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1. Hovedresultater og anbefalinger
Formålet med dette forskningsprojekt har været at undersøge og belyse årsagerne til somaliske kvinders begrænsede tilknytning til det danske arbejdsmarked.
Flertallet af somaliske kvinder i Danmark i aldersgruppen 30-59 år står uden for
arbejdsmarkedet – tre ud af fire var i 2017 på offentlig forsørgelse (Danmarks
Statistik, 2018). Hensigten med projektet har derfor været at forstå årsagerne hertil
– set fra kvindernes eget perspektiv. Det er således kvindernes egne fortællinger,
deres oplevelser og synspunkter, der sættes fokus på i dette projekt. Hermed
søger vi at skabe ny viden, der kan anvendes til innovative tiltag i beskæftigelsesindsatsen, som kan bringe flere i målgruppen i job.
I alt har 50 somaliske kvinder fra henholdsvis København, Aarhus, Odense og
Aalborg deltaget i undersøgelsen. Heraf stillede 21 op til et personligt interview,
mens de resterende 29 kvinder deltog i fokusgruppeinterviews. De somaliske
kvinder i undersøgelsen har forskellig tilknytning til arbejdsmarkedet. Flertallet af
deltagerne er ledige, mens de øvrige enten er i beskæftigelse, studerende, sygemeldte eller pensionerede. De somaliske kvinders fortællinger er det bærende
element i undersøgelsen. Som supplement hertil har syv fagpersoner deltaget i
undersøgelsen som en kilde til yderligere viden om målgruppen.
Dette kapitel opsummerer først hovedresultaterne fra undersøgelsen og til slut
hvilke anbefalinger, der kan peges på på baggrund af undersøgelsens resultater.
Hvad kendetegner de somaliske kvinder?
Undersøgelsen har vist, at der er store forskelle på de somaliske kvinder, hvilket
er et af undersøgelsens centrale fund. Kvinderne adskiller sig fra hinanden, hvad
angår faktorer som livsstil, adfærd, kompetencer, uddannelsesbaggrund, attitude
og holdning til det danske arbejdsmarked. De kan siges at have levet meget
forskellige liv i Somalia, hvor nogle eksempelvis kommer fra storbyen og har taget
uddannelse og haft arbejde, inden de kom til Danmark, og andre kommer fra en
lille landsby, hvor det daglige arbejde var i hjemmet og med dyrene. Nogle er
kommet hertil som flygtninge, andre som familiesammenførte. Nogle kom alene,
hvor andre kom med familie. Kvinderne har også haft en forskellig start på livet i
Danmark, ligesom deres tilknytning til det danske arbejdsmarked ser forskellig ud.
Fælles for kvinderne er, at de alle kom hertil i forbindelse med borgerkrigen i
Somalia, og de fleste bor i dag i storbyens sociale boligområder. For de flestes
vedkommende fylder deres børn og deres religion meget i hverdagen.
Et gennemgående tema i kvindernes fortællinger handler om betydningen af arbejde og uddannelse, samt hvordan de ser deres position i forhold til arbejdsmarkedet. Der er blevet anvendt identitetsbegrebet til at forstå, hvad der er på spil,
når kvinderne orienterer sig og definerer sig i forhold til det danske arbejdsmarked
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og forskellige andre aspekter i deres liv. Her ses der i undersøgelsen en stærk
arbejdsidentitet hos mange af kvinderne. Kvinderne ser blandt andet arbejde og
uddannelse som vigtige redskaber til at skabe et bedre liv for sig selv og deres
familier.
Nogle kvinder er lykkedes med at uddanne sig og/eller få arbejde. Det er lykkedes dem enten at opnå uddannelse/job inden for det erhverv, de har ønsket,
eller de har fundet alternative retninger. Andre har enten opgivet deres drøm eller
arbejder stadig på at nå den. Deres bevæggrunde til at komme i beskæftigelse
handler om at blive økonomisk uafhængige, tjene ekstra til forsørgelse af deres
børn, være et godt forbillede for deres børn samt komme væk fra offentlig forsørgelse og få mere selvbestemmelse over eget liv.
Der ses også en stærk kulturel og religiøs identitet hos kvinderne, og de religiøse
og kulturelle normer og værdier har betydning for deres beslutningsprocesser i
hverdagen. De somaliske kvinder er meget fællesskabsorienterede, idet de lægger vægt på samhørighed og gruppens behov i eksempelvis foreningsarbejdet.
Den stærke religiøse identitet dirigerer kvindernes påklædning, hvor de ofte bærer
tørklæder og løstsiddende tøj. Samtidig er den også styrende for andre forhold
af betydning for arbejdsmarkedsdeltagelse, blandt andet forbud mod at tage lån
med renter, arbejde med salg af alkohol eller håndtering af svinekød. Forældreidentiteten er også stærk hos de somaliske kvinder, der ofte er skilt og har mange
børn. Deres rolle i forhold til børnene og hjemmet prioriteres meget højt.
Undersøgelsen viser således, at de somaliske kvinder er præget af stærke identiteter, der kan være til stede samtidig og nogle gange er konkurrerende. Der er
adskillige eksempler på, at de prøver at indgå kompromisser og forene de
forskellige identiteter, eksempelvis ved at ændre deres påklædning eller ved valg
af erhverv. Forskellige værdier knyttet til identiteterne kommer således på spil
og påvirker de somaliske kvinders beslutningsprocesser og valg. I nogle tilfælde
har kvinderne formået at forene de forskellige identiteter, hvorimod det i andre
tilfælde har haft en negativ påvirkning på deres arbejdsmarkedsdeltagelse.
Hvilke årsager til ledighed rapporterer kvinderne selv?
I tråd med undersøgelsens formål er kvinderne blevet spurgt om deres erfaringer og oplevelser med barrierer og udfordringer, de har mødt på det danske
arbejdsmarked og i samfundet som helhed. Hensigten har været på baggrund
af de somaliske kvinders egne fortællinger at opnå en bedre forståelse af deres
situation og bidrage med viden om, hvordan deres tilknytning til arbejdsmarkedet
kan forbedres.
Generelt har kvinderne peget på, at de i sin tid kom til Danmark med positive
forventninger til det nye liv, der ventede dem, og havde gjort sig tanker om
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muligheder for at tage uddannelse og/eller finde job i Danmark. Mange af kvinderne oplever imidlertid, at de blev mødt med manglende anerkendelse af den
uddannelse og erhvervserfaring, de medbragte fra Somalia, og med manglende
tiltro og imødekommenhed fra sagsbehandlere til deres personlige ønsker og mål.
Således har flere af kvinderne oplevet at blive mødt med den tilgang, at de havde
for høje forventninger til dem selv i forhold til deres ønsker for uddannelse og job.
Den manglende anerkendelse har altså for flere af kvinderne modarbejdet en
ellers stærk arbejdsidentitet og interesse for at komme i uddannelse og/eller job,
men der er også kvinder, der er lykkedes med at nå deres mål trods modstanden.
Trods flere negative oplevelser med sagsbehandlere er der imidlertid også fortællinger om sagsbehandlere, der har lyttet til og troet på kvinderne i forhold til deres
ønsker for job og uddannelse og udvist handlekraft i forhold til at hjælpe dem på
vej mod deres mål.
En anden gennemgående beretning handler om kvindernes danskkundskaber,
men med forskellige perspektiver på dette. For en del af kvindernes vedkommende er oplevelsen, at deres danskkundskaber ikke er en hindring for at komme i job,
men de oplever, at andre opfatter det som en hindring, hvilket medfører frustration. Andre kvinder peger derimod på, at deres danskkundskaber er mangelfulde
og en årsag til, at de ikke kan komme i job. Der ses dog en vilje til at forbedre
sproget, og nogle har endda taget imod sprogundervisning i frivilligt regi som
følge af manglende mulighed for at få hjælp hertil via jobcentret. For flere kvinder
har manglende sprogkundskaber hindret dem i at tage uddannelse, hvilket de
vurderer ellers ville kunne have forbedret deres muligheder på arbejdsmarkedet.
Mange af kvinderne beretter om at have været igennem adskillige praktikforløb
- for flere af kvindernes vedkommende gennem mange år. Fortællingerne om
praktikkerne er præget af oplevelser af meningsløse praktikforløb uden ansættelse, som har manglet formål og forventningsafstemning forud for forløbene samt
begrundelser for de gentagne afslag på ansættelse efter endt praktik. Derudover
oplever kvinderne også en forskelsbehandling, hvor arbejdsgivere lader deres
fordomme og forforståelser stå i vejen for at ansætte kvinderne. I den forbindelse
oplever kvinderne, at eksempelvis deres hudfarve, påklædning og navn kan være
årsager til, at de ikke kommer i job. Flere fortæller også om, at de har oplevet diskriminerende holdninger og adfærd i medier og i det offentlige rum. At kvinderne
sjældent føler, at de har mulighed for at påvirke diskursen, resulterer for nogles
vedkommende i en følelse af håbløshed.
Helbredsproblematikker er for nogle af kvinderne også en forklaring på ledighed.
Nogle af kvinderne oplever, at et dårligt helbred betyder, at de ikke kan klare
et fuldtidsarbejde. Samtidig oplever nogle af kvinderne, at sundhedssystemet
ikke møder dem i øjenhøjde og tager deres sygdomme og smerter alvorligt. For
nogles vedkommende hindrer deres helbred samt den manglende forklaring på,
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hvad de fejler, et fokus på arbejdsmarkedet. Andre kvinder beretter om, at de er
blevet syge af det nye liv i Danmark og af at have siddet derhjemme. De beskriver
også andre aspekter af hverdagen, som har medvirket til, at de er blevet syge og
for nogles vedkommende stressede. Det handler blandt andet om bekymringer
i forhold til børnene og frygten for, at de bliver anbragt; bekymringer vedrørende
statsborgerskab og dermed en frygt for splittelse af familien; eller problemer
med at få økonomien til at hænge sammen. I nogle tilfælde synes sygdommen
at være en reaktion på, hvad de har oplevet på arbejdsmarkedet. Flere kvinder i
undersøgelsen har en så stærk sygdomsopfattelse, at de ikke længere har troen
på en tilknytning til arbejdsmarkedet på ordinære vilkår.
Endelig kan oplevelser med borgerkrigen i Somalia, som mange af kvinderne
bringer med sig, have påvirket deres livskvalitet og adfærd og ikke mindst deres
arbejdsmarkedstilknytning. Nogle kvinder oplever at blive retraumatiserede, når
de bliver presset, eller der stilles for store krav til dem. Kvinderne oplyser, at det
er vigtigt at anerkende dette og tage det med i betragtning, når man skal hjælpe
kvinderne videre.
På trods af at kvinderne har fortalt om forskellige årsager til manglende tilknytning
til arbejdsmarkedet, er det karakteristisk, at de oplever ledigheden som påtvunget
snarere end selvvalgt. Kvinderne vil gerne være uafhængige og klare sig selv,
men de oplever samtidig, at de har brug for den rette hjælp fra jobcentret og
deres sagsbehandler for at lave om på deres tilværelse og opnå beskæftigelse.
For nogles vedkommende handler det også om manglende viden om de regler
og muligheder, der findes, og som kan hjælpe dem med at få en tilknytning til
arbejdsmarkedet.
Hvad, mener kvinderne selv, kan hjælpe dem i job?
Kvindernes anbefalinger til, hvad der kan hjælpe dem i job, handler blandt andet
om at møde dem i øjenhøjde med en tilgang præget af anerkendelse, hvor der
bliver set på den enkeltes særlige situation og lyttet til den enkeltes ønsker og
mål. Der efterspørges også en anerkendelse af den uddannelse og erhvervserfaring, de har med sig fra Somalia, og mulighed for at anvende den på det
danske arbejdsmarked. Eksempelvis ved at tilbyde kvinderne supplerende kurser,
så de ikke skal starte forfra på en uddannelse. Kvinderne efterspørger generelt at
få den rigtige hjælp til at komme i job, og i de tilfælde hvor ordinært arbejde ikke
er muligt, foreslås en hurtig afklaring med henblik på fleksjob. Fra de kvinder, der
opfatter deres danskkundskaber som en hindring for at få job, er der en anbefaling
til jobcentret om at give dem mulighed for mere danskundervisning.
Kvinderne efterspørger mere rummelighed fra beskæftigelsesmedarbejdere og
arbejdsgivere, der skal se bort fra deres påklædning, tro og hudfarve, og vurdere
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dem ud fra deres reelle kompetencer frem for at møde dem med forudfattede
holdninger og forforståelser. I forhold til danskkundskaber er der kvinder, der selv
oplever at mestre dansk på et tilstrækkeligt niveau til at være på arbejdsmarkedet.
Deres anbefaling er, at man på arbejdspladsen accepterer, at de taler dansk med
accent og ikke har et perfekt dansk. Endelig efterspørger kvinderne, at der etableres praktikker med klare formål, tydelig forventningsafstemning og med udsigt til
job efterfølgende, hvor man også har kvindernes interesser og mål for øje.
Hvad kan anbefales på tværs af undersøgelsens resultater?
På baggrund af de somaliske kvinders fortællinger om udfordringer og barrierer
på arbejdsmarkedet er følgende hovedudfordringer identificeret:
•
•
•
•

Et beskæftigelsessystem præget af få indsatsmuligheder
Måden kvinderne mødes på i det offentlige system
Fordomme og mangel på accept af forskellighed
Begrænset kendskab til og bevidsthed om arbejdsmarkedet

I rapportens sidste kapitel foreslås tiltag, der kan være med til at håndtere disse
udfordringer. Anbefalingerne skal ses som retningslinjer, der guider jobcentrets og
beskæftigelsesmedarbejdernes samarbejde med somaliske kvinder. Forslagene
er inspireret af nogle praktiske eksempler på somaliske kvinders møde med
jobcenteret og konkrete sagsbehandlere, forskningsstudier på området samt
eksisterende tiltag over for nyankomne flygtninge i de andre nordiske lande.
I forhold til udfordringerne med ensidige indsatser, hvor praktikker er den
fremtrædende indsats, foreslås i stedet helhedsorienterede indsatser, der tager
udgangspunkt i kvindernes udfordringer og ressourcer. Indsatser, der tager
hensyn til kvindernes familiesituation, og som samtidig hjælper kvinderne med
sygdoms- og traumemestring. Derudover anbefales, at praktikkerne understøtter
kvindernes egne personlige ressourcer, interesser og ønsker, samt at praktikkerne
har jobperspektiver.
Der anbefales tiltag, der optimerer beskæftigelsesmedarbejderens samarbejde
med den enkelte kvinde. Beskæftigelsesmedarbejderen bør ikke kun indtage en
myndighedsrolle, men bør fokusere lige så meget på at være inddragende og
opmærksom på, hvad der bliver sagt. Dertil anbefales, at man bliver bedre til at
afdække og anerkende kvindernes færdigheder og ressourcer. Samtidig foreslås
tiltag, der involverer civilsamfundet og de somaliske kvindeforeninger, da der
ligger mange ressourcer i disse foreninger i forhold til formidling af unik viden og
erfaringer. Ligeledes foreslås initiativer og tiltag, der er med til at skabe mangfoldighed på det danske arbejdsmarkedet, så de somaliske kvinder ikke oplever
diskrimination.
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2. Formål, datagrundlag og metodiske overvejelser
Ledigheden blandt somaliske kvinder i Danmark i aldersgruppen 30-59 år er
fremtrædende. Tre ud af fire var i 2017 på offentlig forsørgelse (Danmarks Statistik,
2018). Selvom mange af de somaliske kvinder efterhånden har været i Danmark i
mange år, står de fleste altså uden for arbejdsmarkedet.
Formålet med dette projekt er at undersøge og belyse årsagerne til de somaliske
kvinders begrænsede tilknytning til arbejdsmarkedet ud fra deres eget perspektiv.
Ved at undersøge kvindernes fortællinger, deres oplevelser og erfaringer, søger
vi at skabe en ny forståelse af målgruppens lave deltagelse på arbejdsmarkedet.
Et borgerperspektiv på årsagerne til den høje ledighed kan give anledning til nye
innovative tiltag i beskæftigelsesindsatsen for kvinder i målgruppen. Tiltag, som
kan øge kvindernes chancer for at komme i job.
Årsager til den lave beskæftigelsesgrad hos ikke-vestlige indvandrerkvinder har
været belyst i en række tidligere undersøgelser. Her er der blandt andet set på
økonomiske incitamentsstrukturer, familiemønstre, religionens betydning, jobsøgningstilgang samt sagsbehandlerperspektivet.
En undersøgelse af ikke-vestlige indvandreres økonomiske incitamenter til at
arbejde viser, at beskæftigelsesgraden hos ikke-vestlige indvandrere på kontanthjælp steg markant efter integrationsydelsens indførelse i 2015 (Grunnet-Lauridsen et al., 2017). I en undersøgelse fra Institut for Menneskerettigheder vurderes
det dog, at selvom det lave ydelsesniveau har øget de økonomiske incitamenter til
at søge et arbejde, så har den lave integrationsydelse også skabt meget begrænsede levevilkår for nytilkomne flygtninge (Institut for Menneskerettigheder, 2018).
En undersøgelse af familiemønstre har vist, at småbørn forringer de ikke-vestlige
indvandrerkvinders muligheder for beskæftigelse i modsætning til mændenes,
da det ofte er kvinderne, der går på barsel, hvilket har en negativ effekt på deres
beskæftigelse (Schultz-Nielsen, 2013).
Årsagen til den store forskel på beskæftigelsesfrekvensen blandt etnisk danske
kvinder og kvinder med ikke-vestlig baggrund blev i en anden undersøgelse
forklaret med flygtninge og indvandreres holdninger til kønsroller og religion. De
ikke-vestlige indvandrerkvinder har ofte traditionelle holdninger til kønsroller,
hvilket ifølge undersøgelsen har en negativ indflydelse på deres sandsynlighed
for beskæftigelse. De danske kvinder har derimod oftere et moderne syn på
kvindernes deltagelse på arbejdsmarkedet og derfor en højere sandsynlighed for
beskæftigelse (Deding & Jakobsen, 2008).
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En Ph.d. afhandling, der har undersøgt, hvad der hæmmer og fremmer dansk-somalieres motivation for at komme i beskæftigelse og opnå medborgerskab, fremhævede, at motivationen for at komme i job og opbygge en meningsfuld tilværelse skal forstås i sammenhæng med en stræben efter at opnå social anerkendelse
i samfundet (Jagd, 2007). Undersøgelsen viste, at social anerkendelse og nære
relationer med etniske danskere fremmer en initiativrig tilgang til jobsøgningen.
Derudover har en generel undersøgelse af somaliere og det danske arbejdsmarked blandt andet vist, at sagsbehandlere beskriver kvinder med somalisk
baggrund som værende mere ansvarsbevidste end somaliske mænd, da de typisk
påtager sig store forpligtigelser inden for langt flere aspekter af deres liv. Blandt
andet prioriterer kvinderne den aktivering, de bliver tilbudt, opgaverne derhjemme
og børnenes skolegang. En stor del af somalierne havde dog et negativt forhold til
aktiveringen, som de ikke mente, gav dem de kvalifikationer, de manglede for at
komme i job (Bjørn et al., 2003). Omvendt oplyste de kommunale sagsbehandlere,
at somaliernes manglende viden om arbejdsmarkedet ofte forhindrer dem i at
hjælpe somalierne i job.
For at opnå en dybere forståelse af årsagerne bag den lavere beskæftigelsesgrad
blandt kvinder med somalisk baggrund har vi valgt at rette fokus på kvindernes
egne fortællinger samt deres forståelser af og perspektiver på ledigheden. Vi har
derfor valgt at benytte en kvalitativ tilgang til dataindsamlingen, da denne muliggør sådan en type forskning (Miles et al., 2014). Mere konkret har vi anvendt den
narrative tilgang til at indsamle og analysere kvindernes historier, da vi har ønsket
at forstå de somaliske kvinders livsfortællinger, holdninger og oplevelser med det
danske arbejdsmarked og samfundet som helhed.
Kvindernes narrativer er således det bærende element gennem hele undersøgelsen. Resultaterne bygger derfor også på den præmis, at netop deres stemme er
en kilde til vigtig og gyldig viden, som kan anvendes fremadrettet i beskæftigelsesindsatsen med henblik på at bringe flere i målgruppen i job.
Udvælgelseskriterier og datagrundlag
I alt har 50 kvinder med somalisk baggrund deltaget i undersøgelsen. Heraf har
21 kvinder medvirket i et personligt interview, mens de øvrige har medvirket i
fokusgruppeinterviews.
De overordnede udvælgelseskriterier har været, at kvinderne skulle være i aldersgruppen 30-59 år og bosiddende i København, Aarhus, Odense eller Aalborg,
da mere end halvdelen af de dansk-somaliske kvinder i Danmark er bosiddende
i disse fire byer (Danmarks Statistik, beregnet i 1. kvartal 2018). Den geografiske
fordeling af de deltagende kvinder ser således ud:
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•
•
•
•

15 kvinder fra København
9 kvinder fra Aarhus
14 kvinder fra Odense
15 kvinder fra Aalborg

Derudover er der forskelle i kvindernes beskæftigelsessituation, således at de
interviewede kvinder enten er ledige, i beskæftigelse, sygemeldte, studerende,
førtidspensionister eller pensionister. Dog har vi en overvægt af ledige kvinder i
undersøgelsen, da de er målgruppen i dette projekt. Ikke desto mindre har vi
vurderet, at de andre grupper kan bidrage med indsigt i forhold til projektets
formål. Endelig er der forskelle i kvindernes familiestatus, alder, antal år i Danmark,
samt hvorvidt kvinderne ankom til Danmark som flygtninge eller familiesammenførte. Den overvejende del af kvinderne er skilte og har mindst fem børn. De
fleste af kvinderne kom til Danmark i slutningen af 90’erne i forbindelse med den
somaliske borgerkrigs udbrud i 1991.
I tabellen nedenfor vises baggrundsoplysninger på de 21 kvinder, som har deltaget i et personligt interview. På trods af at 50 kvinder har deltaget i undersøgelsen,
har vi valgt kun at bringe baggrundsoplysninger på dem, der har deltaget i
personlige interviews. Valget er truffet ud fra, at vi ikke systematisk har indsamlet
oplysninger på hver enkelt kvinde i fokusgruppeinterviewene. Det skyldes i nogle
tilfælde, at kvinderne ikke ønskede at oplyse dette, og i andre tilfælde at det ikke
var muligt at nå, inden kvinderne skulle videre.
Tabel 1: Kvindernes baggrundsoplysninger

Anonymiseret Alder

Opholdsbaggrund Civilstand

Antal

navn

og ankomst til

børn

Beskæftigelse

Danmark
Raha

49 år

Kom som flygtning

Skilt

Ingen

i 2000
Ayan

41 år

og hjemmehjælper

Kom som flygtning

Skilt

6

i 2001
Iftin

48 år

Rengøringsassistent
Sygeplejerske og
Specialestuderende

Kom som flygtning

Gift

5

Selvstændig

Gift

4

Ledig

Gift

1

Køkkenmedhjælper

i 1998
Sahra

47 år

Kom i 1999 som
familiesammenført

Batuula

49 år

Kom som flygtning
i 1996
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Ruqiya

I 40’erne

Kom som flygtning
i 1996

Skilt

5

Ledig

Filsan

50 år

Kom som flygtning
i 1997

Skilt

5

Førtidspensionist

Fartun

60 år

Kom som flygtning
i 1994

Skilt

6

Ledig

Alasey

34 år

Kom i 1996 som
familiesammenført

Single

0

Pædagogmedhjælper

Anab

Ukendt*

Kom som flygtning
i 2014

Single

0

Ledig

Sagal

Ukendt*

Kom i 1999, ukendt
opholdsbaggrund

Gift

4

Ledig

Isniina

Ukendt*

Kom i 2007, ukendt
opholdsbaggrund

Gift

3

Studerende

Hawa

Ukendt*

Kom i 1997, ukendt
opholdsbaggrund

Skilt

7

I løntilskudsjob

Barwaaqa

Ukendt*

Kom i 1997 som
familiesammenført

Gift

3

Hjemmehjælper

Faduma

Ukendt*

Kom i 1999 som
familiesammenført

Skilt

6

Ledig

Bilan

I 40’erne

Ukendt

Gift

6

Ledig

Halima

69 år

Kom som flygtning
i 1994

Enke

4

Pensionist

Basra

50 år

Kom som flygtning
i 1987

Skilt

1

Ledig

Ugbad

58 år

Kom som flygtning
i 1992

Skilt

6

Ledig

Maryan

Ukendt*

Kom som flygtning
i 1996

Enke

5

Ledig

Jamila

Ukendt*

Kom som flygtning
i 2000

Skilt

7

Ledig

* Alder er inden for målgruppen, 30-59 år.

