
 

 

KONFERENCE 

HVORDAN FÅR VI FLERE KVINDER MED SOMALISK 

BAGGRUND IND PÅ ARBEJDSMARKEDET? 
 

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. 

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”. 

Fire korte oplæg om vejen fra ledighed til job  

Fire eksempler på, hvordan ansættelser kan lykkes, fortalt af henholdsvis to dansk-

somaliske kvinder, en arbejdsgiver, der har ansat kvinder med ikke-vestlig baggrund, 

samt en kommune, der har opnået nye indsigter ved at afprøve at samarbejde med 

ledige somaliske kvinder på en anderledes måde. Oplægsholdere: 

 Sagal Damey, ejer af Beauty by Sagal 

 Amina Hassan, tilknyttet Iftin Kvindeforening  

 Else Skjold, lektor, ph.d., Kolding Designskole  

 Tara Magil Hansen, Job- og familiekoordinator i projekt ”Familien arbejder sig 

frem”, Aarhus Kommune  

 

Workshop A: Mød arbejdsgivere, der har ansat dansk-somaliske kvinder  

Lokale: Kantinen 

Dialog og diskussion med arbejdsgivere, der har ansat kvinder med somalisk baggrund. 

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 kvinder? 

 

Oplægsholdere i workshoppen: Mette Olsen, centerchef, Peder Lykke Centret,  

Ole Nielsen, servicechef, Sølund Plejecenter og Else Skjold, Kolding Designskole 

 

Workshop B: Mikrolån – fra ledig til selvstændig  

Lokale: 1. sal i det åbne rum 

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 selv-

stændig, herunder mikrolånsordningen som er søsat for at hjælpe kontanthjælps-

modtagere med at starte egen virksomhed.  

 

Oplægsholdere i workshoppen: projektleder på mikrolånsprojektet i Jobcenter Aarhus, 

Steen Rehoff Larsen, samt en selvstændig erhvervsdrivende kvinde Sagal Damey 



 

 

 

Frokost 
Der serveres frokostbuffet fra Send Flere Krydderier. 

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 minoritet og majoritets kendskab til 

hinanden? Oplægsholdere:  

 Josephine Fock, direktør for integration i Dansk Flygtningehjælp 

 Hinda Ahmed Yusuf, Iftin Kvindeforening 

 Razan Haugaard, projektleder fra Bydelsmødrene  

 Rahma O. Salad, Tusmo Rådgivning 

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. 
 

 

 


