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HVORDAN FÅR VI FLERE KVINDER MED SOMALISK
BAGGRUND IND PÅ ARBEJDSMARKEDET?
Væksthusets Forskningscenter inviterer til konference, hvor vi sætter fokus på ledige somaliske
kvinder. Kvinder med somalisk baggrund er den befolkningsgruppe i Danmark, der klarer sig
dårligst på det danske arbejdsmarked, idet tre ud af fire kvinder over 30 år modtager offentlig
forsørgelse. Med denne konference inviterer vi til dialog om, hvad der skal til for at øge beskæftigelsen blandt dansk-somaliske kvinder.
HVORFOR EN KONFERENCE MED DETTE TEMA?
Væksthusets Forskningscenter udgav i marts 2019 en analyse af somaliske kvinders fortællinger
om arbejde og ledighed. Vores mål var at opnå større indsigt i, hvad kvinderne selv peger på som
årsager til den høje ledighed. Analysen viser, at langt størstedelen af kvinderne ønsker at komme
ud af ledighedssystemet og ind på arbejdsmarkedet, men de oplever sig bremset af forskellige
forhold.
På konferencen vil vi give ordet til en række fagpersoner, foreninger og virksomheder. Eksempelvis
kan du møde Josephine Fock fra Dansk Flygtningehjælp, Iftin Kvindeforening samt Qasim Ahmed
Nuur fra Q’s Barbershop i Vollsmose. Ligeledes vil vi give ordet til en række kvinder med somalisk
baggrund – både kvinder, der er i job, og kvinder, der står uden job. Alle parter vil fra hvert deres
ståsted byde ind med erfaringer, ideer og løsningsforslag til, hvordan flere somaliske kvinder kan
komme ind på arbejdsmarkedet.
Sammen vil vi i løbet af dagen debattere, hvad vi som samfund kan gøre anderledes: Hvilken
indstilling skal beskæftigelsessystemet møde kvinderne med? Hvilke krav kan kvinderne stille til
systemet? Skal virksomhederne gøre noget anderledes? Eller skal kvinderne i højere grad tilpasse
sig til det danske arbejdsmarked? Kan civilsamfundet og foreningslivet bidrage til en øget arbejdsmarkedsdeltagelse?
Der bliver rig lejlighed til at tale med hinanden og inspirere hinanden til nye tiltag, der kan medvirke
til at knække ledighedskurven for dansk-somaliske kvinder.
PROGRAM FOR KONFERENCEN
På næste side kan du se det foreløbige konferenceprogram. Der udsendes et endeligt program til
deltagerne efter tilmeldingsfristen.
HVEM KAN DELTAGE?
Konferencen henvender sig til fagpersoner, der arbejder med integration af kvinder med
ikke-vestlig baggrund på arbejdsmarkedet, eksempelvis medarbejdere på beskæftigelsesområdet, virksomheder og frivillige organisationer.
TID OG STED
Torsdag d. 20. juni 2019, kl. 9.00–15.30
hos Væksthuset, Sundholmsvej 34, 1. sal, 2300 København S
Der er ankomst og morgenmad fra kl. 9.00 – 9.30. Programmet starter kl. 9.30.
TILMELDING
Det er gratis at deltage i konferencen, men der er et begrænset antal pladser.
Tilmeldingsfrist: Fredag d. 7. juni 2019.
For tilmelding send en mail til lg@vaeksthus.dk med dit navn, arbejdsplads, stillingsbetegnelse
samt angivelse af, hvilken af de to workshops du helst vil deltage i.

FORELØBIGT PROGRAM FOR KONFERENCEN
FORMIDDAGENS PROGRAMPUNKTER:
Intro til formiddagens tema: Indgange til arbejdsmarkedet
Væksthusets Forskningscenter byder velkommen og præsenterer udvalgte resultater fra undersøgelsen ”Somaliske kvinders fortællinger om arbejde og ledighed”.
Tre korte oplæg om vejen fra ledighed til job
Tre eksempler på, hvordan ansættelser kan lykkes, fortalt af henholdsvis en dansk-somalisk kvinde
i job, en arbejdsgiver, der har ansat kvinder med somalisk baggrund, samt en kommune, der har
opnået nye indsigter ved at afprøve at samarbejde med ledige somaliske kvinder på en anderledes måde.
Workshops – vælg mellem workshop A og workshop B
•

Workshop A: Mød arbejdsgivere, der har ansat dansk-somaliske kvinder
Dialog og diskussion med arbejdsgivere, der har ansat somaliske kvinder. Hvilke tilpasninger
har de foretaget? Hvilke krav har de stillet, eksempelvis i forhold til sprog? Hvilke råd har de
til jobcentre og beskæftigelsesmedarbejdere, der gerne vil etablere praktikker og jobs til
kvinderne? Hvilke råd har de til jobsøgende somaliske kvinder?

•

Workshop B: Mikrolån – fra ledig til selvstændig
Kan vi hjælpe flere ledige somaliske kvinder til selvforsørgelse ved at hjælpe dem i gang med
egen virksomhed? I denne workshop diskuterer vi forskellige veje til at blive selvstændig,
herunder mikrolånsordningen, som er søsat for at hjælpe kontanthjælpsmodtagere med at
starte egen virksomhed. I workshoppen kan du møde projektleder på mikrolånsprojektet i
Jobcenter Aarhus, Steen Rehoff Larsen, samt en selvstændigt erhvervsdrivende kvinde med
somalisk baggrund.

EFTERMIDDAGENS PROGRAMPUNKTER:
Intro til eftermiddagens tema: Fordomme og misforståelser
Væksthusets Forskningscenter præsenterer udvalgte resultater fra undersøgelsen ”Somaliske
kvinders fortællinger om arbejde og ledighed”.
Potentiale i at samarbejde med civilsamfundsorganisationer
Hvordan kan vi bruge civilsamfundsorganisationer, herunder de somaliske foreninger, i beskæftigelsesindsatsen? Hvor er der uudnyttede potentialer, der kan medvirke til at styrke kvindernes
kompetencer og samtidig styrke minoritets og majoritets kendskab til hinanden? Josephine Fock,
direktør for integration i Dansk Flygtningehjælp, samt en repræsentant fra Iftin Kvindeforening giver
deres bud på nye løsninger.
Nedbryd fordommene ved at fortælle de positive historier
Dansk-somaliske Qasim Ahmed Nuur er aktuel i dokumentarfilmen ”Q’s Barbershop”. Qasim
fortæller om sin vej fra arbejdsløs til indehaver af en succesfuld frisørsalon i Vollsmose. Qasim er
en fighter med et stort talent for at skabe og ideudvikle. Men på sin vej har han mødt fordomme og
misforståelser, og trods den blomstrende forretning føler han sig ikke altid helt hjemme i Danmark.
Snack og snak
Nyd en somalisk snack, mens du netværker med oplægsholderne og de øvrige deltagere. Bliv
inspireret og find måske din næste projektide eller din næste samarbejdspartner.