Rekrutteringskanaler
Adgangen til kvinderne i undersøgelsen er primært blevet skabt gennem det
somaliske miljø i de nævnte kommuner. Der er blevet taget kontakt til foreninger
og fremtrædende personer i de somaliske miljøer i de fire byer. Vi har i stor
udstrækning anvendt sneboldsmetoden, hvor nogle af interviewpersonerne enten
direkte eller indirekte rekrutterede andre potentielle interviewpersoner til undersøgelsen. Begrundelsen for at vælge sneboldsmetoden som rekrutteringsmetode
er, at vi ikke ønskede at rekruttere kvinderne gennem jobcentrene, da vi i så fald
kunne blive opfattet som nogle med et tilhørsforhold til jobcentret. Derudover var
vi nervøse for, om kvinderne ville føle sig tvunget til at deltage, da de ville kunne
opfatte det som et krav fra jobcentrets side. Således blev der truffet et valg om,
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at kvinderne skulle rekrutteres via andre kanaler såsom de sociale netværk, de
indgår i uafhængigt af jobcentre eller andre offentlige myndigheder.
Eftersom somaliske kvinder ofte indgår i fællesskaber med hinanden, har metoden haft store fordele i forhold til fokusgruppeinterviewene, hvor det har været
muligt at etablere diskussioner og dialog mellem de somaliske kvinder. Ulempen
ved metoden er, at man ikke har fuld kontrol over rekrutteringsprocessen. Blandt
andet medvirker en kvindelig pensionist i undersøgelsen, som falder uden for
målgruppen for vores undersøgelse. Hendes fortælling er dog inkluderet, da den
indeholder interessante aspekter, der viste sig relevante for undersøgelsen. Den
første kontakt og forespørgsel til kvinderne har primært været telefonisk og på
mail. Dog er intervieweren enkelte gange mødt op hos en organisation eller en
forening uden forudgående kontakt.
Udover interviews med kvinder i målgruppen er der også blevet gennemført
interviews med syv fagpersoner. Fagpersonerne, der igennem deres arbejde
er i berøring med målgruppen, har bidraget med refleksioner over, hvad de ud
fra deres erfaringer oplever som væsentlige årsager til de somaliske kvinders
lave beskæftigelsesgrad. Endvidere er fagpersonerne også blevet præsenteret
for kvindernes beskrivelser af forskellige udfordringer på arbejdsmarkedet og i
samfundet som helhed, hvilket de har reflekteret over. For at opnå nuancerede
perspektiver og erfaringer er der taget højde for variation blandt fagpersonerne
ved at rekruttere dem fra forskellige fagområder og funktioner. Følgende fagpersoner har deltaget i undersøgelsen:
•
•
•
•
•
•
•

Morten Sodemann, professor og overlæge, Indvandrermedicinsk Klinik,
Odense Universitetshospital
Trine Thomsen, afdelingsleder for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i
Jobcenter Aarhus og projektleder på Flere Skal Med
Helle Dalhoff Behbahani, virksomhedskonsulent, Jobcenter Rødovre
Mette Kepp Nielsen, jobkonsulent og mentor hos Daghøjskolen for Indvandrerkvinder
Abdinoor Adam Hassan, socialrådgiver, Odense Kommune
Henrik Kokborg, virksomhedskonsulent, Integrationsinfo
Martha Nina Ozmec, daglig leder, I Tråd Med Verden

Dataindsamling
Der er blevet gennemført 21 personlige interviews med kvinder med somalisk
baggrund i aldersgruppen 30-591 år samt fem fokusgruppeinterviews med kvinder i den selvsamme målgruppe. To af de kvinder, der har deltaget i et personligt
interview, optræder igen i et fokusgruppeinterview.
1

To af de kvinder, der har deltaget i et personligt interview, er dog ældre end 59 år.
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En af overvejelserne forud for interviewene var lokalitet, da dette ofte har en
indflydelse på stemningen under et interview. For at gøre det så behageligt som
muligt for kvinderne foreslog intervieweren at gennemføre interviewene i de
omgivelser, som deltagerne selv ønskede. De 21 personlige interviews er således
gennemført på følgende lokaliteter:
•
•
•
•
•

9 interviews blev gennemført i foreninger, som kvinderne er tilknyttet
6 interviews blev gennemført hjemme hos kvinderne
3 interviews blev gennemført på kvindernes arbejdsplads
2 interviews blev gennemført i en privat NGO
1 interview blev gennemført på et forsorgshjem

I forhold til de fem fokusgruppeinterviews blev to gennemført i foreningsregi,
to i en frivillig organisation, hvor kvinderne kommer for at få hjælp med diverse
udfordringer, og et enkelt fokusgruppeinterview blev gennemført på kvindernes
arbejdsplads.
Formålet med interviewene har været at indsamle kvindernes erfaringer og fortællinger om livet i Danmark med fokus på tilknytning til arbejdsmarkedet. Vi har
således været interesserede i de narrativer, som kvinderne har, og i nuancerede
beskrivelser af deres oplevelser. Derfor har kvinderne haft valgfrihed i forhold til,
hvorvidt interviewet skulle foregå på dansk eller somalisk. Det har været muligt, da
intervieweren både mestrer somalisk og dansk. Selvom størstedelen af kvinderne
brugte enkelte danske ord og sætninger, så var det kun to ud af de 50 kvinder,
der deltog i undersøgelsen, der udelukkende talte dansk under interviewet. De
resterende 48 talte primært somalisk. Dette har medvirket til at højne kvaliteten af
data, da kvinderne ikke har været begrænset af sproglige udfordringer i deres fortællinger. At intervieweren også havde somalisk baggrund medvirkede ligeledes
til, at kvinderne havde tillid til intervieweren og følte, at de frit kunne tale om deres
oplevelser og erfaringer. Det betyder også, at der er kommet mange nuancer
med, som, vi vurderer, ikke var fremkommet, hvis interviewene var gennemført på
dansk af en interviewer med en anden etnisk baggrund.
De afslappede rammer, som interviewene blev gennemført under, og muligheden
for at tale på eget sprog har betydet, at kvinderne har følt sig meget trygge og
generelt har haft stor lyst til at fortælle om deres erfaringer. Det har dog omvendt
også forårsaget nogle udfordringer, særligt i forbindelse med fokusgruppeinterviewene, hvor det til tider har været svært at fastholde fokus på relevante emner
for undersøgelsen. Det har mest af alt betydet, at fokusgruppeinterviewene til
tider tog længere tid for at sikre, at alle emnerne blev godt belyst. Interviewerens
somaliske baggrund og de afslappede rammer, der blev skabt som følge heraf,
medvirkede også til, at fokusset nogle gange har været svært at fastholde.
Derudover har der været enkelte tilfælde, hvor nogle af interviewpersonerne i
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fokusgruppeinterviewene har været meget toneangivende. Den udfordring var
intervieweren bekendtmed og håndterede den ved nysgerrigt at inddrage og
involvere de kvinder, der havde svært ved at komme til orde.
Forud for gennemførelsen af interviewene blev der konstrueret en semistruktureret interviewguide, der indeholdt en række overordnede temaer (se bilag).
Der blev konstrueret tre forskellige interviewguides til henholdsvis de personlige
interviews, fokusgruppeinterviews og interviews med fagpersoner. Spørgsmålene
i interviewguiden til de personlige interviews og fokusgruppeinterviewene med
kvinderne var åbne og lagde op til refleksion, da formålet var at give kvinderne
mulighed for at svare på deres egne præmisser og ud fra, hvad de selv fandt
relevant og passende at trække frem.
Interviewguiden til interviews med fagpersoner indeholdt spørgsmål og oplæg til
diskussioner om emner, der skulle afdækkes, men der var stadig frihed til at afvige
fra guiden. Deltagerne havde dermed mulighed for at pege på det, som de oplever som væsentlige årsager til somaliske kvinders lave beskæftigelsesfrekvens.
Dataanalyse
Alle interviews er blevet optaget på lydfiler. Under datakondensationen, som er
processen, hvor det indsamlede data organiseres, blev interviewene transskriberet
til tekst. Dernæst blev kodning anvendt til kategorisering af datamaterialet ved at
mærke sætninger og afsnit efter deres mening og indhold. En induktiv kodningsproces blev anvendt, da den muliggjorde et sammenhængende udfald fra interviewmaterialet, som vi kunne fortolke ud fra teorien (Thomas, 2003).
Ud af kodningsprocessen opstod ni temaer, som er grupper af udsagn, der delte
sammenfaldende mønstre og karakteristika. Derudover repræsenterer temaerne
fortællingerne på en måde, så deres integritet og helhed er bevaret. De ni temaer
er:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hverdagen i Danmark
Livet i Somalia
Det danske sprog
Arbejdets betydning
Jobsøgning
Mødet med det offentlige system
Diskrimination
Helbred
Børn
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Databearbejdningen og fund af mønstre undervejs i processen har ledt til teorier,
der har bidraget til at forstå og forklare de fænomener, som empirien er fremkommet med. Blandt andet har teorien om personlig og social identitet (Erikson, 1992;
Jenkins, 2014) givet anledning til en analyse af de somaliske kvinders identiteter,
der har betydning for deres beslutningsprocesser i hverdagen. Samtidig har
teorien om arbejdsidentitet (Skorikov & Vonracek, 2011) været med til at forklare
de somaliske kvinders arbejdsmæssige interesser og muligheder på det danske
arbejdsmarked. Teorier om det senmoderne samfund og dets karakteristik har
ligeledes været med til at beskrive de somaliske kvinders oplevelser med Danmark og det offentlige system (Andersen, 2009). Endelig har teorien om negativ
stereotypisering (Kuschel & Zand, 2007) kastet lys over de somaliske kvinders
oplevelser med diskrimination og fordomme.
Da dataene, vi har indsamlet, har været om følsomme emner, er kvinderne blevet
anonymiseret. Heri ligger, at deres udsagn ikke kan spores tilbage til dem. Derfor
har vi i rapporten benyttet fiktive navne i stedet for kvindernes rigtige navne.
Holdbarheden og kvaliteten af undersøgelsens fund
Spørgsmål vedrørende validitet og reliabilitet er væsentlige at forholde sig til, da
disse relaterer til kvaliteten af undersøgelsens fund (Kvale, 1994). Vi har benyttet
os af Kvales forståelse af begreberne, hvor reliabilitet kan siges at være forbundet
med forskningsresultaternes konsistens, mens validitet handler om, hvorvidt det
ønskede fænomen er undersøgt (Kvale, 1994). Vi har i undersøgelsen søgt at
højne begge dele ved at foretage forskellige overvejelser og valg gennem hele
processen.
Formålet med projektet har ledt til valget af passende metode til at indsamle og
analysere data. Således har de metodiske begrundelser for valget af personlige
interviews og fokusgruppeinterviews været, at disse hænger sammen med, hvad
vi gerne ville undersøge - nemlig de somaliske kvinders personlige oplevelser
og erfaringer med arbejdsmarkedet. Med en semistruktureret interviewguide, der
undgår ledende spørgsmål, har vi forsøgt at bevare en åbenhed for, hvad kvinderne skulle vælge at lægge vægt på i deres fortællinger.
Som nævnt har der været anvendt en narrativ tilgang, der er en særskilt form for
kvalitativ forskning. Denne tilgang har muliggjort en opnåelse af projektets formål,
som var at forstå og genkende mønstre i kvindernes fortællinger for at opbygge
et meningsfuldt indblik i de udfordringer, de oplever, i forhold til arbejdsmarkedet.
Derfor har vi bestræbt os på at fremstille datamaterialet sådan, at vi stadig har
bevaret nuancerne i kvindernes fortællinger. For yderligere at øge reliabilitet har vi
systematisk illustreret meningerne bag kvindernes fortællinger ved undervejs at
give eksempler fra datamaterialet i form af citater og uddrag fra interviewene.
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Endelig har vi søgt at højne troværdigheden af undersøgelsens resultater ved
blandt andet at benytte teorier, der har givet mulighed for at forstå og forklare
vores fund. Derudover har vi arrangeret et møde med en af foreningerne, der har
deltaget i et fokusgruppeinterview, hvor vi præsenterede resultaterne fra dataanalysen for at teste forståelsen og genkendeligheden af undersøgelsens resultater
med målgruppen af somaliske kvinder.
Som det gør sig gældende i kvalitative studier, skal resultaterne naturligvis også
ses i lyset af, at de – på trods af ovennævnte overvejelser og beslutninger – er
fremkommet i et samspil mellem interviewer og de interviewede somaliske
kvinder. Disse møder er således også med til at danne en kontekst for de data, der
er fremkommet. Interviewene har derudover frembragt en stor datamængde, som
er en styrke for undersøgelsens fund, men der er selvfølgelig også implikationer
forbundet med at overskue og analysere et så stort datamateriale. Udover den
allerede beskrevne måde, hvorpå data er blevet kodet og analyseret, er det også
blevet håndteret ved, at flere forskere løbende har været inde over. Dette har
generelt gjort sig gældende i undersøgelsens forskellige faser med henblik på at
højne holdbarheden og kvaliteten fra start til slut.
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3. De somaliske kvinder i undersøgelsen
”Dengang før krigen, så i MCH’en [Maternal and Child Health Clinic] kom der et kursus. Et
kursus, der hed farmakologi, hvor man lærte om medicin i 2½ år. Så det tog jeg, og jeg
kom til eksamen i det og bestod det. Bagefter tog jeg tilbage til Mogadishu, og så afsluttede jeg uddannelsen som farmaceut. Så dengang jeg blev færdig med uddannelsen, da
var jeg stadig ikke helt færdig med den højere uddannelse i italiensk, jeg holdt op midt i
uddannelsen. Jeg ventede med den eksamen, fordi der kom engelsk senere. Italiensk var
væk, og alt blev engelsk, så jeg skyndte mig at nå det. Der var to klassetrin tilbage, så jeg
tog dem hurtigt i en fart. Jeg ville rigtig gerne nå at få mit bevis derfra. Og det fik jeg så.
Så fik jeg det, og jeg havde også færdiggjort farmaceut i den skole, man uddannede sig
til det. Og så blev jeg overflyttet til et hospital i Hargaisa. Dengang var der krig mellem
Somalia og Etiopien, så jeg blev overflyttet til Hargaisa. Jeg arbejdede på et hospital, hvor
man udskrev medicin. Så jeg var i Hargaisa, hvor jeg arbejdede med medicin og var ved
lageret, du ved, der hvor de udleverer medicinen, inden det bliver sendt rundt. Jeg arbejdede der i seks måneder, derefter tog jeg tilbage til Mogadishu. Jeg tog til Digfeer igen. Jeg
arbejdede som farmaceut i et stort apotek i Mogadishu i Digfeer, der sendte medicin til
hele afdelingen.”
(Halima)
“Da vi boede ude på landet, var jeg familiens pige. Jeg plejede at arbejde med de små
kvæg, men så voksede jeg fra det, og de små kvæg blev store. Jeg plejede altid at have
flotte fletninger i håret. Så da jeg blev gift, så blev jeg en del af en ny familie med en ny
ledelse og struktur. Det er jo sådan ude på landet, at hvis du bliver givet bort til en mand,
eller du selv kommer hjem med en, så bliver du jo gravid. Da jeg blev gift, flyttede jeg fra
min familie og ind til min mand og startede vores nye liv sammen. Så blev jeg jo også
gravid. Jeg plejede at hente vandet med den samme spand, vi havde mælken i, fordi det
var mit arbejde. Jeg plejede at gå ud med husdyrene [kvæg, får osv.] om morgenen, og så
kom jeg hjem om aftenen. Jeg plejede samtidig at lave taget til vores hus i hånden, mens
jeg var ude med dyrene. Nogle gange var jeg gravid eller umul [perioden efter fødsel],
mens jeg var ude med dyrene. Da mit vand gik… altså, når du bor ude på landet, så er der
ikke nogen, der fortæller dig, hvornår du skal føde. Vi plejer bare at regne vores graviditet i
forhold til vores menstruation. Hvis vi sidst have menstruation for ni måneder siden, så er vi
ni måneder henne i graviditeten. Men vi havde ikke en gynækolog eller læge, eller papir på
hvornår vi skulle føde. Vi havde ikke en computer eller alt det der.”
(Filsan)

Forskellene på de somaliske kvinder
De to ovenstående fortællinger illustrerer forskellene på de somaliske kvinder i
denne undersøgelse. På trods af at de begge kom til Danmark som flygtninge fra
borgerkrigen i Somalia, har disse to kvinder levet to meget forskellige liv. Halima
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kom til Danmark alene i 1994 fra storbyen Mogadishu, hvor hun blandt andet
arbejdede som lærer og farmaceut, inden krigen brød ud. Efter et år i Danmark fik
hun sin opholdstilladelse og startede på sprogskole, hvorefter hun kom i praktik
i en daginstitution, der to uger efter ansatte hende. Siden har Halima arbejdet ti
år som dagplejemor i institutionen, hvorefter hun gik på pension i en alder af 65
år. I Somalia havde Halima flyttet mellem forskellige byer på grund af arbejde og
uddannelse, og hun udtrykker stor glæde over at have arbejdet det meste af sit liv.
Filsan har derimod boet i en lille landsby i Somalia, hvor hendes daglige arbejde
var i hjemmet og med dyrene, inden hun kom til Danmark i 1997 gennem familiesammenføring. Filsan, der er førtidspensionist i dag, har aldrig haft et lønnet
arbejde i Danmark. Hun beretter om en svær start på livet i forhold til de mange
udfordringer, hun løb ind i. I modsætning til Halima, der tog uddannelse og fik
lønnet arbejde, blev Filsan gift i en meget tidlig alder, og fik sit nye liv hos sin
mand, der ikke boede i den samme landsby. Filsan levede under den traditionelle
familiemodel, hvor hendes mand var forsørger, mens hun tog sig af det huslige og
børnene.
Halima beretter om en nem start på livet i Danmark modsat Filsan, der blandt
andet beretter om udfordringerne med det offentlige system i forhold til sine børn.
Filsan fortæller om de forskellige pædagoger, socialrådgivere og andre offentligt
ansatte, som, hun oplevede, styrede hende og stillede urimelige krav til for eksempel opdragelsen af hendes børn og hendes deltagelse på arbejdsmarkedet.
Fortællingerne om Halima og Filsan illustrerer således det centrale fund i undersøgelsen, at de somaliske kvinder adskiller sig fra hinanden, hvad angår faktorer
som livsstil, adfærd, kompetencer, uddannelsesbaggrund, attitude og holdning
til det danske arbejdsmarked. Kvinderne kom også til Danmark under forskellige
vilkår og havde dermed forskellige oplevelser afhængig af, hvordan de kom hertil.
Fælles for kvinderne i undersøgelsen er dog, at de kom til Danmark i forbindelse
med borgerkrigen i Somalia, der startede i 1991. Blandt de personligt interviewede
kvinder kom syv hertil igennem familiesammenføring, mens 11 kom alene og
derefter anmodede om familiesammenføring med børn og/eller ægtemand.
Kvinderne fortæller om forskellige oplevelser med ankomsten til Danmark.
Eksempelvis beskriver Faduma, der kom til Danmark igennem en familiesammenføring, en behagelig ankomst:
”Men mine børns far var her jo allerede, så vi var glade, fordi der var allerede en
person før os. Vi havde ikke været igennem et asylcenter. Dem, der har boet på
et asylcenter, har været igennem et svært liv. De har været igennem interviews og
mange andre ting. Gudskelov, vi var med et fly, og vi steg af det fly, og så tog vi

22 af 108

med et andet fly, og da vi gik af det fly, der var der en bus foran flyet, som kørte
os hjem, hvor der var nogen der havde forberedt aftensmad til os. Gudskelov,
fordi selvom det var et nyt land, ny mad og et nyt liv for os, så blev vi modtaget
rigtig godt MashaAllah [Gud tillod det].”

