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DET FØRSTE MØDE MED 
DANMARK

KONFERENCE 
20.06.19

”Vi lærte det hele på den hårde måde. Den første dag her oplevede jeg det, 
man kalder for kulturchok, da jeg kom til Danmark. Jeg kastede op i flere 
timer. Jeg sad på den store banegård i København. Jeg ventede på et tog, der 
skulle tage mig til Odense. Jeg var i et asylcenter derovre. Der sidder der en 
mand, en kvinde, et barn og en hund. Kvinden havde en is. Jeg havde aldrig 
nogensinde forestillet mig, at sådan noget fandtes. Hun slikker og slikker på 
sin is, og så giver hun den til hunden, som også slikker og slikker, og så tager 
hun den tilbage igen og slikker og slikker på den, og så giver hun den til 
barnet. Hun gav den ikke til manden… Hvis hun også gav den til manden, så 
ville jeg have tænkt, at det er sådan hele familien spiser sammen. Nej, hun 
kiggede bare på manden og gav den til hunden og så til barnet, og så slikkede 
hun på den selv. Jeg var forbavset. Jeg havde aldrig nogensinde forestillet 
mig… kulturchok. Jeg fik det dårligt og kastede op. Og da man spurgte mig, da 
sagde jeg til tolken. Jeg var til et interview i Sandholm. De blev nødt til at tage 
mig med taxa, fordi jeg fik det dårligt på vejen. Da jeg kom til Sandholm, der 
spurgte de mig, ”hvad er der sket med dig?”. ”Jeg har set en hund, der slikker 
på en is, og man deler den med den [hunden]”. Så sagde de til mig, ”hvad 
kommer det dig ved?”. Jeg var i chok. Hun slikker på isen, efter hunden har 
slikket på den.” 

(Sadio)
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SOMALISKE 
KVINDER ER 
FORSKELLIGE

Halima: 

Arbejdet som skolelærer, underviste i italiensk og 
arabisk 

Uddannet farmaceut i Somalia

Arbejdet på hospital samt forskellige store 
apoteker i Somalia

Arbejdet på daginstitution i 10 år i Danmark

Filsan:

Opvokset på landet, tidligt gift

Gik ud med kvæg om morgenen og kom hjem om 
aftenen. Hentede vand i en spand. 

Fødte på marken – klarede alt selv

Har aldrig arbejdet i Danmark
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MEN OPLEVER AT BLIVE 
MØDT STEREOTYPT
”Hvis vi kigger på de der stole der, de er 
jo alle sammen sorte, ikke? På samme 
måde kan man genkende os fra andre, 
når man ser på os. Bare ved at se på os, 
kan man allerede genkende vores 
religion, vores kultur, og så har man en 
mening om, hvordan vi er til sproget, 
hvordan vi er på arbejdsmarkedet, og 
uddannelse. Vi er tydelige”
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AT BLIVE SET 
NED PÅ
… Eller små børn, jeg sidder i 
bussen med, eller kvinder jeg 
tager bussen med. Alle du 
tager bussen med, der bliver 
ved med at sige ”Uf” hver 
gang de ser mig – som om jeg 
er et dyr. Jeg begyndte at 
have det meget trængt… Så 
udspørger de mig: Hvornår 
skal du tilbage til dit land? 
Hvorfor har du født så mange 
børn? Har du tænkt dig at 
opfostre dem alle her i 
landet”. Selv naboerne siger 
sådan noget til mig.
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STIGMATISERING FRA

• Medierne

• Naboer

• Fremmede på 
gaden

• Politikere 
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”Det eneste, vi mangler, og 
som ville have gjort os 

lykkelige, det er, at man 
forstod os… At man hjalp og 
støttede os. At man holdt op 
med at håne os i medierne 

døgnet rundt. En person, der 
bliver tilsvinet, kan ikke blive 

lykkelig eller udvikle sig”
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MISFORSTÅELSER OG 
MANGEL PÅ VIDEN
Går begge veje

Kvinderne: 

• forstår ikke altid reglerne, 

• mangler til tider viden om det danske 
arbejdsmarked og om de muligheder der 
er for hjælp til bolig, børnepasning mv. 

• Eksempel på at kommentar fra kollega 
tages meget bogstaveligt, HPV-vaccine, 
Svineinfluenza mv
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NÅR VEJE 
MØDES

Eksempler på kompromis’er: 

• Ift. påklædning 

• Varetagelse af personlig 
hygiejne på andet køn

• Håndtering af svinekød 
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SKABE KENDSKAB OG 
STØRRE FORSTÅELSE
• Arbejd endnu mere med mangfoldighed på 

arbejdspladserne

• Fortæl de gode historier. Somaliske 
rollemodeller

• Dialogmøder med arbejdsgiverne. Tag hul på 
det, der bekymrer arbejdsgiver

• Skab samarbejde med de somaliske 
kvindeforeninger

• Brug andre civilsamfundsorganisationer 
endnu mere til at bygge bro, fx ml. 
beskæftigelsessystemet og kvinderne
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HENT RAPPORTEN HER

Vaeksthusets-forskningscenter.dk 

http://vaeksthusets-
forskningscenter.dk/projects/kvinder-
med-somalisk-baggrund-giver-deres-blik-
paa-beskaeftigelsesindsatsen/
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