter gennem Minoriteter på vagt. Men næste gang vil 
værditransportselskabet Loomis dog være med fra starten. 

“Vi kæmper imod, at folk tror, at vi som arbejds-
givere forsøger at snyde dem. Vi ville gerne være 
med til at fremme branchen og udbrede kendska-
bet til vagtbranchen. Hvis vi kunne få flere i arbejde 
som vagter, ville det være godt.” 
“Og gennem kurset har vi forberedt flere på, hvad 
de skal holde øje med i branchen.” 
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Værditransportselskab
Antal ansatte: 170
Kerneopgaver: Transport af værdier for super-
markeder, tankstationer, private virksom-
heder m.fl.
www.loomis.dk

Fakta om Loomis Danmark A/S

 Politidirektør Hanne Bech Hansen ser Minoriteter På Vagt som en rugekasse for Politiet, og stillede op, da 
der skulle overrækkes diplomer til de nye vagter.  Foto: Kaj Bonne



Da selskabet TVA VAGT 
hørte om at lave et projekt 
som Minoriteter på vagt, 
så selskabet to muligheder. 
Den ene var at få en større 
pulje at rekruttere vagter 
fra, den anden var at give 
vagtbranchen et bedre 
renommé.  

“Vagtbranchen lider af, at man skal lære den at kende, 
før man smider fordommene,” forklarer Peter Brandi 
personalechef i TVA VAGT. 
Etniske minoriteter har nogle gange særlige fordomme 
over for branchen, mener han. 
“Gruppen af folk med anden etnisk baggrund har tit en 
anden holdning til personale i uniform end danskere. 
Uniformerede bliver ofte opfattet som nogle grimme 
karle, der er korrupte. Vi tænkte, at vi kan gøre noget for 
at blive mere accepterede.” 
Derfor var Peter Brandi og hans kolleger i TVA VAGT klar 
til at poste mange timer i projektet Minoriteter på vagt.  
På bundlinjen kan man ikke umiddelbart se resultater. 
Det blev til to ansættelseskontrakter, hvoraf den ene 
måtte annulleres efter et stykke tid. 
Men Peter Brandi ærgrer sig ikke, for hans mål blev nået. 
“Vi tænkte, at det handlede om at skabe et bedre ry for 
branchen. Derfor er det i orden, at vi ikke ansatte ti. Vi 
har på forhånd sagt, at vi ikke forventede, at folk ville stå 
i kø foran vores firmadør,” forklarer han. 
Peter Brandi gjorde det med det samme klart for sin 
ledelse, hvad succeskriteriet var, så han ikke skulle ende 
med at gå og forsvare manglende nyansættelser. 

Større anerkendelse  
Peter Brandi har ingen problemer med at forklare, at 
projektet er en succes. Faktisk taler han længe, når han 
bliver spurgt, om det kan betale sig at kaste sig ud i den 
slags projekter. 
“På det mikroøkonomiske plan har vi brugt meget store 
ressourcer på et meget lille resultat. Men hvis man ser 
på branchen, har det betydet enormt meget, at vi er 
blevet profileret mange steder. Vi kan mærke, at politiet 
og andre myndigheder har fået et bedre indtryk af os. 
Politidirektør Hanne Bech Hansen sagde til bevisover-
rækkelsen for de nye vagter, at hun godt kunne se, 
at vores arbejde gav dem noget. Vi er rugekasse for 
betjente. Der er kommet en større forståelse for vores 
branche. Vi bliver ikke længere betragtet som et selvbe-
staltet politikorps,” siger Peter Brandi.
En af de virkelig givende sidegevinster har været, at de 
fleste på projektet er kommet i arbejde. “Det kan godt 
være, det har kostet kroner og en masse tid, men det er 
prisen værd at gøre nogle glade, og det giver os mere 
loyale medarbejdere.”  Det opvejer de knap så gode 
oplevelser, hvor han eller deltagerne har taget et frit 
fald i kulturkløften. “Vi skulle have tænkt på noget mere 
danskundervisning og brugt nogle flere timer på at for-
tælle, hvordan man opfører sig på arbejdsmarkedet. 
Vi oplevede, at nogle af kursisterne ikke kom til tiden 
en eneste gang. I vagtbranchen er vi ret påpasselige 
med at komme til tiden. Vi åbner for eksempel indkøbs-
centre, og vi kan ikke have kunder, der venter i frostvejr, 
fordi vores vagt skulle sove 20 minutter længere.” 