Omvendt kom eksempelvis Jamila alene til Danmark i 2000, og hun fik først
efterfølgende bevilget familiesammenføring til sine børn, som hun var nødsaget til
efterlade i Somalia under flugten. Jamilas daværende mand var familiens forsørger, inden han blev dræbt i borgerkrigen. Hun siger blandt andet:
”Men to år efter døde min mand, og så besluttede jeg mig for at forlade landet.
Det var mens nogle af børnene var små, og mens de lidt større kunne begynde
på uddannelse. Jeg tænkte, ”dette er ikke et sted, man kan opfostre børn”, så
derfor flygtede jeg derfra. Så kom jeg til Europa, jeg kom til Danmark. Jeg kom
her alene. Jeg var på et asylcenter i to år – et år og nogle måneder.”

De fleste af de interviewede kvinder bor i sociale boligområder. Ofte har de
mange børn. De fleste har fem til syv børn, to har et enkelt barn, og tre har ikke
børn. For de kvinder, der har børn, fylder børnene meget i hverdagen. Deres dage
starter ofte med at vække, klargøre og aflevere børnene, inden kvinderne tager på
arbejde, studie, praktik eller ud til et af jobcentrets forløb. Derefter er fortællingen,
at de kommer hjem, laver aftensmad og lægger børnene i seng. Sahra beskriver
eksempelvis sin hverdag på følgende måde:
”Du ved, hvordan det er med en mor, der har børn, man mangler ikke noget at
lave. Det er et must at købe ind, at hjælpe børnene, bade dem, børste deres
tænder, hjælpe dem med deres opgaver. Man hjælpes ad, hvor man kan, og
giver dem opgaver, så de får ansvar.”

Skilsmisse er meget udbredt hos de somaliske kvinder i undersøgelsen, da ni af
de personligt interviewede er skilte, mens de resterende 12 er gifte, single eller
enker. Derfor er fortællingen om det at være alenemor, og de udfordringer det
bringer med sig, et gennemgående narrativ. Ikke desto mindre lader skilsmissen
til at være en måde at undgå yderligere udfordringer med en ægtefælle, der ikke
hjælper til, men derimod opleves som en belastning. Eksempelvis er nedenstående årsagen til, at Sahra lod sig skille fra sin daværende mand.
”Jeg blev jo gift igen da jeg gik på HF. Men det var bedre, at jeg lod være med
det, fordi ud over at jeg har fået to skønne børn, gudskelov, så var det bedre, at
han var væk end hos mig. Han var ikke andet end byrde. Det eneste, han lavede,
var at sove, stå op og gå. Jeg skulle servicere ham, men han hjalp mig ikke med
børnene, han hentede dem ikke, han afleverede dem ikke nogen steder. Jeg
havde jo allerede en del arbejde i forvejen, så det blev ekstra med ham.”
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På trods af at de somaliske kvinder prioriterer tiden med deres familier højt, og
hverdagen ofte drejer sig om denne, så er det ikke altid inden for den traditionelle
familiemodel med mor, far og børn.
Fælles for kvindernes første tid i Danmark er, at de har gået på sprogskole, men
varigheden heraf er forskellig. Nogle af kvinderne har gået på sprogskole under
et år, før det blev afbrudt på grund af arbejde, uddannelse eller barsel, hvor andre
har gået på sprogskole i de tre år, de havde ret til at modtage danskundervisning,
eller til de havde færdiggjort de obligatoriske trin/moduler.
Med hensyn til uddannelsesbaggrund spænder kvinderne fra at have en uddannelse med fra Somalia, til at have taget en uddannelse i Danmark, til ingen
uddannelse at have. I forhold til at have færdiggjort en uddannelse har to taget en
uddannelse i Somalia, syv har taget en uddannelse i Danmark, og 12 af kvinderne
har ingen uddannelse. Af de, der uddannede sig i Danmark, er en enkelt uddannet
sygeplejerske, fire er uddannet sosu-hjælper, en er uddannet socialpædagog og
en anden pædagog. Yderligere har den ene af sosu-hjælperne en uddannelse
som sygeplejerske fra Somalia.
I forhold til kvindernes nuværende beskæftigelsessituation er 11 ledige, en er i
løntilskudsjob, fem er i arbejde, to under uddannelse, en selvstændig, en førtidspensionist og en pensionist. Dem, der er i job, arbejder primært inden for sundhed
og omsorg, pædagogik og rengøring. En enkelt har to jobs, et som rengøringsassistent på en folkeskole og et andet som hjemmehjælper.
Kvindernes tidligere tilknytning til det danske arbejdsmarked ser også forskellig
ud. For eksempel har nogle af kvinderne aldrig haft et arbejde, mens andre har
været i beskæftigelse i flere år, før de blev sygemeldt eller afskediget. Eksempelvis er Basra, der har arbejdet som underviser på en skole i 24 år, blevet ledig sidste
år, hvorimod Maryan, som hverken har uddannelse fra Somalia eller Danmark,
aldrig har haft et lønnet arbejde.
Kvinderne har også forskellige tilgange til jobsøgning. Ruqiya, der er en af de ledige kvinder, har været meget optaget af de utallige stillinger, hun har søgt gennem
årene. Hun har samtidig også benyttet sig af forskellige vinkler i jobsøgningen.
Blandt andet har hun forsøgt sig med uddannelser, praktik, opkvalificeringskurser
og hjælp fra frivillige. Ruqiya fortæller:
”Jeg har jo prøvet at tage uddannelse som social og sundhedshjælper, men holdt
op midtvejs. Jeg har også prøvet at arbejde som rengøringsassistent. Jeg har
søgt mange forskellige ting. Jeg har også prøvet et køkken. Jeg har også taget et
økologisk madkursus, så jeg ved, hvordan man laver økologisk mad. Jeg kender
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det rigtig godt nu, og jeg har beviset, og jeg har beviser fra mange andre kurser
også. Så det er altså dem, der ikke gider at have mig.”

Omvendt siger Miski, der ikke har en tilknytning til jobcentret grundet hendes job
som vikar, følgende:
Interviewer: ”Men er du i gang med at søge?”
Miski: ”Ja, men ikke meget, selvom jeg gerne vil. Jeg vil ikke lyve for dig. Ligesom
omkring ferie, jeg har ikke lavet planer endnu. Jeg har ikke booket en billet, fordi
nogle gange tænker jeg, at det kunne jo være, at jeg fik et job, mens alle andre
er ude på ferie. Men på den anden side, så tænker jeg, hvad nu hvis jeg ikke får
noget, og jeg ender med at spilde ferien med mine børn. Forstår du mig? Men
altså, hvis jeg finder noget godt, der passer til mig.”

Nogle af kvinderne er således meget initiativtagende og udforskende, mens
andre er inaktive og tilbageholdende.
Den nye tilværelse
”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
forstillet 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. Manden, der var sammen med hende [i forhold]. 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 forstillet 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 isen, efter hunden har slikket på den.”
(Sadio)

De fleste af kvinderne kom til Danmark i starten eller midten af deres tyvere
sammen med børn og mand. De fortæller om en anderledes tilværelse og opfattelse af deres omverden end i Somalia. Dermed cirkulerer mange fortællinger
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også omkring de nye indtryk og oplevelser, de havde af det danske samfund og
den danske kultur. Det overstående udsagn er et eksempel på dette, hvor Sadio
beretter om, hvordan ideen med at have hunde som kæledyr kom bag på hende,
eftersom man har et anderledes forhold til og opfattelse af hunden i Somalia.
Således er mange af kvindernes beretninger fortællinger om at opleve levemåder,
der er anderledes fra det, de har været vant til i Somalia. For eksempel fortæller
nogle af kvinderne om, hvordan noget så basalt som klimaet har været svært at
skulle forholde sig til. At de skulle have forskellig påklædning afhængigt af vejret
var svært at forstå for mange, da klimaet er den samme året rundt i Somalia.
Dermed var påklædning i forhold til vejret en ny oplevelse for dem. Derudover er
fortællingerne om børneopdragelsen gennemgående, hvor kvinderne ofte beretter om, hvordan det kom bag på dem, at pædagoger og lærere var involverede.
Kvinderne har på flere områder skulle finde ud af, hvordan tilværelsen i Danmark
skulle formes. De beretter, at som udgangspunkt kom de til Danmark i håb om
et fredeligt liv, der ikke var præget af krig. For de fleste er tilfældet, at freden er
opnået, eftersom kvinderne ikke længere befinder sig i et område med væbnede
konflikter. De fortæller om, hvordan de nu lever et bekymringsfrit liv, selvom det
har været svært at efterlade deres hjem, slægtninge og levebrød. De kommer
også ind på nogle af de refleksioner og overvejelser, de havde gjort sig om den
nye og usikre fremtid, de var på vej imod. Især reflekterede mange af kvinderne
over uddannelse, deres børns fremtid og økonomi. Selvom nogle af dem ikke
havde meget kendskab til Danmark inden ankomst, så vidste de, at der i hvert fald
var gode muligheder for uddannelse. Men fokusset på uddannelse blev primært
på børnenes, eftersom sproget blev for svært at lære for de flestes vedkommende. For nogle af kvinderne bærer fortællingerne også præg af, at de har indset,
at forestillingen om at vende hjem til Somalia ikke er virkelighedsnær, eftersom
deres og børnenes stærke tilknytning til Danmark står til hinder for sådanne
fremtidsønsker. Omvendt er der en gruppe af kvinder, der stadig håber at vende
tilbage til Somalia en dag. De venter kun på, at det er sikkert nok. I disse kvinders
tilfælde hænger ønsket om at vende hjem sammen med, at de har opnået viden
og kompetencer i Danmark, der kan hjælpe befolkningen i Somalia.
De somaliske kvinders forskellighed hvad angår opvækst, livsstil, adfærd,
jobsøgningsstrategier og holdning til udfordringer omkring arbejdsmarkedet er
særligt iøjnefaldende. Dette afdækkes i de følgende kapitler, hvor resultaterne fra
dataanalysen præsenteres.
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4. Identitet og arbejdets betydning
”Nej, intet ændrede sig. Ikke en eneste gang. Fra dengang jeg var yngre, dengang jeg var i
Somalia, der ville jeg gerne være læge. En dag kom jeg over til en læge. Jeg brød mig ikke
om hans manglende barmhjertighed. Hans hvide skjorte og taske tiltalte mig. Hans system [måde han fremførte sig på]. Jeg var meget ung, men jeg husker ham rigtig godt. Alt
det han havde, tiltalte mig, og i lang tid ville jeg gerne være læge. Men da jeg blev ældre,
opdagede jeg, at de mangler den barmhjertighed, som sygeplejerskerne ofte har. Og så
besluttede jeg mig for at blive sygeplejerske, for jeg kan ikke være en person, der ikke er
barmhjertig. Så min drøm om at blive sygeplejerske startede, mens jeg var i Somalia. Så
kom borgerkrigen. Men selv der havde jeg stadig drømmen om at være sygeplejerske. Selv
i al den tid jeg sad i flyet, hvor jeg reflekterede over mit kommende liv. Du ved, det er en
lang flyvetur, fra Addis Adaba til Kairo. Fra Kairo til København. I Kairo sov vi på et hotel. Jeg
havde meget tid til at tænke, for det var jo et nyt liv, vi var på vej til, ikke? Og jeg er alenemor, der skal til at leve et nyt liv, jeg slet ikke kender til. Men jeg blev ved med at sige til
mig selv, ”du skal være stærk. Du skal være en god mor. Du skal være ekstra sød over for
disse små børn. Og du skal være et forbillede for dem” og alle mulige ting. Jeg tænkte rigtig
meget over det. Jeg havde hørt om mange mennesker, der modtog offentlig ydelse. Jeg
syntes, at det var forfærdeligt at høre, at der er nogle mennesker, der modtager offentlig
ydelse. Hvordan kan de gøre det, mens de har deres gode helbred i orden? Jeg tænkte på
dengang, vi var flygtninge i Etiopien, hvor vi blev sat et sted, hvor der blev uddelt mad rundt
til os. Jeg mindedes, at jeg tænkte: ”forfærdeligt”. Jeg skal ikke være en af dem, der modtager offentlig ydelse. Så mens jeg sad i flyet, der tænkte jeg ”jeg skal uddanne mig”. Og
beslutningen har aldrig ændret sig.”
(Ayan)

Et gennemgående emne i kvindernes fortællinger handler om betydningen af
arbejde og uddannelse, samt hvordan de ser deres position i forhold til arbejdsmarkedet. I relation til dette kommer der forskellige tematikker i spil, der omhandler, hvordan kvinderne ser sig selv, og hvad der er vigtigt for dem i deres liv. Nogle
gange må kvinderne ”forhandle” mellem forskellige identiteter i forsøget på at
forene, hvad der er vigtigt for dem. Identitetsbegrebet anvendes i dette kapitel til
at forstå, hvordan kvinder med somalisk baggrund orienterer sig og definerer sig
selv i forhold til deres position på det danske arbejdsmarked og forskellige andre
aspekter i deres liv.
Der findes forskellige teoretiske tilgange til forståelsen af identitet som begreb.
For eksempel beskriver Richard Jenkins identitet som værende skabt i interaktion
med andre og ikke af sig selv, hvilket han beskriver som social identitet (Jenkins,
2014). Identitet er en proces, hvorigennem vi kategoriserer og klassificerer, hvem vi
er, og hvordan andre mennesker er. Ligeledes beskriver Erikson en indre personlig
identitet og en gruppeidentitet (Erikson, 1992). Mennesket kan siges at besidde
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flere forskellige identiteter knyttet til forskellige kontekster, blandt andet kønsidentitet, seksuel identitet og arbejdsidentitet. Forskellige grupper kan også tilskrives
en bestemt identitet eksempelvis etniske grupper, religiøse grupper, professioner
og politiske partier, hvor disse ligeledes har en indflydelse på den individuelles
identitet (Jørgensen, 2013). Identitet skal altså forstås både ud fra et personligt og
et socialt niveau. Den personlige identitet er defineret af individualitet (jeg, mig), og
den sociale identitet er defineret i forhold til gruppemedlemskab (vi, os). Den personlige identitet er guidet af personlige værdier og standarder, hvor selvinteresse
og personlige gevinster er motivationsfaktorerne. Den sociale identitet er derimod
styret af fælles værdier og standarder, og her er incitamentet kollektive interesser
og gevinster.
Derudover beskriver Giddens, at menneskets identitet hele tiden forandres og
konstrueres gennem mødet med andre mennesker og gennem deltagelse i forskellige sociale arenaer. Ifølge Giddens er mennesket i det senmoderne samfund
ikke længere styret af traditioner og familie og må derfor selv tage stilling til alle
livets store og små spørgsmål, hvorfor valg og beslutninger kontinuerligt må
træffes (Giddens, 1996).
I denne undersøgelse forstår vi identitet ud fra både et personligt og et socialt
niveau, hvor mennesket kan have flere identiteter samtidig, og hvor identitet ses
som en foranderlig størrelse, der dannes i en kontekst indeholdende både muligheder og begrænsninger. Med afsæt i dette identitetsbegreb ser vi på de aspekter
af de somaliske kvinders identitet, der træder frem i fortællingerne og knytter sig
til deres livssituation og deres position i forhold til arbejdsmarkedet. Kapitlet er
bygget op omkring de mest fremtrædende identiteter i empirien.
Arbejdsidentitet
Arbejdsidentitet kan generelt siges at være en meget vigtig del af hele menneskets identitet, da arbejdet hænger sammen med, hvordan man som et individ ser
sig selv og sin plads i verden (Goli & Hansen, 2016). Arbejdsidentiteten træder let i
forgrunden og indtager en førende position i menneskets identitetsprojekt i vores
arbejdskultur. Den er en kompleks komponent, hvor det enkelte menneske forbinder kompetencer og motivation med muligheder (Skorikov & Vondracek, 2011).
Som tidligere nævnt har forestillingen om at uddanne sig og have et arbejde
været et gennemgående tema i kvindernes fortællinger. Der er en række
eksempler på, at kvinderne ser arbejde og uddannelse som vigtige redskaber for
at skabe et bedre liv for sig selv og sine nærmeste. Blandt andet siger Amal, der i
dag arbejder som køkkenchef:
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”Jeg ser uddannelse som en nøgle, og når jeg kommer ind i den lejlighed, så
finder jeg ud af resten – hvilken nøgle jeg kan bruge. Men hvis jeg hele tiden bare
står ude på gangen, så er der andre, der nyder det. Så vil jeg gerne have noget
af lagkagen og komme ind i varmen.”

Kvindernes arbejdsidentitet knytter sig ofte til et bestemt erhverv, for eksempel
ønsket om at blive sygeplejerske, og det er også lykkedes nogle af kvinderne at
realisere deres jobønsker. Andre har givet op på drømmen, og heraf har flere fundet en ny retning. Ayan, der i dag arbejder som sygeplejerske, og Barwaaqa, der
arbejder som hjemmehjælper, er to af de kvinder, hvis jobønsker er blevet realiseret. For flere af de kvinder, hvis drøm om et særligt job ikke er blevet virkeliggjort
endnu, opfattes mulighederne for at realisere disse som vanskelige. Blandt andet
beretter Jamila, at selvom hun gerne ville have uddannet sig til sygeplejerske i
Somalia, så var det ikke muligt, da hun fik sine børn lige efter hinanden. Derfor
arbejdede Jamila i en tøjbutik i Somalia sammen med sin mor, mens hendes
mand forsørgede dem økonomisk. Et andet eksempel er Faduma, der opgav
uddannelse og valgte at fokusere på børnene i stedet for.
Dog er Jamila og Faduma alene om at have opgivet ønsker om uddannelse uden
at erstatte det med andet. Blandt en af de mange andre kvinder, der har ændret
jobønske, er Hawa, der fortæller, at hendes ønske om at uddanne sig til jordemor
i Somalia ikke blev muligt for hende at realisere, da uddannelsen var for svær for
hende i Danmark, samtidig med at hun fik mange børn. Hawa ønsker nu at blive
selvstændig med sit eget køkken, hvor hun sælger somalisk mad, og hun er på
nuværende tidspunkt på udkig efter et køkken, hun kan leje til det formål. Hawas
retningsændring er et eksempel på en gennemgående fortælling hos de somaliske kvinder i undersøgelsen. På samme vis gik Halima fra at have en stor interesse
for at arbejde som farmaceut, som var hendes job i Somalia, til en anden lige så
stor interesse for arbejdet som dagplejemor, som blev hendes job i Danmark.
Iftin havde ligeledes en stor interesse for at blive sygeplejerske, men uddannede
sig til social og sundhedshjælper, som hun bedre kunne gennemføre med sine
sproglige kompetencer. Kvinderne har altså i langt de fleste tilfælde ændret deres
jobønsker til et andet erhverv, som bedre matchede deres nuværende muligheder
og kompetencer.
Mette Kepp Nielsen, der er mentor og jobkonsulent på Daghøjskolen for indvandrerkvinder, mener, at der er en årsag til, at kvinderne søger andre stillinger, end
dem de gerne ville have arbejdet med. Blandt andet siger hun:
”Altså, der er mange, der søger rengøringsjob, og det er nok ikke fordi, de
decideret godt kan lide det. Altså, der er flere der er meget ærekære om at lave
god rengøring. Men jeg tror ikke, at det er deres primære – eller det ved jeg – det
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er jo ikke det, de har drømt om at blive. Det handler mere om at tjene, altså at
kunne klare sig, ikke? Mange af vores somaliske kvinder her tænker generelt, ”så
er der sosuhjælper, pædagogmedhjælper, og der er køkkenmedarbejder”. Altså,
de brancher, der ligesom ligger lige for, hvor vi egentlig prøver at præsentere et
bredere billede af, hvor man kan bevæge sig hen.”

Kvinderne beretter om forskellige bevæggrunde til at komme i beskæftigelse.
Eksempelvis er muligheden for at blive økonomisk uafhængig og samtidig tjene
ekstra til at forsørge børnene en motivationsfaktor for at komme i arbejde hos
mange. I Ayans fortælling er motivationen at have et godt betalt arbejde, så hun
kan forsørge sine børn, samtidig med at hun også gerne vil være et godt forbillede
for dem. Ligeledes ønskede Sahil at komme i arbejde, da hun er enlig forsørger,
og kontanthjælpen ikke rakte for hende og hendes børn. Fartun arbejdede som
social- og sundhedshjælper for at forsørge sine børn på trods af, at hun gerne ville
have videreuddannet sig til sygeplejerske. En anden fremherskende motivation
for at komme i arbejde er muligheden for at blive uafhængig af offentlig ydelse.
Særligt er forpligtelserne, der følger med den offentlige ydelse, aspekter, som
nogle af de somaliske kvinder gerne vil være frie for. Blandt andet siger Anab:
”Jeg vil rigtig gerne arbejde. Jeg har ikke modtaget meget ydelse her i landet.
Kun i seks måneder, og så nu for nyligt. Og nu, hvis jeg kan se, at der kan være et
arbejde efter… altså, jeg kan ikke lide ydelsen, jeg vil hellere arbejde, uanset hvad
det er. Jeg kan ikke starte på rengøring, fordi jeg har meget ondt i ryggen, men
hvis jeg kan være fri for ydelsens undertrykkelse, så vil jeg gerne starte med det.
Der er meget omkring ydelsen.”

Anab, hvis motivation for at arbejde primært kredser omkring ønsket om at blive
fri for ydelse og dens ”undertrykkelse”, er jobsøgende i dag. Og på trods af at hun
ikke kan arbejde med rengøring grundet hendes rygproblemer, vil hun hellere
det end at affinde sig med de forpligtelser, hun oplever følger med den offentlige
ydelse. Ligeledes er der blandt de somaliske kvinder, der er i beskæftigelse, en
vis påskønnelse af at være uafhængig. Blandt andet siger Raha:
”Altså, som en ledig person, der er du afhængig af offentlig ydelse. Altså, hele
tiden bliver du bedt om at tage alle mulige steder hen. Men i dag er der ingen
efter mig. Jeg er fri. Der er ingen, jeg spørger om noget.”

Interessen for at være uafhængig, have kontrol over eget liv og mulighed for at
forsørge sig selv og sine børn er altså væsentlige motivationsfaktorer for at komme i arbejde, hvilket nogle af de fagpersoner, der har deltaget i undersøgelsen,
også har bemærket hos somaliske kvinder. Blandt andet siger mentor og jobkonsulent Mette Kepp Nielsen om de somaliske kvinder, hun har mødt:
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”Altså, vi har nogle gange snakket om det her oppe på skolen, og det er jo en
generalisering – at somaliske kvinder generelt er ret stærke. Og mange af dem
også meget selvstændige og rigtig gerne vil arbejde. Rigtig gerne vil ud på
arbejdsmarkedet. Generelt ser jeg dem som en gruppe, der rigtig gerne vil være
selvstændige økonomisk og have arbejde.”

Arbejdsidentiteten er altså fremtrædende hos mange af kvinderne, og der er
også eksempler på kvinder, der fortsat er i gang med at realisere deres jobønske
gennem uddannelse. Heriblandt Sagal, der er i gang med uddannelsen til socialog sundhedshjælper. Hendes ønske er herefter at uddanne sig til assistent og så
til sidst sygeplejerske. Også Batuula, der er i gang med at tage nogle fag på en
daghøjskole, ønsker at uddanne sig til pædagogmedhjælper bagefter.
Den kulturelle identitet
De fleste somaliske kvinder i undersøgelsen identificerer sig meget stærkt med
den somaliske kultur, som ofte bliver omtalt positivt i deres fortællinger. Fortællingerne om livet i Somalia før ankomsten til Danmark er ofte præget af gode oplevelser med at have været omgivet af mennesker med fælles sprog, arv, historie
og værdier. Især i tiden inden borgerkrigen brød ud. Store dele af kvindernes fortællinger handler om, hvordan det har påvirket dem at tage afsked med den
kultur, de kendte til, og som de var opdraget med. Det var svært at skulle forholde
til en ny kultur, som de i begyndelsen havde svært ved at forstå. Nedenstående
udsagn fra Alasey viser endvidere, hvordan det opleves som vigtigt at præsentere
de positive sider af somalisk kultur, som hun ofte oplever er fraværende i medierne og i den offentlige diskussion om somaliere. Derfor laver Alasey en del frivilligt
arbejde.
”Så vi startede med noget folkedans, hvor vi var ude og optræde forskellige
steder, servere noget somalisk mad, være ude og møde nye mennesker, som var
interesserede i at høre om somaliere. For os var det vigtigt at vise en anden side
end den, der bliver tegnet af medierne, og det billede man har af Somalia og
somalierne. Det var vigtigt at vise, at vi har faktisk nogle børn, der kan vise, at de
er stolte af deres kultur, som kan føle den positive status, deres musik og dans
og teater har. Og sprog.”

Den stærke kulturelle identitet kommer også til udtryk i et udbredt kollektivt ønske
om at hjælpe andre kvinder i Somalia. Adskillige kvinder fortæller, at de ofte laver
indsamlinger, der går til de mest udsatte kvinder i Somalia. Blandt andet beretter
en af kvinderne om at have hjulpet enlige mødre i Somalia, der er nødsaget til at
sidde hele dagen ude på gaden i Hargaisa for at tilbyde rengøring til forbikørende
bilister for 5 $. Under et af interviewene var der endda en indsamling i gang blandt
foreningens medlemmer, hvor pengene skulle gå til medicinsk behandling af
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en særligt udsat enlig mor i Mogadishu. Under et af fokusgruppeinterviewene
var nogle kvinder ligeledes i gang med at arrangere en tur til Legoland med
børnene. Formålet var at arrangere en udflugt, hvor både kvinderne og børnene
kunne hygge sig i løbet af ferien. Der lader til at eksistere et vist medansvar for
andre somaliske kvinder, som ikke kun er begrænset til kvinder i Somalia, men
også somaliske kvinder i Danmark. Fortællingen om at hjælpe hinanden og andre
kvinder er altså en gennemgående fortælling, hvor motivationen er de kollektive
interesser og gevinster.
Derudover deltager mange af kvinderne i foreningslivet, hvor de er aktive mindst
en gang om ugen. Faktisk er to af de fem gennemførte gruppeinterviews i undersøgelsen foregået i foreninger, hvor kvinderne samles med et socialt sigte og for
at hjælpe hinanden med hverdagens udfordringer. Fortællingerne går især ud på
at hjælpe hinanden med det økonomiske, børnene og jobsøgningen. Ideen om, at
fællesskabet af kvinder er med til at forbedre den enkelte kvindes liv, er kendt fra
tiden i Somalia. Blandt andet skitserer nogle af kvinderne et fællesskab i Somalia,
hvor man hjalp hinanden i dagligdagen og med de udfordringer, man nu havde
som kvinde. Et fællesskab, der bragte folk sammen med henblik på at støtte og
vejlede hinanden. Kvinderne beretter således om, hvordan de i Somalia plejede at
finde trøst i fællesskabet med andre kvinder i vanskelige tider, og hvordan de i den
første tid i Danmark manglede dette netværk. Årsagen til, at kvinderne i undersøgelsen er meget foreningsaktive i Danmark kan altså være, at de herigennem
opnår et stærkt tilhørsforhold og fællesskab med andre somaliske kvinder.
Det somaliske fællesskab i Danmark er således vigtigt for kvinderne, dels på
grund af den hjælp de får igennem fællesskabet, og dels på grund den beskyttelse det giver i forhold til isolation og fremmedgørelse, som de ofte oplever i det
resterende samfund. Virksomhedskonsulent Henrik Kokborg kommer også ind på
sin oplevelse af somaliske kvinders sociale netværk:
”Jeg kan sige, hvad mit indtryk er. Så er de jo enormt aktive i foreninger og venindefællesskaber og sådan noget. De har jo et enormt og stærkt socialt netværk,
hvor de mødes hjemme, privat eller har en forening eller et eller andet. Og det er
de enormt stærke i. De er meget gode socialt sammen.”

Derudover bærer de somaliske kvinders fortællinger præg af en stærk identifikation med andre somaliske kvinder, hvor kvinderne ofte taler på vegne af hinanden.
Her er fortællingerne i ”vi-form”, snarere end ” jeg-form”, og der er en følelse af at
være forbundet med hinanden gennem fælles baggrund og oplevelser. I disse
fortællinger er det ikke den enkelte kvindes personlige motivation og selvinteresse, der er i spil, men de kollektive værdier og gevinster, der vedrører alle
somaliske kvinder. Samtidig er der en stolthed over de styrker, som de vurderer,
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at alle somaliske kvinder besidder. Der synes at være en tendens til at bruge
gruppemedlemskab som en kilde til positivt selvværd. Eksempelvis siger Miski:
”Ja, der er mange gode somaliske kvinder derude, der arbejder fuld tid og samtidig tager sig af deres familie, uden at de skal til at snakke med en psykolog
eller andre om problemer. Jeg sværger, så det her slags liv, det er noget, vi har
fået fra barnsben af, noget vores familier har opdraget os med. Så vi kan godt
klare os”.

Her er opfattelsen, at alle de somaliske kvinder har den samme styrke og
modstandsdygtighed, da de har fået en ensartet opdragelse. Den høje selvtillid
omkring eget værd og kompetencer går igen i undersøgelsen. Der er altså i disse
fortællinger en forståelse blandt kvinderne af, at somaliske kvinder er stærke
kvinder. Ovenstående citat giver også indtryk af, at somaliske kvinder i kraft af deres kulturelle baggrund har en styrke, der også hjælper dem med at forene deres
arbejdsidentitet og deres forældreidentitet, således at begge kan være stærke
samtidig.
Forældreidentiteten
En anden del af identiteten, som er meget stærk blandt de somaliske kvinder i
denne undersøgelse, er identiteten som forældre, som mor. Især drejer fortællingerne om kvindernes personlige succeser sig mest omkring børnene og det
at have klaret det hele som enlig mor. Kvinderne beretter ofte om, at rollen som
alenemor har givet dem følelsen af at være et unikt individ. Mange af kvinderne
viser en stolthed over, hvordan de har opdraget deres børn på trods af at have
været alene med ansvaret i et nyt land:
”Men jeg er meget glad for, at jeg på trods af, at jeg ikke har taget en uddannelse [og dermed] kan sige, ”jeg har lært noget, jeg er uddannet, og den har
jeg brugt til at lære mine børn noget”, at jeg på trods af det havde evnerne og
kompetencerne til at hjælpe mine børn frem. Når jeg havde samtaler med dem,
så kunne jeg presse dem og motivere dem til der, hvor de er i dag.”
(Faduma)

Det ovenstående eksempel med Faduma, der er mor til seks, illustrerer dette.
De fleste af Fadumas børn har taget en videregående uddannelse, hvilket ifølge
hende hænger sammen med, at hun har været en god mor – på trods af, at hun
ikke selv havde taget nogen uddannelse. Det er ifølge hende de personlige evner
og kompetencer, hun besidder som mor, der har gjort, at hun kunne motivere sine
børn til at tage en uddannelse. Faduma blev gift i en tidlig alder og måtte som
resultat heraf afbryde sin skolegang i Somalia. Men ikke desto mindre har hun
fundet formål i at være mor. Overgangen til rollen som forælder har formodentlig
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gjort, at Faduma har indtaget en ny identitet som mor, hvor fokusset på uddannelse blev overført til børnene. Der er dog langt flere eksempler på kvinder i
undersøgelsen, hvor egen drøm om uddannelse er til stede kontinuerligt, samtidig
med at der også fokuseres på børnenes uddannelse. Ayan er en af de kvinder, der
udtrykker stolthed over at være en god mor og et godt forbillede for sine børn ved
også at have taget uddannelse og arbejdet:
Interviewer: Hvilken personlig succes er du mest stolt af?
Ayan: ”At jeg er blevet en god mor for mine børn. At jeg kan sige, at jeg har været
et godt forbillede for mine børn. Både som mor og som en, der arbejder. De
får det i hvert fald ikke fra mig, hvis de vælger at sidde ned og bare modtage
kontanthjælp. Jeg er mest stolt af, at jeg har opfostret nogle børn, mens jeg har
taget en uddannelse.”

Ayan skitserer i sin fortælling på forskellig vis, hvordan hun har kæmpet for at
forene sin identitet som en, der tager uddannelse og arbejder, med identiteten
som mor. Hun beskriver selv, at hun har haft et hårdt liv som alenemor til fire børn,
hvor hun har forsøgt at forene familie, arbejde og studie:
”Før i tiden der var det meget tidligt op. Rigtig tidligt om morgenen. Og så skulle
jeg lave madpakke og sådan nogle ting. Gøre børnene klar. Give dem deres
morgenmad. Aflevere dem i de forskellige skoler. Tage på arbejde. Få fri fra
arbejde. Hente børnene. Nogle gange skulle jeg købe ind på vejen, mens jeg
havde børnene med der. Tage hjem. Lave mad til dem. Rydde op i hjemmet. Og
så satte jeg mig ned for at lave lektier. Og derefter gik jeg i seng. Jeg plejede at
sove i virkelig få timer.”

I Ayans nuværende livssituation har flere forhold gjort det lettere for hende at
forene eksempelvis familieliv med uddannelse, særligt fordi børnene er blevet
større og kan hjælpe til med rengøring og selv tage i skole. Hendes fortælling
viser, hvordan det er lykkedes at forene forskellige og konkurrerende identiteter.
Hvor dette tidligere har været hårdt, beskriver hun, hvordan det opleves som mere
roligt nu:
”Det er første gang i hele mit liv, hvor jeg kan tage en lille lur, efter jeg har
sendt børnene afsted i skole. Hvis jeg for eksempel har læst hele natten, og jeg
mangler lidt søvn, så kan jeg tage en lur der. Andre gange går jeg ud, efter jeg
har sendt børnene afsted. Ikke så meget her i ramadanen, men det gjorde jeg
førhen. Jeg går nogle gange på biblioteket. Og så køber jeg ind og laver mad til
børnene, inden de kommer hjem. Og så tilbringer jeg lidt tid sammen med dem,
inden de går i seng, og jeg læser videre. Jeg er i det roligste tidspunkt i mit liv.
Tak til Gud. Men jeg har været igennem noget, man slet ikke kan snakke om. Jeg
har været igennem meget med minimum timers søvn.”
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Andre kvinders fortællinger viser, hvordan vægtningen af forældreidentiteten har
indebåret kompromiser i forhold til kvindernes arbejdsmæssige situation. For eksempel har Miski valgt at nøjes med et vikarjob inden for rengøring, hvor hun har
mulighed at møde ind på arbejde om formiddagen, da hendes mand har fuldtidsarbejde, og hun må tage sig af deres syv børn om morgenen. Et andet eksempel
er Bilan, der valgte at forblive i et af tilbuddene hos jobcentret i fem år, selvom
hun godt vidste, det ikke var ideelt i forhold til hendes arbejdsmarkedstilknytning.
Det var dog ideelt i forhold til hendes familieforpligtigelser, da arbejdstiden var
meget kort. Hun var opmærksom på, at hvis hun takkede ja til en praktik, ville
arbejdstiderne være for lange til, at hun kunne tage sig af sine børn. Hun fortæller
i den forbindelse, at nu, hvor børnene er blevet store, er hun klar til en praktik,
der har fremtidsudsigter til job. Nogle af kvinderne udtrykker omvendt et stærkt
ønske om at arbejde og opnå en højere indtægt, da de ønsker at have råd til flere
ting til børnene og mulighed for at rejse med dem. Det at være forældre og have
arbejde kan således vægte højt samtidig hos kvinderne og nogle gange influere
på hinanden. Der er i kvindernes fortællinger imidlertid også eksempler på, at det
ikke lykkes at forene konkurrerende identiteter, som i Fadumas tilfælde:
”Og jeg havde ikke anden familie her - der var ingen før mig her. Min mand
plejede at tage på arbejde tidligt om morgenen, og jeg skulle også steder hen,
så det blev rigtig svært for mig at tage en uddannelse. Så besluttede jeg, at
enhver drøm, jeg havde dengang, den måtte jeg bare sluge [glemme/droppe],
og i stedet fokusere på, at mine børn fik en uddannelse og succes, nu hvor de
var i et land, hvor der er en mulighed for at få en uddannelse, hvor der er fred,
og hvor jeg ikke skal bekymre mig om deres mad, drikke og helbred, hvis Gud
tillader det.”

Ovenstående citat viser, hvordan Fadumas forældreidentitet har skubbet hendes
egne drømme om at tage uddannelse til side. I stedet fokuserer hun på, at
børnene får uddannelse og succes. Til et af fokusgruppeinterviewene diskuterer
en gruppe af kvinder, hvordan den stærke forældreidentitet i visse tilfælde ikke
nødvendigvis er hensigtsmæssig for børnenes udvikling. Blandt andet siger Amal:
”Nej, vi er ikke kun mødre, vi er også hønemødre. En hønemor rejser sig ikke op
fra, hvor hun har sat sig. Det har jeg lagt mærke til, især da jeg kom blandt andre
[etniske grupper]. Jeg har set somaliske børn, der går på gymnasiet, og som
stadig har brug for opdragelse. Moren står med telefonen hele dagen. Har man
ikke dræbt det barn? [hæmmet barnet]. Man har taget hele ansvaret fra dem.
Hvis han går på gymnasiet, og han så bliver smidt ud, så ser de [mødrene] det
som, at det er deres skyld. De skal lade ham blive smidt ud og lade ham ramme
jorden, fordi han har jo selv valgt det.”
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Under diskussionen kommer til det udtryk, at kvinderne oplever, at de i visse
tilfælde hæmmer børnenes udvikling samt deres egne muligheder ved at påtage
sig hele ansvaret og flytte al fokus over på børnene.
Den religiøse identitet
Der lader til at herske en stærk religiøs identitet hos de somaliske kvinder i
undersøgelsen, der alle følger den muslimske trosretning. Det vil altså sige, at
deres religion er en vigtig del af deres identitet, hvor det mest oplagte kendetegn
er deres påklædning. Alle kvinderne bærer den religiøse hovedbeklædning. Men
der er også andre aspekter i kvindernes tilværelse, såsom livsstil og håndtering
af problemer, hvor religionen kommer til udtryk, og hvor den har indflydelse på
deres adfærd og identitet. Nogle af de somaliske kvinder beskriver situationer og
kontekster, hvor de skal forholde sig til deres tro og de værdier og standarder, de
lever efter. Blandt andet fortæller Maryan om de økonomiske overvejelser, hun
havde i forbindelse med, at hun gerne ville åbne sin egen butik:
”Ja, fordi når man åbner noget, hvor kan du få pengene fra? Man kan låne
pengene, men hvor kan jeg låne dem fra? Vi er muslimer, vi kan ikke tage haram
[forbudte] penge, hvor der er rente oveni.”

Maryan havde åbnet sin egen butik i en periode, men hun blev nødt til at lukke
den, da hun ikke havde den nødvendige kapital til yderligere investering. Selvom
det havde alvorlige konsekvenser, var det for hende udelukket at låne penge i
banken. Det betragter hun som ”forbudte penge”, da banken kræver renter. Noget
som hendes religion ikke tillader. Dermed lader det til, at religiøse forskrifter var
vigtigere end ønsket om at have sin egen butik. Her kan forskellige identiteter og
værdier siges at være konkurrerende, og Maryans arbejdsidentitet ender med at
blive skubbet til side af hendes religiøse identitet.
Der er lignende fortællinger om, hvordan kvinderne har måtte undgå bestemte
erhverv, fordi det ikke var i overensstemmelse med deres trosretning, blandt andet
salg af alkohol og håndtering af svinekød. Derudover beretter nogle af kvinderne
om situationer, hvor de har forsøgt at udvise fleksibilitet, og om de oplevelser de
havde med det efterfølgende. Blandt andet fortæller Ruqiya om en praktik i et
køkken, som en af hendes veninder havde henvist hende til, hvor hendes første
tanke var, ”så længe det ikke er svinekød”. Det viste sig, at hun var nødsaget til at
tilberede svinekød, da hun startede på praktikken, hvilket hun i første omgang
gik med til, indtil hun fik det fysisk dårligt og måtte stoppe i praktikken. Dermed
lader det til, at hendes religiøse identitet var så stærk, at hun kunne mærke
virkningerne på egen krop. Hendes religiøse identitet ville uanset jobmuligheder
ikke være forenelig med et arbejde i dette køkken. Ruqiya fortæller yderligere om
en lignende oplevelse i en praktik på et plejehjem, hvor hendes stærke religiøse
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identitet endnu en gang blev udfordret i forbindelse med en opgave med at vaske
en ældre mands kønsdele:
”En dag sagde hun [vejlederen] til mig, at jeg skulle vaske en ældre mand. Så jeg
blev jo nødt til at vaske ham, ellers ville jeg ikke bestå den [uddannelsespraktikken], ikke? Og mens jeg var i gang med at vaske den ældre mand, da måtte jeg
bede Gud om tilgivelse. Jeg tænkte, at dette ikke var jobbet for mig. Jeg bad til
Gud, for det var ikke rigtigt for mig at røre denne ældre mand på den måde, jeg
rørte ham på.”

Andre tilsvarende fortællinger handler om kvinder, der har lavet om på deres
påklædning på baggrund af arbejdsgiverens krav, og de negative følelser, det har
medført, omkring krænket blufærdighed og følelsen af at være ”nedringet”, som i
følgende citat af Muna:
”Jeg har aldrig sagt nej. Jeg er klar til at arbejde. Men jeg vil ikke sælge min religion og begynde at gå med meget kort og nedringet tøj. Jeg har altid arbejdet
med en lille nederdel og et lille tørklæde. ”Hvorfor skal I opfordre mig til at tage
tøjet af for at tage på arbejde? ”. De koster rundt med dig, selvom der ikke er
noget arbejde til sidst. ”Find selv noget så”, sagde de til mig, så jeg prøvede selv.
Jeg prøvede også at få et arbejde i butikker, men de giver ikke job til sidst.”