Vi gjorde det ikke for at tjene penge
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Projektet Minoriteter på vagt var en god mulighed, mente selskabet 
TVA VAGT. Ikke for at tjene penge, men for at tjene branchen. 

Vi har lært af projektet
Peter Brandi mener, at han og hans kolleger 
kunne have undgået nogle af problemerne, hvis 
vagtselskaberne havde været mere præcise i 
deres krav i de indledende samtaler, hvor de 
kommende vagters kompetencer skal afklares. 
Set bakspejlet, ville Peter Brandi en anden gang 
også være mere klar i sine krav til projektlede-
ren, FIC. “Vores opdrag har ikke været præcist 
nok. For eksempel skulle vi have gjort det klart, 
at et godt dansk handlede om mere end, at gøre 
sig forståelig. Det er fint nok, hvis man skal være 
vagt om natten. Men vi har mange servicevag-
ter, og vi kræver skriftlig kommunikation og 
døgnrapporter til for eksempel politiet,” siger 
Peter Brandi. 
Bumpene på vejen får ham dog slet ikke til at 
ryste på hovedet, hvis andre vil give sig ud i 
lignende projekter. 
“Jeg vil sige: gør det. Men tænk jer om. Man skal 
definere: Hvad er det vi leder efter? Og man skal 
ikke gøre det for personlig vindings skyld. Man 
skal gøre det for at bibringe branchen noget.”
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Stiftet i 1997
Medarbejdere: 16
Kerneopgaver: Butikskontrol, servicevagt, 
udgangskontrol 
www.tva-vagt.dk

Libanesiskfødte Samar arbejder for TVA VAGT i Hundige centret.  
Foto: Martin Foldgast

Fakta TVA VAGT



Tyrkiskfødte Ramazan 
viser glad sit 
uddannelsesdiplom.  
Foto: FIC

Vi vil have vagter, der brænder for jobbet

Hver trejde ansat hos 
Securiguard A/S er født 
uden for Danmarks 
grænser. Men når 
personalechef Henrik 
Jørgensen udvælger 

nye ansigter til virksomheden, ser han efter noget helt 
andet end oprindelse. Det gjaldt også, da han ansatte 
vagter gennem projekt Minoriteter på vagt.
“Vi vælger medarbejdere efter kvalitet. Kvalitet for mig 
har ingen farve. Hvis de ikke brænder for sagen, så er 
det ikke noget for os,” siger Henrik Jørgensen.
Securiguard A/S var ikke med i Minoriteter på vagt fra 
begyndelsen, fordi selskabet først fik overenskomst 
med Vagt og Sikkerhedsfunktionærernes Landssam-
menslutning i september 2007. Aftalen faldt sammen 
med et underskud af medarbejdere. På en almindelig 
uge får Henrik Jørgensen ti uopfordrede ansøgninger, 
men sommerperioden er lavsæson for ansøgere. Derfor 
syntes Henrik Jørgensen, at det var interessant at del-
tage for som arbejdsgiver at medvirke til professionel 
integration.  Det endte med to ansættelser.
“De to vi valgte blev et rigtig godt valg. De brændte for 
at komme i gang,” siger Henrik Jørgensen. 
Han forklarer, at han lægger vægt på personlighed, som 
en meget vigtig egenskab som vagt.
“En god personlighed, livserfaring er vigtige kundska-
ber. Vi laver præventivt arbejde, så man skal turde, at 
gå frem og sige fra. Og dette kombineret med Securi-
guards motte ”ærlighed frem for alt” har betydet en ny 
og mere professionel tilgang til ansøgere med anden 
etnisk baggrund.”