Munas citat viser, hvordan hun prøver at gå på kompromis og dermed forene sin
religiøse identitet med sin arbejdsidentitet. Begge identiteter synes vigtige for
hende, hvorfor hun også er villig til at ændre sin påklædning, men der er også
grænser for, hvad hun vil gå på kompromis med. Hun vil, som hun udtrykker, ikke
”sælge sin religion”. Zamzam fortæller om en veninde, der ligeledes indgik kompromiser i forsøget på at forene sin religiøse identitet med det at arbejde. Hendes
ønske om at arbejde og være et godt forbillede for sine børn samt tjene gode
penge stod stærkt:
”Efter tre måneder færdiggjorde hun praktikken der, og man havde i starten
fortalt hende, at hun kunne få et arbejde, hvis hun tog tørklædet af og tog bukser
på. Men efter tre måneder lavede man et møde med hende, hvor man sagde,
”du er meget, meget dygtig, du har arbejdet godt, men der er desværre ikke et
ledigt job her. Kan du arbejde i tre måneder mere?”. Så hun valgte at arbejde tre
måneder mere, fordi de sagde, at der var en chance. Hun har små børn, som hun
gerne vil være et forbillede for. Så hun ville gerne have et arbejde og tjene gode
penge til at ændre på tilværelsen. Og efter hun arbejdede i tre måneder mere
i bukser, så sagde man til hende, ”du er meget god. Tak skal du have. Du kan
godt tage hjem nu. Du får et arbejde her, og vi skal nok ringe til dig. Du får et
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brev derhjemme. Vi ses”. Men hun hørte aldrig fra dem. Hun arbejdede der uden
sit tørklæde og i bukser i seks måneder”.

I visse tilfælde har der i fokusgruppeinterviewene også været indbyrdes diskussioner blandt de somaliske kvinder om nogle af de myter, der har været med
hensyn til religionen, og hvor kvindernes religiøse identitet direkte har hindret visse typer af arbejde. Blandt andet fortæller Barwaaqa, der har 15 års erfaring som
hjemmehjælper, om, hvordan hun gik sammen med en imam om at undervise
andre somaliske kvinder i det at uddanne sig til hjemmehjælper. Der havde på daværende tidspunkt været flere fortællinger i det somaliske miljø om, at jobbet ikke
var tilladt ifølge islam, eftersom man ikke må røre det modsatte køns kønsdele.
Barwaaqa gik således rundt med imamen for at oplyse om, at jobbet som plejer
faktisk var tilladt, da man gjorde gode gerninger for et andet menneske, der ikke
kunne det selv. Barwaaqa beretter om, hvordan flere somaliske kvinder kom ind
på uddannelsen som plejer efter kampagnen, hvor de ellers havde holdt sig fra
den grundet religiøse overbevisninger.
Professor og overlæge Morten Sodemann beretter også om tilsvarende episoder,
hvor der blandt andet herskede misinformation omkring vaccinen imod svineinfluenza, som mange påstod indeholdt gris, og HPV vaccinen, som mange troede gik
ud over pigernes mødom. Således blev der etableret et arrangement med tolke,
hvor de ældre somaliske kvinder blev undervist i vaccinerne og hvilke fordele, der
var ved den. Ligeledes førte denne kampagne til, at de ældre somaliske kvinder,
der ellers var imod, pludselig blev fortalere for vaccinerne over for de yngre
kvinder, der var til stede.
Der er således flere eksempler på initiativer, som forsøger at bidrage med indsigt
i, hvordan forskellige identiteter og værdier kan forenes, og hvor der efterfølgende
er kvinder, der netop lykkes med at forene identiteter, som ellers blev oplevet som
konkurrerende og uforenelige.
Sammenfatning
I kapitlet har begrebet identitet været anvendt til at undersøge, hvad der er på spil
i kvindernes fortællinger omhandlende betydningen af arbejde og øvrige aspekter
i deres liv. Undersøgelsen har vist, at de somaliske kvinder er præget af forskellige
stærke identiteter, som kan være til stede samtidig.
Arbejdsidentiteten er generelt fremtrædende hos kvinderne, hvor der i fortællingerne ses adskillige eksempler på drømme om at tage uddannelse og kunne
indgå på arbejdsmarkedet. For nogle er det lykkedes at udleve drømmen, mens
andre har fundet andre veje. Bevæggrundene for at vægte arbejdet er forskellige
og handler eksempelvis om en interesse for bestemte typer jobs, motivation for
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at blive uafhængig, at kunne klare sig selv, forsørge sine børn samt være et godt
forbillede for børnene.
Kvinderne udtrykker også en stærk kulturel identitet gennem deres tilhørsforhold
til andre somaliske kvinder, som de deler fælles kulturelle karakteristika med,
herunder værdier, normer, sprog, mad, underholdning osv. Der gives udtryk for en
fællesskabsorientering, hvor de indgår i foreninger med andre somaliske kvinder
med henblik på at hjælpe hinanden med hverdagens aktiviteter og beslutninger,
deriblandt økonomi, børneopdragelse og jobsøgning.
Ligeledes står kvindernes religiøse identitet stærkt og påvirker beslutningsprocesser omhandlende eksempelvis påklædning og bestemte brancher eller erhverv,
der vælges fra under jobsøgningen. Identiteten og rollen som forælder, som mor,
fylder også betydeligt og lader til at være endnu mere forstærket af det at være
enlig forsørger, hvilket også påvirker arbejdsmarkedsdeltagelsen for nogle af
kvinderne. Eksempelvis hvor stillinger med lange arbejdstider bliver valgt fra, eller
hvor egen uddannelse nedprioriteres.
Det ses således også i kapitlet, hvordan identiteterne til tider kan være konkurrerende, og hvordan forskellige værdier knyttet til identiteterne er på spil og påvirker
de somaliske kvinders beslutningsprocesser og valg. Der er adskillige eksempler
på, hvordan de forsøger at gå på kompromis for at forene deres arbejdsidentitet
med eksempelvis deres forældreidentitet eller deres religiøse identitet ved at ændre deres påklædning, strække sig i forhold til at vælge erhverv, de ellers havde
udelukket, eller ved at ændre deres mål. Flere af kvinderne kæmper og lykkes
også med at forene eksempelvis det at tage en uddannelse, tage sig af børnene
som alenemor og samtidig have et arbejde. I enkelte tilfælde har kvinderne dog
ikke realiseret deres jobønske. De har enten fundet andre veje arbejdsmæssigt
eller helt opgivet drømmene, fordi det ikke eller kun delvist kunne lykkes dem at
forene deres forskellige identiteter. Men for de fleste af kvinderne i undersøgelsen
er interessen for at arbejde og uddanne sig så stor, at de får dette forenet med
deres også stærke identitet som en muslimsk, somalisk mor.
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5. Selvrapporterede årsager til ledighed
”Nej, jeg vidste ikke en eneste ting. Jeg vidste bare, at det var et land, og at der var fred.
Men jeg vidste ikke, hvordan det var. Jeg vidste ikke, hvordan dets folks var. Jeg vidste ikke,
hvordan vejret var. Det var hårdt, da jeg flygtede, for jeg var meget bekymret. Jeg tænkte:
”Hvordan er landet mon? Hvordan bliver det at leve der?” Vi fandt mange gode ting her.
Vi fandt fred. Fred er det bedste for alle mennesker – at man lever i fred, og at man kan
opdrage sine børn i et fredeligt land. Vi fandt mange gode ting, men vi har også mødt
mange udfordringer. Du ved, ting der kan påvirke voksne mennesker dårligt. Så det har vi
også mødt – at mine kræfter blev helt spildt på praktik, og at jeg ikke fik muligheden for at
arbejde. Vi oplevede at arbejde syv timer, otte timer om dagen uden betaling, og derefter
blive tilsvinet på TV: ”De gider ikke arbejde”. Vi vil gerne arbejde, og vi er parate. Vi vil gerne
arbejde på samme måde, som vi arbejder og tager os af vores hjem. Vi er ligesom alle andre, vi ville have arbejdet, hvis vi havde fået muligheden for det. Der er mange i blandt, folk
der havde en universitetsuddannelse, vi er forskellige. Det er faktisk få, der er analfabeter.
Men den, der havde en universitetsuddannelse, og den, der var analfabet, fik den samme
behandling. De er ens, hver bliver sendt ud i en praktik og så derefter en anden praktik, når
den første slutter. Altså, jeg har været inden for plejehjem, en skole i to år, jeg har været
igennem børnehave, jeg har været igennem rengøring.... Jeg har også været i et køkken. Jeg
har været i en hel masse forskellig rengøring. Ikke et eneste sted kunne give mig et arbejde.
Jeg var klar til at arbejde, men jeg kunne ikke finde et. Din sjæl knækker for hver dag, du
ikke finder det, du søger, indtil jeg slet ikke kunne mere.”
(Zamzam)

I dette kapitel analyseres de somaliske kvinders erfaringer og oplevelser med de
barrierer og udfordringer, de har mødt på det danske arbejdsmarked og i samfundet som helhed. Kapitlet belyser således kvindernes selvrapporterede årsager
til deres ledighed. Det ovenstående eksempel med Zamzam rammer adskillige
aspekter, der er gennemgående i mange af fortællingerne om de udfordringer og
barrierer, man som somalisk kvinde møder i forhold til det danske arbejdsmarked
og i jobsøgningen. Beretningerne handler om frustrationer og konsekvenser af
ikke at blive mødt i øjenhøjde eller blive anerkendt, negative oplevelser med
det offentlige system og den manglende rummelighed på arbejdsmarkedet og i
samfundet, hvilket påvirker jobsøgningsprocesserne.
Det er vigtigt at fremhæve, at kapitlet udelukkende skildrer kvindernes egne oplevelser og erfaringer. Dermed er det ikke en præsentation af, hvad der helt præcist
er hændt i de situationer, kvinderne beskriver. Derimod giver fortællingerne en
værdifuld indsigt i kvindernes virkelighed set og fortalt af dem selv. Således kan
kvindernes narrativer medvirke til en bedre forståelse af deres situation og bidrage med viden om, hvordan deres tilknytning til arbejdsmarkedet kan forbedres.
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Kvindernes fortællinger om årsagerne til deres ledighed er præget af udfordringer,
som de oplever har stået i vejen for at skabe et godt liv for dem selv og børnene,
samt stået i vejen for deres tilknytning til arbejdsmarkedet og muligheden for at
realisere deres jobønsker.
En fremherskende fortælling blandt de somaliske kvinder i undersøgelsen
omhandler manglende anerkendelse af personlige og faglige kompetencer og
ressourcer. En oplevelse af ikke at blive set og hørt som de individuelle personer
de er, udfordringer med at lære det danske sprog samt til tider magtesløshed i
forhold til et system, der ikke altid opleves om medspillere i forhold til at komme i
job. Det er nogle af de centrale temaer, vi vil analysere nærmere i dette kapitel.
”Jeg har uddannet mig til det her, hvordan kan jeg bruge det?”
Kvinderne i denne undersøgelse har alle måttet begynde et nyt liv i Danmark
som konsekvens af borgerkrigen i Somalia og flugten derfra. Ofte beretter de om
at have bosat sig i Danmark i håb om at finde sikkerhed og fred. For de flestes
vedkommende udtrykkes der glæde over, at man ikke længere lever i en konstant
tilstand af usikkerhed og frygt. Især er disse fortællinger præget af taknemmelighed over adgangen til en høj levestandard og et velfungerende sundhedsvæsen i
Danmark. Blandt andet siger Maryan:
”Jeg siger dig, Gud har givet mig lykke i dette land. Jeg har ikke oplevet problemer. Gud har givet mig lykke, og jeg har fået et godt helbred af at være her. Jeg
kom her med to børn. Jeg lever i fred her, jeg er ikke løbet ind i nogen problemer.”

Samtidig er fortællingerne også præget af udfordringerne med at forlade det,
man kendte til, og det pludselig at skulle forholde sig til et nyt land, hvis befolkning og levemåder opleves ukendt. Trods taknemmelighed over at være blevet
modtaget som flygtninge udtrykker kvinderne frustrationer over at have forladt
det, de kendte til, samt over måden hvorpå de oplever at være blevet behandlet i
deres nye land. Følgende diskussion mellem Zamzam og Canab er en illustration
af denne dobbelthed i kvindernes fortællinger:
Interviewer: Hvordan var dit liv i Somalia?
Zamzam: ”Det kan slet ikke sammenlignes. Mit liv i mit land var luksus. Jeg
boede i mit fædreland, og jeg havde min familie omkring mig. Jeg havde ikke
nogen byrde, og jeg kunne arbejde med alt muligt forskelligt. Hvis jeg lige
pludselig gerne ville have en butik, så åbnede jeg en butik, eller hvis jeg gerne
ville tage en uddannelse, så startede jeg på en uddannelse. Der var ikke noget,
der stod i vejen for mig i mit fædreland. Men jeg måtte flygte på grund af bomber
og problemer. Og jeg venter og håber inderligt på at høre, at der er fredeligt der

44 af 108

en dag. Nå men, jeg tror, at vi er en byrde for disse folk [danskerne], og der er
mange ting, de er gode til også. De tog jo imod os, lod os komme ind i deres land
og bosætte os i deres hjem.”
Anab: ”Ja, det synes jeg, at du skal huske at fortælle - at de faktisk har taget
imod dig.”
Zamzam: ”Ja. De har jo gjort en masse godt for os. Vi lever i fred, og vores børn
har mulighed for at tage en uddannelse, vi skal ikke behandle dem dårligt. Men
der er altså bare rigtig mange misforståelser imellem os. De opfatter os som
nogen, der slet ikke kan gøre noget. Vi kan gøre alt, men vi får/oplever meget
modstand. Og modstanden er, at landet ikke er åbent, fordi der er ingen, der
giver dig et job, hvis du er en somalisk kvinde. Så du kan slet ikke gøre noget
for dig selv [skabe forandring for dig selv]. Du møder en masse modstand, der
trækker dig tilbage.”

Fartun, der kom til Danmark i en alder af 36 år, har også oplevet modstand. Fartun
beretter, at hun har taget sygeplejerskeuddannelsen samt arbejdet på et hospital
i Mogadishu, inden hun flygtede til Danmark på grund af borgerkrigen. I første
omgang ønskede hun at arbejde videre som sygeplejerske, men efter en arbejdsprøvning på et hospital blev hun bedt om at lære sproget, og efter hun havde
afsluttet sprogskolen, var det alligevel ikke muligt at arbejde som sygeplejerske.
Hun fortæller om, hvordan hun fik at vide, at hendes uddannelse fra Somalia ikke
var godkendt i Danmark, og at hun var nødt til at starte helt forfra, selvom hun
i første omgang fik at vide, at hendes viden inden for sygeplejen var godkendt,
og at hun blot manglede at lære det danske sprog. Fartun beretter om en stærk
arbejdsidentitet som sygeplejerske, som blev udfordret af hendes sprogkundskaber, og af at hendes uddannelse ikke blev anerkendt i Danmark. På den måde
stod hun i en situation, hvor hun ikke umiddelbart kunne arbejde med det erhverv,
hun havde uddannet sig til og havde arbejdserfaring med, ligesom udsigten til at
erhverve sig tilsvarende uddannelse i Danmark var meget lang.
”Ja, for at vise at jeg kunne arbejde som sygeplejerske her i Danmark også. Altså
det jeg arbejdede med i Somalia. Jeg fortalte dem [myndighedspersonerne]
også om det projekt, jeg arbejdede med i Somalia. Det var et TV-projekt om
tuberkulose, som blev vist i Finland. Jeg tror nok, at Danmark også var med. Så
jeg viste dem, at jeg kunne lave sådan et projekt i Somalia, og at jeg arbejdede,
men jeg lærte det hele på mit eget sprog. Jeg lærte ikke noget andet sprog. ”Du
skal kunne tale dansk”, sagde de, og så spurgte jeg dem om, hvor lang tid, det
vil tage mig. Nå, men efter seks måneder på hospitalet, hvor de så, at jeg godt
kunne lave det hele med mine egne hænder, og at det arbejde, jeg udførte, var
rigtigt, og at den viden, jeg havde med mig, var rigtig, og at jeg kunne vise dem
mit afgangsbevis. Da jeg var i Sandholm, viste jeg dem mit afgangsbevis, som
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var det eneste dokument, jeg havde med mig. Jeg havde det godt pakket ind,
da jeg kom ind i landet. Så sagde hospitalet, at jeg skulle lære sproget, og at
jeg først kunne få et arbejde, efter at jeg havde lært sproget. Okay. Så jeg løb og
løb med sproget [anstrengte mig], men jeg kunne ikke nå dertil, hvor de gerne vil
have mig til at være.”

Sagsbehandleren, som Fartun havde et godt forhold til, fortalte hende, at hun ikke
skulle give slip på sin drøm om at blive sygeplejerske og foreslog derfor, at Fartun
uddannede sig gennem social- og sundhedsskolen. Men da Fartun afsluttede
social- og sundhedshjælperuddannelsen, besluttede hun at arbejde med det i
stedet for. Fartun har arbejdet som social- og sundhedshjælper på et plejehjem i
15 år, indtil hun blev sygemeldt for nogle år siden. I hendes opfattelse måtte hun
nøjes med jobbet som social- og sundhedshjælper, da hun mente, at hun ikke
kunne gennemføre hele uddannelsesforløbet til sygeplejerske med seks børn, der
var meget små dengang. Som hun beretter, kunne hun ikke ”nå dertil”.
Et lignende eksempel med en kvinde, der havde en videregående uddannelse
med fra Somalia, er Sahil. Hun fortæller, at hun mistede modet, fordi hun ikke
kunne arbejde som jordemor i Danmark.
”Ja, de har gjort sådan, at vi har mistet gejsten, fordi da jeg kom til landet, da
spurgte de mig, ”hvad har du af uddannelse?”, og da sagde jeg ”jordemor”, og
det forbløffede hende, fordi de forestillede sig ikke, at jeg havde noget med fra
mit land. Men selvom at situationen var sådan, så prøvede jeg stadig at uddanne
mig her og arbejde.”

Sadia beskriver ligeledes frustrationerne over ikke at få mulighed for at bruge den
uddannelse, hun havde gennemført. Hun siger blandt andet:
”Så kom man her til landet, og man gav dem [myndighedspersonerne] sit diplom
og bevis, som man havde med sig, og sagde, ”her er jeg, og jeg var det her i mit
land”, eller ”jeg har uddannet mig til det her, hvordan kan jeg bruge det?”. Nej,
i stedet sagde de, ”er det sådan, det er?”. De har slet ikke stolet på nogen. Hver
person fik at vide, ”kan du sproget?”. Hvis han havde en universitetsgrad, ”kan du
sproget?”. Mange somaliere arbejder ikke med deres uddannelse i det her land,
Danmark. Det gik bare nedad for dem.”

I både Fartun, Sahil og Sadias tilfælde er fortællingerne præget af frustrationer
over oplevelsen af, at det danske system ikke anerkender de uddannelser og
faglige kompetencer, de har tilegnet sig i hjemlandet.
Bemærkelsesværdigt er det, at alle de interviewede kvinder, der er kommet til
Danmark med uddannelse fra hjemlandet, er kommet i job – dog ikke i erhverv,
som de har uddannet sig til i hjemlandet, men i andre jobs.
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”Dit dansk er ikke godt nok”
En anden gennemgående fortælling hos kvinderne handler om sprogkundskaber.
Kvinderne har forskellige synspunkter forhold til betydningen af sprog. På den ene
side er der en gruppe af kvinder, der mener, at deres sprogkundskaber ikke burde
være en hindring for dem. På den anden side er der også kvinder, der fortæller, at
deres sprogkundskaber er mangelfulde, og de peger på dette som en af årsagerne til, at de ikke kan komme i job.
Den gruppe af somaliske kvinder, der oplever, at de både forstår og har evnerne
til at kommunikere på dansk, beretter om frustrationer over, at man konstant
gør dem opmærksomme på, at de ikke kan sproget. De beskriver en uoverensstemmelse mellem, hvordan de selv opfatter deres egne sprogkundskaber, og
hvordan de oplever, at andre opfatter dem. Nedenstående citat er et eksempel på
oplevelsen af denne uoverensstemmelse.
”Der er jo mange, der har lært sproget, og som har svært ved det stadigvæk,
fordi vi kan jo ikke nå deres niveau. Vi vil altid have en accent […]. Den største
forhindring er, at vi ikke kan snakke sproget, som man gerne vil have os til. Det
kan vi aldrig. Vi forventer det af vores børn, men det kommer ikke til at ske med
os, så lad os lægge det væk. Så vi kommer derhen [på arbejdspladsen] med et
sprog, der er gebrokkent, ”du har gjort sådan. Du har ikke forstået mig”. Vi laver
faktisk dobbeltarbejde nogle gange.”
(Sadia)

Sadia og mange af de andre kvinder konstaterer i fællesskab, at der er urimelige
krav til deres sprogkundskaber, som kun deres børn kan leve op til. Fartun er også
en af de kvinder, der ikke selv mener, at hendes sprogkundskaber er en forhindring, men hun har netop den her oplevelse af, at omverdenen kræver meget og
altid slår på det med sproget. Derudover at sprogkundskaber bliver brugt som
undskyldning for nogle andre forhold, som kolleger på en arbejdsplads kan være
utilfredse med:
”Jeg synes selv, at det [sproget] slet ikke kommer i vejen for noget som helst,
når jeg arbejder med andre. Intet. Men det kommer altid op som et problem.
Og det er dem [kollegaerne], der gør det til et problem. Du bliver aldrig god nok
overhovedet. Du ved, samarbejdet bliver dårligt, og lige pludselig siger de: ”Det
er fordi, du ikke har forstået det danske sprog”. Og så bliver du helt, altså dit liv
indeholder ikke andet end træthed, vel. Og enhver der gerne vil være racist over
for dig, enhver din hud irriterer eller er irriteret over dig, eller din religion irriterer,
han kommer bare frem med sproget. Hans undskyldning er altid: ”Vi kunne ikke
forstå hinanden på grund af sproget”. Så vi er er alle sammen gjort små, altså os
somaliske mødre.”
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En anden gruppe af de somaliske kvinder i undersøgelsen vurderer, at deres
manglende sprogkundskaber er en af årsagerne til ledighed. Her bliver der givet
forskellige begrundelser, der primært handler om, at sproget er svært at lære, og
at perioden på sprogskole har været for kort. Blandt andet mener Raha, at hendes
manglende sprogkundskaber skyldes de få måneder, hun var i sprogskole, inden
hun kom ud i praktik og dernæst job.
”Jeg forstod ikke sproget, som giver meget modstand. Så det er svært at klare
sig. Og jeg gik i sprogskole i kun otte måneder, så det tog mig lang tid at lære
sproget. Det er fordi, at mens jeg gik i sprogskolen, så kom jeg ud i en praktik,
der satte en stopper for det [sprogskolen].”

Iftin begrunder ligeledes sine manglende sprogkundskaber med de få måneder,
hun gik på sprogskole. Ligesom mange af de andre kvinder i undersøgelsen oplever hun, at det danske sprog har været meget svært at lære, hvilket har forhindret
hende i at få et arbejde.
Som Anab fortæller, er det en typisk tilbagemelding fra arbejdsgivere i forbindelse
med jobsøgning:
”Der er ikke noget arbejde. Jeg vil gerne arbejde. Jeg skriver ansøgninger på
computeren hele tiden. Så siger de: ”Dit dansk er ikke godt nok”. Du taler ikke
godt nok dansk. Åh nej, kan hun ikke tale dansk? Så der er altså disse ting, og
det er meget vigtigt, at man taler om dem.”

Der er også fortællinger om, hvordan manglende sprogkundskaber har forhindret
kvinderne i at tage en uddannelse, hvilket efter deres vurdering har betydet, at
det har været svært at få adgang til det danske arbejdsmarked. Ugbad beretter
eksempelvis om, hvordan hun i første omgang gerne ville uddanne sig til sygeplejerske, men opgav ønsket, da hun havde svært ved at lære sproget. Hun fik dog
gennemført uddannelsen til social- og sundhedshjælper. Hun fortæller:
”Og jeg ville endda gerne have været sygeplejerske, men sproget var for svært
for mig. Men sproget, efter jeg blev færdig med ”hjælperen”, så holdt jeg op med
det. Fordi jeg ikke kunne sproget, skriveriet og alt det….. Sproget gjorde det svært.
Det er et svært sprog.”

Muna fortæller:
”Da jeg var i Somalia, færdiggjorde jeg gymnasiet. Jeg havde en drøm om at
tage en universitetsuddannelse her i det her land også. Men se mig nu. Jeg kunne ikke engang færdiggøre sprogskolen og kan ikke engang finde et arbejde.”.
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Der er dog blandt mange af kvinderne en stor vilje i forhold til at lære sproget.
Blandt andet vil Basra, der oplever sine sprogkundskaber som værende nogenlunde, gerne lære grammatik, så hun kan videreuddanne sig. Viljen til at forbedre
sprogkundskaberne er udbredt blandt de kvinder i undersøgelsen, der fortæller,
at de har svært ved sproget. Her er der en opfattelse af, at bedre sprogkompetencer giver flere muligheder og vil være med til at fjerne noget af den afmagt,
kvinderne oplever. Blandt andet siger Nadiya:
”Det, der kunne hjælpe os, er først og fremmest at sende os til sprogskolen en
gang til. Forstår du, hvad jeg mener? Og så kan vi få et arbejde, vi lærer sproget,
og vi klarer os selv. Og vi kan forstå, hvad der bliver sagt, når telefonen ringer. Så
kan vi arbejde. Så kan vi også forstå vores rettigheder. Og hende kvinden [tolken],
der er imellem os og socialrådgiveren, hun behøver heller ikke at være der mere.
Så kan vi alle sammen forstå hinanden.”

Nogle af de andre kvinder i undersøgelsen deler Nadiays opfattelse af, at det
danske sprog er et vigtigt redskab i forhold til mange aspekter af hverdagen, og
også i forhold til jobmuligheder. Kvinderne udtrykker derfor frustrationer over, at
sagsbehandlerne ikke vil imødekomme ønsket om at starte i sprogskolen på ny,
da muligheden for dette er overskredet. Nogle af kvinderne håndterer det på den
måde, at de modtager danskundervisning i frivillige organisationer.
”Jeg gider ikke flere praktikker”
”Så kan han [arbejdsgiveren] ansætte mig i praktik i fire måneder, og efter de fire
måneder kan han give mig et job, og hvis ikke, jamen så skal hun [sagsbehandleren] ikke blive ved med at sende mig i praktik der. Ikke efter at jeg har arbejdet
der i seks måneder. Prøv at forestille dig, efter et år? Han [arbejdsgiveren]
udfylder den ledige plads med gratis arbejde. Og efter min praktik slutter, så får
han bare en ny, der arbejder gratis for ham. Hvordan kan man få et arbejde på
den måde? Hele arbejdsmarkedet er lukket for mig. Det er ikke rimeligt. Der er
mange af de der problemer.”
(Nadiya)

En fremherskende fortælling handler om de mange virksomhedspraktikker, der
ikke har ført til ansættelse. Langt de fleste kvinder i undersøgelsen har været i
adskillige praktikker. I starten havde de en forhåbning om, at praktikken kunne
give dem job, men det blev ikke resultatet. Derfor oplever mange af kvinderne
praktikker som gratis arbejdskraft for virksomhederne, og de har svært ved at se
formålet med praktikkerne.
Virksomhedspraktik er et af de mest virksomme redskaber i beskæftigelsesindsatsen i forhold til at øge de lediges beskæftigelseschancer (Arendt et al., 2016).
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Men på trods af at praktikker giver den ledige mulighed for at opnå erhvervserfaring og tilegne sig forskellige kompetencer, oplever mange af kvinderne langt
flere ulemper end fordele ved praktikkerne.
Ikke desto mindre har nogle af de somaliske kvinder i undersøgelsen fået en
ansættelse efter endt praktikperiode. Blandt andet Halima, der efter to ugers
praktik som dagplejemor blev fastansat og har arbejdet i den samme institution
i 10 år. Også Batuula fik sit nuværende arbejde som køkkenmedarbejder i en
børnehave gennem en praktik, hun selv havde fundet. Ligeledes mener Raha, at
en række forskellige praktikker har været medvirkende til, at hun fik arbejde som
rengøringsmedarbejder på en skole:
”[Jeg takkede ikke] nej til de praktikker, jeg blev sendt ud i. Vi var fire piger der
engang blev sendt ud i praktik på et hotel. Det endte med, at alle de andre
droppede praktikken. Jeg var den eneste, der var tilbage. Vi var alle somaliere.
De andre afbrød praktikken, men jeg blev der hele forløbet igennem. Hotel er et
hårdt arbejde, men jeg tog alligevel afsted til det. Og stoppede ikke før det var
færdigt. Så jeg tog til alle de praktikker, jeg blev sendt ud i. Jeg missede heller
ikke skolen. Jeg kastede mig ud i det hele. Det er, hvad der gjorde det nemt for
mig. Og grunden til at mine lærere ledte efter et job til mig.”

Der er også fortællinger om praktikker, der i første omgang så lovende ud, og hvor
der var håb om en ansættelse, men som ikke førte til noget. Muna har gennem
de 20 år, hun har været i Danmark, været i adskillige praktikker, som ikke har givet
hende job. Hun siger:
”Jeg har været her i mere end 20 år, og i al den tid har jeg ledt efter et arbejde.
I al den tid gav man mig kun praktik. Seks måneder ad gangen. Og hver gang
praktikken sluttede, sagde de til mig, ”nu er det slut, men der er intet arbejde. Vi
kan ikke give dig et job.”

Fortællinger om gentagne praktikker, der ikke fører til job, er meget gennemgående. Abshira fortæller:
”Ja, de sender dig til rengøring et andet sted. Hvis hun [sagsbehandleren] vil, så
skifter hun dig til et andet sted. Til et sted, hvor de laver legetøj. Hun sender dig
til alle mulige steder. Men når de seks måneder slutter, så giver hun dig lidt fri
agtigt. Hun sætter dig i pause, hvor hun siger: ”Jeg søger efter arbejde for dig”.
Hun kan jo ikke sætte mig i [praktik] seks måneder mere, vel? Så i omkring to
måneder, der holder hun mund, og efter det, så ringer hun til dig. ”Nu skal du
komme. Du skal være i gang med noget nu, så du skal i praktik nu”.”
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Nadiya, der også har tilsvarende oplevelser med praktikkerne, fortæller om,
hvordan hun hver gang efter at have afsluttet en seks måneders praktik får at vide,
at det ikke er muligt at ansætte hende. Hun har en oplevelse (ligesom flere af de
andre kvinder også har) af, at praktikordninger i virkeligheden virker begrænsende
for jobmuligheder. Det, at en arbejdsgiver til stadighed kan fylde en jobfunktion
ud med ”gratis arbejdskraft” i form af en praktikant, kan efter hendes vurdering
betyde, at hendes jobmuligheder indskrænkes. Hun fortæller:
”Og mens jeg var der, kom de med en anden person. En der skal arbejde for ham
gratis, så hvorfor skulle han give dig pladsen [jobbet]? Han giver dig den ikke.
[…] Ja, der startede en anden i praktik der…. Og sådan sluttede det hele. Han har
en ledig plads, men han vil hellere fylde den med praktik. Du kan kun arbejde i
praktik. Praktik, praktik, praktik, praktik.”

Og senere i interviewet uddyber hun:
”De [jobcentret] forstyrrer ved at komme med en person, der arbejder gratis. Vil
jeg betale for, at du skal arbejde for mig, hvis jeg kan se en anden, der vil arbejde
gratis? Nej. Han [arbejdsgiveren] ringede til hende kvinden fra kommunen, der
bragte mig derhen, og hun bragte ham en anden kvinde fra Pakistan.”

En anden af kvinderne, Jamila, oplever samme frustration over, at praktikker ikke
giver arbejde, og hun ville ønske, at sagsbehandlerne var bedre til at stille krav til
arbejdsgiverne om ansættelse:
”Jeg ville gerne have, at de hjalp mig, ligesom det der sted som kommunen
sendte mig til. Altså, kommunen kan godt sige, at efter tre måneders praktik eller
seks måneder, eller hvad det nu er, at de burde ansætte personen. Det er de i
stand til. Det er kommunen i stand til. Men kommunen gør det ikke. Man skulle
tro, at kommunen og de her folk fra arbejdet er i en eller anden enighed om, at
man skal udnytte denne person til at arbejde. Det er som om, at det er sådan.”

Jamila beretter blandt andet om sin seneste praktik, hvor hun arbejdede som
piccoline på et hotel. Hun havde aftalt med lederen, at efter seks måneder kunne
hun komme i løntilskudsjob. Hun fortæller, hvordan hun havde positive forventninger til forløbet, indtil de seks måneder var overstået, og hun endnu en gang fik at
vide, ”nu er praktikken slut, og der er ikke noget arbejde til dig”.
”Jeg ville ønske, at de holdt op med at behandle folk så skidt”
Maryan: 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
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en mening om, hvordan vi er til sproget, hvordan vi er på arbejdsmarkedet og
uddannelse. Vi er tydelige.
Amal: Da jeg begyndte at søge, lige da jeg havde fået mit afgangsbevis. Jeg kan
huske, jeg har sendt omkring 15 ansøgninger afsted på en dag. Jeg sværger, Gud
er mit vidne. 15 ansøgninger på en dag, og kun en svarede mig tilbage. De sagde
”vi er kede af det, men vi har taget en anden kandidat”.
Maryan: Og ingen af de andre svarede dig tilbage?
Amal: Nej, ingen.
Sadia: Har de slet ikke svaret dig tilbage?
Amal: Nej, overhovedet ikke, fordi de så jo bare mit navn, det er Amal Mohamed.
De ved slet ikke, hvordan jeg ser ud.
Sadia: Nej, hvordan skulle de også vide det?
Amal: De kender ikke min styrke, eller hvordan jeg arbejder. Og jeg var jo nyuddannet. Så dit navn, og hvor du er fra, kan også stå i vejen.
Maryan: Det holder dig tilbage.
Sadia: Det er jo normalt.
Amal: Arla endte med at ansætte mig til sidst. Jeg lyver ikke for jer, jeg har aldrig
været så glad, som jeg var dengang de tog mig.
Sadia: Ja, selvfølgelig blev du glad.
Amal: Ja, og jeg var bare ”åh, og endda fuldtid”! Det var meget stort for mig, fordi
jeg husker alle de ansøgninger, jeg har sendt, som jeg ikke har fået et eneste
svar på. Hende fra min fagforening sagde til mig, ”ved du hvad, Amal? Det er
desværre på grund af dit navn og dit efternavn”.
Sadia: Ja, desværre.
Amal: Selv min fagforening vidste det der. Så det findes også. At din baggrund,
og hvor du kommer fra, også er en hindring for dig.
Maryan: Men det her er også et problem for de unge, det er ikke kun noget, der
sker for de ældre damer.
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Sadia: Ja, det her sker også for børnene.
Maryan: Der er ingen, der vil have dig med det navn.
(Diskussion fra et gruppeinterview)

De somaliske kvinder i undersøgelsen beretter ofte om ansøgninger, der ikke er
blevet besvaret eller reageret på, fordi arbejdsgivere og virksomhedsledere ifølge
kvinderne ikke var interesserede i at ansætte kvinder med minoritetsbaggrund.
Den ovenstående diskussion er et eksempel på, hvordan kvinderne antager, at
deres baggrund og navn må have haft en negativ indvirkning på jobsøgningen og
mulighederne for praktik. Som det fremgår i diskussionen ovenfor, så opleves det,
at dette fænomen ikke alene går ud over kvinderne, men også børnene, hvilket
medfører en følelse af håbløshed blandt kvinderne.
Ligesom Maryan er mange af kvinderne i undersøgelsen opmærksomme på,
hvordan de skiller sig ud fra majoriteten i befolkningen, hvad angår trosretning
og kultur. Andre kvinder i undersøgelsen nævner også hudfarve, påklædning, og
navn som årsager til, at de ikke kan få et arbejde. De mener, at der efterhånden
er et mønster i afslagene eller den manglende reaktion på deres ansøgninger, og
at det må skyldes deres baggrund. Amal, der sendte omkring 15 ansøgninger om
dagen som nyuddannet cater, antager, at afslagene fra arbejdsgiverne skyldes
hendes baggrund og navn, da det er det eneste, arbejdsgiveren vidste om hende.
Amal arbejder i dag som køkkenleder, hvor hun blandt andet er med til at oplære
andre køkkenmedarbejdere i råvarehåndtering, menuplanlægning og hygiejne.
Hun beretter om, hvordan det har været svært at få et arbejde som nyuddannet,
og hvordan hun har oplevet at skulle sende mange ansøgninger til stillinger, hun
selv mente, at hendes kvalifikationer og erfaringer modsvarede.
Rolf Kuschel og Faizeh Zand beskriver stereotypisering som en proces, hvori man
danner en holdning til en anden person eller gruppe af mennesker på baggrund
af nogle fysiske karakteristika eller handlinger (Kuschel & Zand, 2007). Man tilskriver altså interne egenskaber til mennesker ud fra deres eksterne egenskaber,
hvilket ifølge Kuschel og Zand er en naturlig proces, mennesker benytter til at
kategorisere deres omverden på. De bruger udtrykket ”social stereotypisering”
om en kategoriseringsform, der opstår, når man tildeler personer bestemte
kendetegn udelukkende på baggrund af deres gruppetilhørsforhold. Det er også
her, at stereotypisering bliver negativ, eftersom man ofte tilknytter værdiladede
og generaliserende udsagn til kategoriseringen af mennesker med et bestemt
gruppetilhørsforhold.
Det lader til, at mange af kvinderne taler om tilfælde af negativ social stereotypering, når de beskriver, hvordan arbejdsgivere kategoriserer deres arbejdsevner
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ud fra deres eksterne egenskaber og derefter bruger disse overbevisninger til
at guide deres handlinger. Eksempelvis når Maryan beskriver, at man ikke bliver
ansat, fordi arbejdsgiveren har draget konklusioner om hendes sprogkundskaber
eller arbejdsevner kun ud fra hendes hudfarve og påklædning. Også Alasey
oplever, at arbejdsgiverne ikke giver somaliske kvinder en reel chance grundet
misforståelser og kategorisering. Blandt andet siger hun:
”Men jeg tror, at det er arbejdsgiverne, der måske har en udfordring der, som
er, at de ikke er åbne for at invitere somaliske kvinder til et interview. De bliver
hurtigt kategoriseret eller misforstået og sat til side på grund af måske den
måde, de ser ud på, eller det man har hørt om dem. Jeg tror, at hvis man gerne
vil ansætte nogen, så kigger man jo efter ressourcerne, ikke også? Og jeg tror
ikke, at de når så langt, de somaliske kvinder.”

I Amals, Munas og de andre kvinders tilfælde går frustrationerne over jobsøgningen og praktikkerne også på, at de oplever, at de ikke kan gøre noget ved
begrænsningerne. Især omtaler kvinderne tørklædet som en af de store årsager
til, at arbejdsgiverne ikke ansætter dem. Ruqiya siger:
”Grunden er, at mange ikke gider at have nogen, der har tørklæde på, eller
bla bla bla. De vil gerne have folk, der er nedringede, og vi har svært ved at
være nedringede. Altså, den nemmeste påklædning, det er den, jeg har på, og
alligevel er det ikke godt nok for dem [hun er iført en nederdel, en skjorte og
et tørklæde]. Tørklædet forhindrer mange i at arbejde. Det vil jeg sige, og jeg
har altså boet her i mange år. Jeg har prøvet alt, og jeg har sendt rigtig mange
ansøgninger. Jeg har endda lige sendt nogen i dag. Men der er altså slet ikke
nogen, der vil have mig… Og de gider slet ikke at se på et tørklæde.”

Zamzam oplever også, at tørklædet skaber problemer i forhold til at få job:
”Og så diskriminerer de dig med det her stof, du har på [tørklædet]. Man siger til
dig, ”du gør et godt stykke arbejde, du er rigtig god, men kan du ikke tage det
der tørklæde af?”. Okay, ”jeg skal nok tage det store tørklæde af og kun tage det
på, når jeg går ud. Jeg tager khimar’en [det lille tørklæde] på, mens jeg arbejder
her hos jer. Kan I ikke give mig et job?”. ”Hvor er du god, og du gør et godt stykke
arbejde, og du er flittig, men der er desværre ikke et ledigt job”, siger de til mig.
Jeg har været igennem otte hårde år.”

Ligesom Zamzam har flere af kvinderne været villige til at gå på kompromis
med tørklæde og påklædning i forbindelse med praktikker. Eksempelvis hvor de
har udskiftet khimar’en med en hijab – det vil sige, de er gået fra at iklæde sig
det store tørklæde, der går helt ned til anklerne, til et, der blot dækker hovedet
og nakken. De har dog erfaret, at det ikke har været tilstrækkeligt. Blandt andet
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siger Muna, der oplever, at hun i forvejen er gået meget på kompromis med sin
påklædning under praktikken, følgende:
”Der er ikke meget arbejde, og man bliver samtidig diskrimineret. Og der findes
altså diskrimination, for hvis der ikke gjorde, så ville jeg ikke have ledt i al den tid.
De fortæller en, at man kan få et job i starten, og når tiden er ovre, siger de, ”der
er ikke noget job her, du må gå”. Engang, da jeg tog over til lederen, engang hvor
jeg havde et lille tørklæde på, da sagde han til mig ”nej, jeg kan ikke give dig et
job, ikke før du har taget det der af og taget et par korte bukser og en lille T-shirt
på”. Det hele var så kort og småt i forvejen.”

En kvinde peger også på, at der på en arbejdsplads kan være kolleger, der ikke
har en forståelse for, hvor hårdt de somaliske kvinder har kæmpet for at komme
på arbejdsmarkedet og klare sig i samfundet. Fartun fortæller:
”Jeg sagde engang til en dansk kvinde, jeg plejede at arbejde med. Jeg har
arbejdet med hende i lang tid. Hun plejede at være meget efter mig, og hun
gjorde det rigtig svært for mig. Så sagde jeg engang til hende ”prøv at forestille
dig, hvis man tog dig til Somalia i dag, og man sagde til dig, at du skulle starte
helt forfra - hvordan vil du have levet? Ville det ikke have været hårdt?”. Så
sagde hun ”ja”, så sagde jeg til hende, ”sådan har jeg det. Jeg har det, du har.
Jeg ønsker for mine børn den samme fremtid, som du ønsker for dine”. Dengang
gik nogle af hendes børn i 9. klasse og andre var yngre. Vi stod i den samme
situation hende og jeg. ”Så prøv at forestille dig det? Jeg vil de samme ting, som
du vil. Og jeg har nået så langt - langt nok til at arbejde med dig og arbejde
med det, du arbejder med. Ville du have været i stand til det? Ville du kunne gøre
det?”. Vi havde jo præcis den samme uddannelse, og hvis man skal gå i detaljer,
så havde jeg en bedre uddannelse, fordi jeg havde en højere uddannelse med
fra i mit land. Forstår du det? ”Du er i et fredeligt land. Du er i et land, der er
veludviklet. I et land hvor du har velfærd, og så er du blevet sosu-hjælper, og
jeg er sosu-hjælper med dig. Og det eneste, du kan gøre, er at koste rundt med
mig, med dit eget sprog”. Hun gjorde det hele svært for mig med sit sprog. Hun
tyranniserede mig med sit eget sprog.”