Vigtigt med efteruddannelse
Henrik Jørgensen fremhæver, at de to ansatte fra Mino-
riteter på vagt til fulde lever op til Securiguards forvent-
ninger. De er gledet ind i virksomheden som alle andre. 
Der er endda positive kendetegn. 
“Når vi fortæller dem, at man også kan gøre tingene på 
en anden måde, så har de taget meget åbent imod det 
og viser tydeligt, at de gerne vil gøre tingene godt,” for-
klarer Henrik Jørgensen, der ikke altid har den samme 
oplevelse med andre nyansatte.
Et andet gode ved Minoriteter på vagt er tre ugers efter-
uddannelse til vagterne i projektet.
“Det er en rigtig god ting, at de får efteruddannelse, så 
skal vi ikke i gang med det. Man kan mærke, at de er 
interesserede i at lære noget. De er kommet tilbage fra 
kursusforløbet med større gejst, og en holdning om, at 
nu er vi rustet yderligere, og nu skal vi bruge det i det 
virkelige liv.”
Han afviser ikke, at Securiguard ville gøre det samme 
igen. Men han trækker på sit ja. Ikke fordi der er noget 
galt med projektet, men fordi der stadig lander ti uop-
fordrede ansøgninger på skrivebordet om ugen.
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Stiftet 1. januar 2003 
Medarbejdere: 90
Kerneopgaver: Udførsel af alle former 
for vagtopgaver og rådgivning for 
Stat, kommuner og private virksomhe-
der m.fl. 
www.securiguard.dk & www.vagt.dk

Fakta om Securiguard A/S

Securiguard A/S er glad for de to medarbejdere, som virksomheden har 
ansat gennem Minoriteter på vagt.  Selskabet har dog ikke en bevidst stra-
tegi om at ansætte vagter med anden etnisk baggrund. Det vigtigste er, at 
man brænder for vagtjobbet. 
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Gode råd til vellykket integration på job
I forbindelse med Minoriteter på vagt har de deltagende virksomheder, deltagerne selv, undervisere og 
projektledelsen gjort en række erfaringer, som her forsøges samlet i nogle gode råd, som kan være nyttige 
for virksomheder eller ledige med anden etnisk baggrund, der gerne vil i job. 

- Husk at etniske minoriteter er ligeså 
forskellige som alle andre, men husk også 
at de ikke taler dansk som modersmål.

- Sørg for at kommunikationen med 
nyansatte med anden etnisk baggrund 
er meget præcis, ofte svares der bekræf-
tende på beskeder af høflighed.  

- Gør meget ud af introduktionen af den 
nyansatte på virksomheden. Vær tål-
modig og understreg, at der ikke findes 
dumme spørgsmål.  

- Sørg for at inddrage den nyansatte i 
det sociale fællesskab. Dansk humor og 
omgangstone kan være svær at forstå, da 
meget ikke siges, f.eks. ironi.

 - Overvej brugen af mentorer til at tage 
imod de nyansatte. De virksomheder, der 
har anvendt mentorer er glade for det.

- Spørg ind til erfaringer og kompetencer. 
Udover sproglige og kulturelle ressour-
cer er der ofte uddannelse/erfaringer fra 
hjemlandet at trække på.

- Stil krav til den nyansatte, bare fordi 
man er født i et andet land, er man ikke 
en stakkel.

Gode råd til virksomheder

- Overhold mødetider.  Det er meget vig-
tigt på de fleste danske arbejdspladser, at 
man kommer til tiden.

- Tal dansk på jobbet, og husk der ikke 
findes dumme spørgsmål - spørg når du 
er i tvivl om noget.

- Giv aldrig op! forsæt med at uddanne 
dig mht. dansk og i øvrigt. Der er mange 
muligheder for efteruddannelse.

- Deltag i det sociale samvær på arbejds-
pladsen, d.v.s. hils på dine kolleger, når du 
kommer og går.

- Stil krav til dig selv og til din arbejds-
plads og din arbejdsgiver.

- Sæt dig ind i arbejdsmarkedets spil-
leregler, tillidsmandsfunktionen, a-kasse, 
fagforening m.m. 

- Husk din religion er en privatsag. 

- Vær imødekommende og åben over 
for danskerne. Det er ikke kun dig, der er 
nervøs, genert og nysgerrig - det er dine 
danske kolleger også.

Gode råd til nydanskere
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