Nogle af kvinderne er også inde på, at de oplever diskriminerende holdninger og
adfærd i medierne og i det offentlige rum. Blandt andet siger Idil, at hun oplever
tilværelsen som ”trængt”, grundet den forskelsbehandling hun oplever i det
offentlige rum:
”Lige så snart jeg kom hertil, så begyndte jeg at have det trængt – som om at
jeg er i et indelukket sted. Hvor man diskriminerer mig på grund af hudfarven
eller på grund af tøjet, jeg har på. Eller små børn, jeg sidder i bussen med, eller
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kvinder, jeg tager bussen med. Alle, du tager bussen med, der bliver ved med at
sige ”uf ” hver gang, de ser mig – som om at jeg er et dyr. Jeg begyndte at have
det meget trængt. Sådan har vi kvinder med det store tøj det. Og så udspørger
de mig og siger, ”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. Hvad rager det dem? Mine børne er mine. ”Det er fordi,
du har tænkt dig at opfostre dem med danskernes skat.”.”

Og hun uddyber senere:
”Nu hvor vi alle sammen bor her i landet, og de har taget imod os og givet os
lov til at bo i deres land, så burde de ikke diskriminere folk. De burde ikke udvise
diskrimination, og de burde opføre sig som om, at folk er lige. Lighed er ikke, at
man ligner hinanden. Lighed er ikke, at vi er danskere alle sammen. Men lighed
er at acceptere, at man deler statsborgerskab med dem, at man arbejder med
dem. At hans børn arbejder. At de er i gang med en uddannelse. Folk er så godt
blandet, men alligevel passer man på med dig, man trækker dig væk. Og du har
ikke en eneste mulighed for at blive en del af folket og elske dem og blande dig
med dem, fordi det tillader de ikke – de trækker sig jo væk. Jeg ville ønske, at de
holdt op med at behandle folk så skidt.”

I lighed med Idils fortælling beretter flere af kvinderne om en stigmatisering, som
de oplever både fra naboer og fremmede på gaden og fra medierne og politikerne. Ofte er oplevelserne manglende respekt for somaliske kvinders religiøse
overbevisning og valg af livsstil og påklædning.
Kvinderne beskriver situationer, hvor de har oplevet ekskludering og afvisning
af årsager, som de ikke er i kontrol over. I nogle af kvindernes fortællingerne har
dette resulteret i en følelse af håbløshed og tomhed. Blandt andet beskriver
Idil, hvordan hun efterhånden savner sit hjemland, hvor hun ville have det bedre
psykisk grundet den tolerance, hun ville opleve hos sine landsmænd.
Muna beskriver, hvordan hun er blevet træt af den negative generalisering, der
er omkring somaliere, i medierne. Zamzam savner også at blive anerkendt og
forstået, og hun kritiserer medierne for at bringe negative historier om somaliere.
Hun fortæller:
”Vi er ikke utaknemmelige. Vi er rigtig glade for den hjælp, vi har fået af
danskerne. Vi takker dem rigtig meget. Vi har mange gode oplevelser. Vores
børn er i gang med deres uddannelser her, og vi lever i fred. I hjemlandet var der
bomber, men her lever vi fredeligt. Det eneste, vi mangler, og som ville have gjort
os lykkelige, det er, at man forstod os. At man forstod os og sendte os til det, vi
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kunne gøre. At man hjalp os 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.”

Alasey problematiserer også det negative billede af somaliere, der fremstilles i
medierne. Hun påpeger, at det også er en opgave for somaliere at sige fra over for
disse generaliseringer:
”Det her kræver en kamp. Det kræver, at man siger fra. Og det er positivt, men
det er ved at være lidt negativt. Men jeg håber generelt, at somalierne og somaliske kvinder kommer frem og siger fra. Og at de bliver bedre til at sige, ”nej, det er
ikke mig det her”, når der bliver generaliseret. Det håber jeg.”

”Hun sagde: Du har for høje forventninger”
”Så spurgte hun mig, om jeg ikke var en enlig mor til fire børn. Hun sidder jo der
med mine papirer. Ja, sagde jeg til hende. Og så sagde hun, ”du kan desværre
ikke blive sygeplejerske”. Jeg blev overrasket. Jeg tænkte, er hun ikke vejlederen?
Den, der skal give folk selvtillid. Som skal fortælle folk, at de godt kan tage en
uddannelse. At de skal fremad. Er hendes opgave ikke at vejlede og støtte folk
og vise dem vejen? Det er som om, hun hellere vil ødelægge min motivation.
Hvis jeg havde været ung, eller en der ikke er så stædig, som jeg er, så havde jeg
mistet gejsten. Jeg fik et chok, fordi min lærer fortalte mig, at jeg kunne forvente
hjælp fra hende. Så jeg fortalte hende, ”du skal ikke fortælle mig, hvad jeg er i
stand til, eller hvad jeg ikke er i stand til. Jeg er næsten lige kommet til landet, og
jeg vil gerne uddanne mig. Du skal bare skifte min klasse [skifte klassetrin]”. Hun
sagde, ”det gør jeg ikke, for i Danmark har kvinder med to børn og en mand, der
hjælper til, svært ved at uddanne sig til sygeplejerske, så det kan du heller ikke”.
Jeg fortalte hende, at hun ikke kender mig og ikke ved, hvad jeg kan eller ikke
kan. Vi kender ikke hinanden. Har hun undervist mig, eller har hun taget en test
på mig? Hvorfor skal hun ødelægge min selvtillid på den måde? Hun sagde, at
hun ikke var ude på at ødelægge min selvtillid, men at hun bare snakkede om
fakta. Hun sagde: ”Du har for høje forventninger.”.”
(Ayan)

Ayan, der nu er mor til seks børn, kom alene til Danmark i 2001 i midten af hendes
tyvere. Hun oplever at være blevet mødt med lave forventninger til, hvad hun
kunne opnå. Forventninger, der efter hendes vurdering, ikke var baseret på de
ressourcer og kompetencer, hun havde.
Ayan havde et stærkt ønske om at uddanne sig til sygeplejerske. For at nå det mål
skulle Ayan først igennem sprogskole, dernæst HF og endelig uddannelsen som
sygeplejerske. Et forløb, som hun endte med at gennemføre, på trods af gentagne
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oplevelser af en vejleder og en sagsbehandler, der ikke troede, hun kunne
gennemføre det og til tider – efter Ayans vurdering – decideret modarbejdede
det. Herudover havde hun en økonomisk udfordring, da hun havde fire børn, da
hun kom hertil, og fik to børn yderligere. Det betød, at Ayan gennem hele uddannelsesforløbet (sidste del af sprogskolen, HF og sygeplejerskeuddannelsen) tog
nattearbejde for at supplere sin SU. Hun fortæller:
”Nogle gange var det helt nede på to timer om dagen [to timers søvn]. Jeg
plejede at tage over på studiet efter at have været på nattevagt. Jeg startede
med at arbejde, dengang jeg var på modul 4. Og indtil jeg afsluttede studiet, der
arbejdede jeg. Det er fordi, børn koster mange penge. Det er ikke nok med bare
SU. Så jeg var nødt til det. Især hvis du vil gøre noget godt for dine børn, så skal
du arbejde ekstra hårdt. Så i stedet for at det skulle gå ud over børnene. Altså, at
de ikke fik nyt tøj eller kom ud at rejse, så plejede det at gå ud over mig i stedet
for. Så jeg har været igennem noget meget, meget hårdt. Med seks børn, der
skulle tages af, vaskes og påklædes. Og du var helt alene med det. Det var ikke
så nemt. Det var hårdt. Rigtig hårdt. Selv da jeg var færdiguddannet sygeplejerske, der tog jeg mange nattevagter.”

Første gang, hun havde udfordringer, var med vejlederen på sprogskolen, der
ikke ville imødekomme hendes ønske om skifte klassetrin, da Ayan oplevede,
at niveauet var for lavt for hende. Ayan fortæller blandt andet, at hun ikke havde
lært noget nyt i to måneder. Men vejlederen ville ikke flytte hende til et andet trin,
da hun mente, at Ayan havde for høje forventninger til sig selv, som det fremgår i
citatet ovenfor. Ayan var overrasket og skuffet over vejlederen, da hun oplevede,
at hun drog konklusioner om hende uden at kende hende. Ayan beretter, at det
heller ikke blev bedre med sagsbehandleren, som hun involverede efter at have
besluttet, at hun hellere ville overflyttes til en anden sprogskole. Sagsbehandleren
delte den samme opfattelse af Ayan som vejlederen, nemlig at Ayan ville have
svært ved at uddanne sig til sygeplejerske, og at hendes forventninger til sig selv
var for høje. Ayan anmodede om komme på en særlig sprogskole, hvor niveauet
var højere, og undervisningen foregik i et andet tempo. Men sagsbehandleren
mente, at Ayan ikke ville kunne klare danskundervisningen der, da den var
målrettet nye borgere fra andre europæiske lande og ikke flygtninge fra Afrika og
Mellemøsten. Ayan fortæller, at sagsbehandleren begrundede det med, at folk
fra Afrika og Mellemøsten var for langt fra dansk sprog og kultur. Det kom bag
på Ayan, eftersom hun var bekendt med det latinske alfabet. Derudover fortæller
Ayan om yderligere uenigheder omkring aktivering, idet sagsbehandleren ikke
ville imødekomme det frivillige arbejde, Ayan lavede. Hun mente, at Ayan ikke var
aktiveret nok til at kunne tage undervisningen på den anden sprogskole. Ayan fortæller, at samtalen førte til, at hun blev sanktioneret af sagsbehandleren, da ingen
ville give sig. Derefter søgte Ayan råd hos en etnisk dansk kvinde, som hun lærte
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at kende fra en forening, hun plejede at komme i. Kvinden, der var sundhedsplejerske med egen praksis, blev involveret i sagen og tog Ayan i praktik, hvorefter
hun tog kontakt til sagsbehandleren, der endte med at imødekomme Ayans ønske
om at gå på den anden sprogskole.
Efter at have afsluttet sprogskolen gennemførte Ayan et HF lynkursus, som
gav adgang til sygeplejerskeuddannelsen. Hun gennemførte uddannelsen og
arbejdede i 15 år som sygeplejerske. Lige nu er hun ved at færdiggøre en kandidatuddannelse i folkesundhed. Ayan fortæller, at hun er glad for at have realiseret
drømmen om at blive sygeplejerske, og hun håber at være et foregangsbillede for
sine børn. På trods af, at hun løb ind i udfordringer med vejlederen på sprogskolen,
og at hendes daværende sagsbehandler ikke ville imødekomme hendes ønske,
har hendes store interesse for at uddanne sig og arbejde ikke været påvirket af
deres manglende forventninger til hende. Hendes selvfortælling bærer præg af,
at hun har opnået de ting, hun har, fordi hun har haft en kæmpe indre styrke til at
gennemføre sine mål.
Et andet eksempel på en kvinde, der har mødt en sagsbehandler, der udviste
manglende tiltro til hende, er Nadifa. Nadifa beretter om, hvordan hun ønskede at
uddanne sig til sygeplejerske, lige da hun var kommet til landet i 1996. Dog mente
hendes sagsbehandler ikke, at hun ville kunne klare uddannelsen, eftersom hun
ikke var ung, og vejen til uddannelse var lang. Efterfølgende oplevede Nadifa,
at hun ikke fik meget udbytte af sprogskolen. Da forløbet sluttede, havde hun
ikke lært særligt meget dansk. Nadifa oplevede, at sagsbehandlerens påstand
om sværhedsgraden i at lære det danske sprog påvirkede hende, hvorfor hun
ikke gjorde meget ud af at møde op på sprogskolen. I modsætning til Ayan har
sagsbehandlerens manglende tro på Nadifas chance for at uddanne sig påvirket
hende. Nadifa siger blandt andet:
”Da jeg fortalte det til min sagsbehandler, sagde hun til mig, ”sygeplejerske? Ved
du hvor lang tid, det tager? Har du nogen anelse om, hvor lang tid det vil tage
dig? Du er ikke en ung pige på 15 eller 16 år mere. Du drømmer, hvis du tror, at
du vil kunne nå at lære sproget og uddanne dig til sygeplejerske”. Så spurgte jeg
hende, ”nå, hvad kan jeg så gøre?”. Så sagde hun, ”du skal først lære sproget”.
Men hendes ord havde gjort indtryk på mig. Jeg troede heller ikke, at jeg ville
kunne klare det. Så jeg endte med at pjække meget. Jeg tænkte, ”jeg kan jo ikke
lære sproget alligevel.”.”

Hawa, der i dag er meget tilfreds med sin nuværende sagsbehandler, beskriver
negative oplevelser og en hård tone hos en tidligere sagsbehandler. Blandt andet
var Hawa, der havde været i praktik i syv år, gået ind til sagsbehandleren med
ønsket om at starte på uddannelse, da praktikkerne efter Hawas mening ikke førte
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nogen vegne. Men sagsbehandleren meddelte meget kontant, at det ikke var
muligt for Hawa at uddanne sig.
”Jeg var i praktik i næsten syv år. Jeg arbejde i praktik 37 timer om ugen i syv år.
En dag sagde jeg: ”Jeg gider ikke. Jeg vil aldrig mere praktik” – det sagde jeg til
hende [sagsbehandleren]. Hun blev overrasket. ”Jeg vil ikke mere”. Så sad jeg
bare hjemme i fem år. Jeg tog over til hende og sagde til hende: ”Hjælp mig med
at finde et arbejde. Der er ikke noget job. Der er ikke noget job i Danmark.”. “Du
skal selv finde et.” Så søgte jeg selv arbejde. Du ved, det er meget svært for en
person, der ikke har erfaring. Eller hvis man ikke har en uddannelse, så er det
rigtigt svært. Så sagde jeg til hende: ”Jeg vil gerne have en uddannelse”, men det
måtte jeg ikke for hende. Hun sagde: “Den mulighed har du ikke mere.”.”

Nogle kvinder oplever, at den aktivering, som er iværksat af sagsbehandleren, ikke
giver mening i forhold til deres situation og behov for at komme ud af ledigheden.
Et eksempel er Ruqiya, der fortæller om, hvordan sagsbehandleren ikke vil støtte
hende i ønsket om at lære matematik og skriftlig dansk, så hun kan uddanne sig.
Ruqiya er dog stadig motiveret for at tage en uddannelse, så hun tager ud til en
daghøjskole, hvor hun får undervisning i skriftlig dansk og matematik af frivillige.
Samtidig får hun også hjælp til jobansøgninger og CV-skrivning. Hun deltager
samtidig i det aktiveringstilbud, som hendes sagsbehandler har etableret, selvom
Ruqiya synes, at det er meningsløst og spild af tid:
”Man sidder bare og snakker sammen [i aktiveringstilbuddet]. Nogle gange går
man ud på ture. Der sker ikke rigtig noget. Så jeg er tvunget til at tage derud
tre gange om ugen. Jeg tager bare derhen. Jeg tager med dem på turene, og
jeg snakker med dem, der har været syge, og som blev syge i sjælen [psykisk
syge]. Dem tager jeg bare med ud en gang i mellem. Hun [sagsbehandleren]
har jo tvunget mig til det, og hvis jeg ikke tager derhen, så stopper de pengene
[ydelsen]. Så ja, jeg tager bare afsted med dem og laver det, de laver. Det hele er,
som Gud har skrevet det for mig. Men de dage, jeg ikke skal være der, kommer
jeg herover [Daghøjskolen for Indvandrerkvinder] og lærer noget.”

Der er dog ikke udelukkende negative fortællinger blandt kvindernes fortællinger
om sagsbehandlerne. Nogle kvinder fortæller om, hvor stor en forskel den gode
sagsbehandler kan gøre. Det skal vi se eksempler på i det følgende afsnit.
Hun spurgte, ”hvad er dit ønske?”
Som kontrast til de negative oplevelser med sagsbehandlere, der enten beskrives
som fraværende eller som nogen, der modarbejder, står de positive fortællinger,
hvor kvinderne har oplevet, at sagsbehandlerne støttede og imødekom deres
ønsker og mål. En af disse kvinder er Barwaaqa, der har arbejdet som hjemme-
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hjælper siden 2003. Hun fortæller, at hendes sagsbehandler var årsagen til, at hun
fik lige netop den uddannelse, hun ønskede:
“Jeg kom til Danmark i slutningen af 1996, så mødte jeg min sagsbehandler, som
spurgte mig den dag: ”Hvad er din fremtid?” Og jeg fortalte hende, at det jeg
lavede i Italien, det er det, jeg gerne vil lave i fremtiden og alle de her ting. Og så
har hun bare skrevet det ned. Og så i 1999 efter et år på sprogskolen, og efter at
jeg fik min søn, så blev jeg bare ringet op af min sagsbehandler, som sagde: ”Der
er en mulighed her. Du kan godt få din uddannelse nu”. Og jeg kunne godt lide
at arbejde med folk – mest de ældre, for jeg har erfaring med det hjemmefra og
fra Italien. Så det har jeg selv valgt, at det skulle være noget med ældre. Så var
der den der chance, hvor kommunen havde et tilbud for udlændinge. Og så blev
jeg ringet op og fik et brev: ”Det er en mulighed, vil du være med?” og min søn var
ikke engang seks måneder dengang. Så jeg ringede til min sagsbehandler og
sagde: ”Hvad skal jeg gøre?”. Så flinke var sagsbehandlerne – jeg fortalte hende,
at jeg ikke havde noget børnepasning til min søn. ”Hvad skal jeg gøre? Han er
ikke engang seks måneder endnu. Han kan ikke komme i dagpleje, hvad skal
jeg gøre?”. Så ringede hun efter børnepasning og bad dem om at give mig en
plads hurtigst muligt. Og så fik jeg en plads hos en dagplejemor, der hvor jeg bor.
Så begyndte jeg i skolen.”

Opringningen fra sagsbehandleren bliver således Barwaaqas mulighed for at
starte på et forberedende forløb til social- og sundhedsskolen, hvilket leder hende
på vej til arbejdsmarkedet.
Det er værd at bemærke, at udover at Barwaaqa møder en sagsbehandler, der lytter til hendes ønsker, så er der også tale om en sagsbehandler, der aktivt går ind i
sagen efter noget tid. Derudover at der også bliver taget hånd om børnepasning,
som ellers ville kunne have forhindret, at Barwaaqa startede på uddannelsen.
En lignende fortælling om en sagsbehandler, der var opmærksom på de personlige ønsker og mål, har Hawa, der sammenligner sin nuværende sagsbehandler
med den forrige i følgende udsagn:
”Hende den tidligere, hun var ligeglad. Hun var ligeglad med det hele. Men
hende her vil faktisk gerne have, at jeg får et arbejde, eller at jeg får en uddannelse. Hun laver en plan til mig. Hun lader mig ikke være uden en plan. Så hun er
100 procent bedre end hende den anden”.

Også Bilan fortæller om betydningen af at møde en sagsbehandler, der lytter og
er handlekraftig:
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”Min første sagsbehandler hjalp mig ikke. Hun hjalp mig ikke. Jeg siger dig,
når jeg plejede at blive sendt et sted hen og jeg fortalte om mine små børn, så
plejede hun at sige: ”Du har selv født dem”. Når jeg plejede at sige til hende:
”Jeg kan ikke [på grund af børnene]”, så sagde hun: ”Det kommer ikke mig ved,
du har selv født dine børn, jeg ved bare, hvor jeg sender dig hen”. Men jeg har
valgt aldrig at diskutere med hende, jeg holdt bare min mund. Men der har
været forskellige, ikke?. Hende den sidste her, hun er den mest aktive. Af alle de
sagsbehandlere, jeg har været igennem, så er hende den sidste… for en måned
siden, lavede jeg en aftale med hende, hvor jeg tog over til hende og sagde: ”Jeg
vil gerne i praktik”. Og i går har hun lavet en klar til mig. Hun sagde: ”Hvis de ikke
tager dig efter disse to måneder, så tager jeg dig over på et gymnasium, der
ligger meget tæt på dig”. Det hedder Handelsgymnasiet.”

Bilan tillægger i det hele taget sagsbehandleren stor betydning i forhold til ens
muligheder for at komme i job:
”Altså, hvis din sagsbehandler stoler på dine evner og siger til dig ”du skal i
arbejde”, så kommer du jo i arbejde.”

”Jeg er altså syg”
Nogle af kvinderne oplever, at sundhedssystemet ikke møder dem i øjenhøjde
og tager deres sygdom og deres smerter alvorligt. Deres higen efter at få en
forklaring på, hvad de fejler, har flyttet deres fokus helt væk fra arbejdsmarkedet.
Et eksempel på dette er Sahra, der på nuværende tidspunkt er i arbejdsprøvning
for at afklare, om hun kan få tilkendt fleksjob. Hun stiller sig ikke tilfreds med den
forklaring, hun har fået på sine smerter:
”Når en person er syg, og der er ingen, der kan fortælle personen, hvad der er i
vejen med dem… Når man bare bliver ved med at sige til dig ”en lille infektion, en
lille infektion”, og de bliver ved med at tage blodprøve, så bliver du forvirret, ikke
sandt? Du siger, ”hvad fejler jeg?”, og når du siger, ”hvad fejler jeg?” til lægen, så
siger han, ”ja, vi skal bare se på blodprøven, det er en lille infektion”. De siger alle
sammen, at det bare er en lille infektion. Men jeg går rundt med en stok, jeg kan
ikke bevæge mig så meget. Jeg har småbørn.”

Anab fortæller om, hvordan hun har manglet hjælp i forhold til sine rygsmerter.
Hun faldt engang ned fra et træ i Somalia og mener, at de nuværende smerter
skyldes faldet. Anab fortæller om, hvordan hun har efterspurgt en undersøgelse,
der ikke er blevet imødekommet af lægerne. De har i stedet bedt hende om at
drikke vand og motionere. Hun beretter om, hvor svær tilværelsen er på grund af
smerterne, og hvordan hun mangler at få hjælp fra sundhedsvæsenet:
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”De lytter ikke til det, du siger. For eksempel så kommer jeg over til dig, du er
herfra, og du er født i landet, og jeg er en flygtning. Så kommer jeg over til dig,
og jeg fortæller dig om alle de skader, de gør ondt. Så burde personen lytte til
dig i stedet for at sende dig alle mulige steder hen og til alle mulige ting, som
du lige pludselig skal gøre. Han burde i det mindste give dig lidt ro i sindet, fordi
så ved du, at det sted, du er blevet sendt til, vil gøre at du får det bedre. Men det
gør han ikke. I stedet siger han til dig: ”gå”, eller også siger han til dig: ”Drik noget
vand”. Jeg ved godt, at jeg skal drikke vand, det behøver du ikke fortælle mig. Så
mit spørgsmål er, har man ikke rettigheder i landet? I fire år har jeg sagt: ”jeg har
ondt i ryggen”, og der er slet ikke blevet gjort noget ved det.”

Basra beretter om en sagsbehandler, der havde sendt hende ud i praktik på et
hospital, hvor arbejdsgiveren afbrød samarbejdet, da Basra på grund af sygdom
ikke kunne løse opgaverne tilfredsstillende. Faduma fortæller også, at hun presses
ud i job og praktik på fuldtid, på trods af at lægen har foreslået, at hun arbejder på
nedsat tid.
I disse tilfælde er kvinderne både frustrerede over lægerne, som kvinderne
oplever ikke er interesserede i at undersøge dem, og sagsbehandlerne, der ikke
forstår deres situation. Der er således nogle fortællinger om manglende forståelse
fra sundhedsvæsenet, hvor kvinderne får beskeder fra lægen, der ikke giver
mening for dem. Desuden er der en enkelt fortælling, hvor oplevelsen er, at
lægens udsagn ikke bliver imødekommet af sagsbehandleren.
”Jeg er blevet syg af det hele”
Flere af de kvinder, der er sygemeldte nu, beretter om oplevelser med forskellige
udfordringer, som de ikke har fået løst. Jamila beretter om, hvordan hun blev
ved med at takke ja til praktikker, da hun var motiveret for at få et lønnet arbejde,
så hun kunne søge om statsborgerskab. Idet hun oplevede, at de adskillige
praktikker, jobcentret sendte hende ud til, ikke havde udsigt til job, besluttede hun
til sidst at finde et arbejde på egen hånd. Hun fandt et rengøringsjob igennem
en veninde hos en privat virksomhed. Da de ikke havde udbetalt hendes løn i tre
måneder, søgte hun juridisk hjælp hos nogle unge boligsociale medarbejdere, da
hun ikke havde råd til egen advokat. Men da det ikke havde løst sig, opgav hun til
det sidst, og fik aldrig lønnen udbetalt. Hun siger blandt andet:
”Til sidst lod jeg bare det hele ligge. Jeg blev også selv syg. Jeg begyndte at få
ondt i musklerne, jeg begyndte at få ondt i skuldrene.”

Sahil beretter ligeledes om, hvordan hun er blevet syg af det nye liv og af at have
siddet og lavet ingenting:
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”Men nu er der gået rigtig lang tid, og vi kan ikke sige, ”vi er parate til at arbejde
nu”, fordi siden vi er kommet til landet, så er vi blevet syge. Vi er blevet syge af
det her nye liv, hvor man ikke laver noget.”

Fartun oplyser, at hun på nuværende tidspunkt er sygemeldt, da hun fik stress
af at holde styr på børnene, hjemmet, børnenes skole og arbejdet. Abshira
fortæller, at hun blev sygemeldt med leddegigt efter at have været ude i adskillige
praktikker i de 18 år, hun har boet i Danmark. Maryan beretter også om, hvordan
uddannelsen på social- og sundsskolen blev for svær for hende, og at hun derfor
valgte at arbejde med rengøring, indtil hun blev sygemeldt.
Fælles for disse kvinder er, at de har prøvet sig frem med forskellige indgangsvinkler til arbejdsmarkedet, inden de blev sygemeldt. De beskriver også andre
aspekter af hverdagen, som de har haft udfordringer med, og som har medvirket
til, at de er blevet syge og/eller stressede. Eksempelvis kommer kvinderne ind
på bekymringer omkring børnene og frygten for, at de bliver anbragt. Derudover
har nogle af kvinderne fortalt om problemer med at få økonomien til at hænge
sammen. Bekymringer om statsborgerskab, i de tilfælde hvor enten kvinderne
eller børnene ikke har statsborgerskab, og hvor der er frygt for at familien bliver
splittet, fylder også hos nogle af kvinderne.
Kvindernes sygdom synes altså at være blevet forstærket af andre problemstillinger, som kvinderne gennemgår. Blandt andet siger Morten Sodemann om de
somaliske kvindelige patienter, der kommer i hans klinik:
”Og som sagt har det jo vist, at det i virkeligheden er et lige stort kommunalt
problem, som det er et sundhedsvæsens problem. De kommer til at hænge på
en hylde, uafklarede i årevis. Og nu kommer de ned på integrationsydelse, ikke?
Så bliver de så hængende på integrationsydelse i årevis, og der er ikke rigtig
nogen, der tager dem op, med mindre at de er tvunget til det hver tredje måned
for at lige kigge på deres sag. Og så sker der i øvrigt ikke mere. Det er en underlig måde at holde folk fast i et socialsystem på, uden at forstå. Der er ikke nogen,
der bruger ventetiden på at forstå. Man venter ligesom bare på, at det går galt.
Det er sådan meget dansk, man kører, og så siger man, ”nå, det gik galt”. Så
skyder vi en socialrådgiver ind, så skyder vi en fra handicap ind, en fra børn og
unge ind. Vi venter ligesom på, at alt går galt, selvom at vi godt kan se, at det er
den vej, vi går.”

I nogle tilfælde synes sygdommen også at være en reaktion på nogle af de udfordringer, som kvinderne møder på arbejdsmarkedet. Blandt andet beskriver Basra
konsekvenserne af hendes afskedigelse på følgende vis:
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”Så jeg var sygemeldt. Stresssygemeldt, fordi jeg havde været i skoleregiet i 24
år, og så blev vi pludselig ramt med besparelser fra kommunen. De sagde til
mig, ”Basra, der er ikke noget arbejde til dig mere”. Det var ikke kun mig, det var
alle medarbejdere. Jeg blev deprimeret, chokeret agtigt. Hvordan kan det være?
Jeg har været på arbejdsmarkedet i 24 år. De burde have tænkt på mig. Jeg
er en ældre dame nu. Jeg er 52 år gammel. Jeg mangler cirka 15 år. Efter 15 år
er jeg pensionist, ikke også? Det skulle de have regnet med, men de tænker jo
overhovedet ikke. Så du ved, alle de der spekulationer kørte bare rundt i hovedet
på mig. Og til sidst sagde jeg, ”nej, jeg kan ikke holde det ud mere”, så stoppede
jeg og blev sygemeldt. Jeg var sygemeldt i seks måneder. Og så raskmeldte jeg
mig 1. maj.”

Basra er nu raskmeldt og ønsker at tage enkeltfag for at videreuddanne sig. Dog
er der i modsætning til hende flere kvinder i undersøgelsen, hvor sygdomsopfattelsen er så stærk, at de ikke længere tror på, at de kan komme ind på
arbejdsmarkedet på ordinær vis. Eksempelvis Ugbad, der efterspørger en
fleksjobordning, og Maryan, der oplever, at hun ikke er i stand til at udføre arbejde
grundet smerterne i hendes arme. Også Fartun beretter, at hun snart bliver
pensioneret, så udsigterne til job efter sygdomsforløbet er minimale. Dermed har
den stærke sygdomsopfattelse resulteret i, at nogle af kvinderne ikke længere er
opmærksomme på deres ressourcer. De ser derimod kun begrænsningerne.
”Der er andre, der bestemmer over mig”
En af de negative oplevelser med det danske offentlige system, som kvinderne
ofte beretter om, er tab af kontrol over og ansvar for egen og børnenes tilværelse.
Mange af kvinderne beretter om, hvordan det kom bag på dem, at andre pludselig
skulle være ansvarlige for mange aspekter af hverdagen. Eksempelvis er de frustrerede over det nære samarbejde mellem børnenes skole og sagsbehandleren,
der i forvejen opleves som styrende.
”Vi er blevet syge af socialrådgivere, der bestemmer over os. Og endda i mange
familier, der blander man sig i forhold til børnene. Hvis for eksempel børnene
tager i skole, og de har glemt sko eller andet, så i stedet for at ringe til forældrene, så ringer de direkte til socialrådgiveren og fortæller dem, ”det og det er sket”.
Man har taget mit ansvar over for de børn, jeg selv har født, fra mig. Så i stedet
for at skolen ringer til dig, så er det socialrådgiveren, der ringer til dig og siger,
”det og det er sket på skolen”, som om at de er forældrene.”
(Sahil)

Der er flere, der deler samme opfattelse som Sahil i det overstående udsagn.
Filsan, der havde store udfordringer med kommunen i forhold til børnene, mener,
at kommunen har været skyld i, at hun har mistet sin forældrerolle. Hun fortæller
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om, hvordan børnene begyndte at gøre, hvad der passede dem, såsom at være
ude længe om aftenen. Samtidig begyndte børnene også at belære Filsan om, at
hun ikke måtte råbe og skælde dem ud, for det havde den kommunale medarbejder sagt. Hun oplever, at ansvaret og rollen som forælder for sine børn er blevet
taget fra hende af kommunen. Andre kvinder beretter også om lignende oplevelser af, at de offentlige myndigheder har frataget dem ansvaret for deres børn.
Et andet aspekt, hvor kvinderne oplever, at andre bestemmer over dem, er i
forhold til den offentlige ydelse. De oplever, at ydelsen er sagsbehandlerens
redskab til at kontrollere dem. En motivationsfaktor for at komme i job for mange
er netop at blive uafhængig og fri for sagsbehandlere, der bestemmer over en.
Blandt andet beskriver Ugbad, hvordan det som kontanthjælpsmodtager ikke er
muligt for hende at rejse med sin datter til Kenya for at møde faren, som datteren
ikke har set i flere år. En lignende fortælling har Idil, der valgte at besøge sin syge
mor to uger i Somalia, og som konsekvens måtte tilbagebetale ydelsen, hun
modtog i perioden. Særligt friheden og uafhængigheden fra det offentlige system
står stærkt i kvindernes begrundelser for, hvorfor de gerne vil have arbejde. Basra
forklarer:
”Fordi når du arbejder, så er du meget selvstændig. Du bestemmer selv, hvor du
skal hen, og hvad du gør.”

Samtidig er der en opfattelse af, at det i sidste ende er jobcentret eller sagsbehandleren, der har mulighed for at lave om på kvindernes tilværelse. Blandt andet
siger Sahil:
”Men du kan ikke gøre noget, for så siger man til dig, ”du får kontanthjælp, så du
bestemmer ikke”. Du kan ikke tage på ferie, og du må slet ikke tage nogen
steder hen. Du modtager kontanthjælp. Og samtidig med det, kan du ikke
komme ud af det. Den person, der skulle hjælpe dig med det [at komme i
beskæftigelse], er den person, der står i vejen for dig.”

Sahil har den opfattelse, at hun ikke kan komme ud af systemet og i beskæftigelse, med mindre der er en oprigtig hjælp fra sagsbehandleren, som hun flere
gange i sin fortælling har beskrevet, modarbejder hende. Andre kvinder i undersøgelsen deler samme opfattelse af, at de ikke kan lave om på deres tilværelse
eller opnå deres drømme uden hjælp fra sagsbehandleren eller jobcentret. Her
er opfattelsen, at kvinderne ikke kender lovgivningen og reglerne godt nok til selv
at lave om på tilværelsen, og dermed oplever de sig som afhængige af myndighedernes hjælp. Blandt andet ønsker Basra og Hawa at blive selvstændige. Basra
ønsker at åbne en tøjbutik, mens Hawa ønsker at have sit eget køkken og levere
somalisk mad. Begge kvinder udtrykker, at det kun kan lykkes, hvis jobcentret kan
hjælpe dem i forhold til økonomi, lokaler og samarbejdspartnere.
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Afdelingsleder i Jobcenter Aarhus, Trine Thomsen, der har været med til at implementere jobrettede indsatser for målgruppen, oplever, at mange af de somaliske
kvinder, hun har mødt, havde svært ved at træffe beslutninger selv. Hun siger
blandt andet:
”De er så vant til, at vi træffer beslutningerne for dem. Og det der med at sige, ”vi
kan kun fortælle jer om mulighederne, men det er dig, der skal træffe beslutningerne”, det er helt nyt. Og det er jo egentlig ikke fordi, de ikke kan. Det er bare en
vane. Og det der med selv at tage ansvar og sige, ”det er jo jeres virksomhed. Det
er dit job. Og du skal tage nogle beslutninger om, hvad det er, du vil”. Men det er
de ikke vant til, og det er jo fordi, vi har gjort det, tænker jeg – det er systemet.
Fra den dag, de trådte ind ad døren, har vi fortalt dem, ”så skal du det, og du
skal det. Så skal du det, så skal du det.”

Den britiske sociolog Anthony Giddens’ teori om det senmoderne samfund og
dets karakteregenskaber kan bidrage til en forståelse af mødet mellem de somaliske kvinder og det danske offentlige system (Johannes, 2009). Med sit begreb
om ”udlejring af de sociale funktioner” beskriver Giddens, hvordan mange sociale
relationer er overdraget til de såkaldte ekspertsystemer, der er fremherskende i
et stigende antal institutioner i det senmoderne samfund. Disse eksperter står for
den sociale regulering, hvilket betyder, at nogle af de opgaver, der før blev varetaget af familien, nu er overdraget til eksperter i det offentlige. Dette kan blandt
andet være med til at forklare frustrationerne, de somaliske kvinder oplever,
over sagsbehandleren og de offentlige ansattes handlinger i forhold til børnene.
Eksempler herpå er Sahils fortælling om skolen, der ringede til sagsbehandleren
angående hendes børn i stedet for at ringe til hende. Og Filsan, som siger, at
hendes børn kun havde hende i Somalia – både som mor og som socialrådgiver.
Måske har de somaliske kvinder haft vanskeligt ved at skulle forholde sig til, at
der i Danmark som et senmoderne samfund er opgaver, der traditionelt set lå hos
familien, som nu er overdraget til sagsbehandlere, pædagoger og andre. Udlejringen af de sociale funktioner betyder også en afhængighed af eksperterne,
hvilket kan være med til at forklare årsagen til de somaliske kvinders oplevelse af
at være afhængige af jobcentrets hjælp for at komme ud af systemet.
”Dette er mennesker, der har oplevet krig”
Mange af de interviewede kvinder har oplevet krigen på nærmeste hold. Nogle
har været børn, mens andre var voksne, og det er forskelligt, hvordan de har oplevet krigen i Somalia. Nogle har fortalt mere fyldigt om dette emne, mens andre
ikke har haft lyst til at tale om det. Fartun siger:
”Vi er et folk, der lige er kommet fra krig, der har oplevet at se deres nærmeste
blive dræbt for øjnene af dem.”
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Iftin fortæller, at krigen i Somalia betød, at alle værdier blev taget fra dem, og hun
mistede mange af sine familiemedlemmer. Hun var i Danmark længe (fire år), før
hun fik opholdstilladelse, da den danske stat i første omgang betvivlede, at hun
kom fra et krigsramt område.
Interviewer: Hvordan var livet i Somalia?
Iftin: “Somalia. Vold. Krig. Det var mange problemer. Vi flygtede derfra. Ufred
og uvenskab. Mange af mine familiemedlemmer døde. Vi løb ind i mange
problemer. […] Vi havde økonomiske problemer på grund af krigen, fordi al vores
velstand blev stjålet. Vi havde ingenting. Vi kom hertil, mens vi hverken havde
noget at spise eller drikke. […] Jeg blev nægtet opholdstilladelse, fordi de troede,
jeg ikke var somalier. Jeg var her længe, nåede at blive gift og få børn. Jeg løb
ind i mange udfordringer. Men til sidst optog de min stemme, og de fandt ud af,
at jeg faktisk var somalier. Og at jeg faktisk er fra Mogadishu, da jeg har dialekten. Så fik de beviset på, at alt det jeg blev ved med at sige, var sandt. Så jeg fik
min opholdstilladelse, men det kom meget senere. I 1999.”

På spørgsmålet om, hvilke personlige succeser, hun er mest stolt af, svarer Iftin:
”Jeg kom til landet, mens jeg havde mange problemer, og mens jeg havde depression, og mens jeg havde mange tanker fra krigen i hovedet. Jeg kom også,
mens det var nytårsaften, hvor der blev fyret meget fyrværkeri af… Jeg havde
hele tiden krigen i tankerne, uvenskaber og problemer. Samtidig med det fik jeg
en afvisning på min opholdstilladelse. Livet var… i starten, da var livet rigtig hårdt.
Men at jeg har lagt alt det der bag mig og det, at jeg har ført mit liv fremad og
lagt låg på… Det er, hvad jeg er mest stolt af.”

Iftin fortæller således, at hun er stolt over, at hun har formået at se fremad. Andre
kvinder fortæller, at det er vigtigt at anerkende, at mange af de somaliske kvinder
har oplevet forfærdelige ting og tage det i betragtning, når man skal hjælpe kvinderne videre. Her er en passage fra et af gruppeinterviewene:
Amal: Og I skal også tilføje, at man heller ikke har snakket med folk om deres
sår [psykiske] fra borgerkrigen.
Sadia: Ja, dem der blev såret fra borgerkrigen.
Maryan: Ja, dem der er blevet syge af det.
Amal: Ja, hvad hedder den der lidelse nu?
Interviewer: Post traumatisk stress syndrom?
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Amal: Ja, og mange lider af det.
Sadia: Mange lider af det. Mange har set deres forældre blive slået ihjel for
øjnene af dem.
Amal: Ja, der er nogen, der også har fået skade i for eksempel knæet fra borgerkrigen. Og skaden viser sig igen efter 25 år. Så de her mennesker, de kan ikke
klare så meget.
Sadia: Ja, de er stadigvæk påvirket af krigen. Vi har ødelagt os selv [somaliere
der dræber somaliere].

Morten Sodemann, professor og leder af Indvandrermedicinsk Klinik i Odense, har
mødt mange kvinder med flygtningebaggrund i sit arbejde. Han fortæller blandt
andet dette om post traumatisk stress syndrom:
”… Altså, den gode nyhed er, at det er meget, meget behandlingsvenligt, hvis
det er en, der er modtagelig for at forstå, at det er dét, det er. Så det virker rigtig
godt, når man forstår, at der er sammenhæng mellem det, jeg oplevede dengang, og den måde, jeg reagerer på nu. Og det er kroppens normale reaktion
på en forfærdelig oplevelse. Altså, en normal reaktion på noget, som mennesker
ikke skal opleve. Sådan reagerer mennesker stort set langt hen ad vejen, uanset
hvor i verden. ”Så det er ikke dig, der er sindssyg”, og de fleste falder til ro på det.
Altså, det er ligesom alle brikker falder på plads i puslespillet, ”nå, det er det dér,
så kan jeg leve med det”. Men det er jo ikke en behandling i sig selv, det er ro, det
er stressreducerende. Men det forhindrer dem ikke i at blive retraumatiseret af
pludselig at blive kørt over eller få skæld ud eller miste en pårørende, eller hvad
der nu sker i menneskers liv. Altså, de kan holde sig kørende, og mange af dem,
der taber derover, er nogen der kæmper med nogle dæmoner og nogle tanker.
Og mange af dem, vi ser, har jo som sagt været på arbejdsmarkedet. Og så sker
der et eller andet uventet på den arbejdsplads, som retraumatiserer dem på
en eller anden måde. De har svært ved at lægge strategi. De har en helt anden
tidshorisont, hvor de ikke lægger planer ret langt frem i tiden. De har svært ved
at lære nyt i perioder, og det er jo noget hø på det danske arbejdsmarked, ikke?”

Ifølge Morten Sodemann burde der være en langt højere grad af samarbejde
mellem sundhedssystemet og beskæftigelsessystemet, da det er kombinationer
af tiltag, der virker.
Flere kvinder, men særligt en, fortæller om, at omgivelserne i Danmark har svært
ved at forstå, hvad det er, man bærer med sig, når man har oplevet krig på tæt
hold. Fartun fortæller eksempelvis om en episode, hvor hun blev ringet op af en
lærer på sin søns skole, der sagde, at hun skulle komme derover med det samme.
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Det viste sig, at læreren bare ville have en snak med hende om, at hun syntes, at
drengen var uopmærksom i timerne. Men da læreren ikke havde sagt, hvorfor hun
skulle komme over på skolen, andet end at det handlede om hendes søn, blev
Fartun meget forskrækket og tænkte, at der måtte være sket noget alvorligt. Hun
fortæller:
”Jeg tænkte straks, at der var sket min søn noget. Chok. Hvad er der sket? Du
skal over på skolen lige nu. Skynd dig. Så jeg skyndte mig afsted. Der var langt
mellem sprogskolen [hvor hun var, da hun modtog beskeden] og der. Da jeg
kom derhen, da sagde man til mig: ”Din søn har siddet og kigget ud ad vinduet
hele dagen, mens der bliver undervist”. Lyt til dette. Det var læreren, hun sagde:
”Der bliver givet lektier. Jeg står og underviser, men din søn kigger bare ud ad
vinduet”. Jeg satte mig ned og holdt på hovedet…. Jeg har oplevet bomber blive
smidt ned fra himlen. Jeg har set lig, og jeg har set død. Det barn, hun kalder mig
over til, kun Gud ved de steder, jeg har været igennem med ham under armen.
De ting, jeg har trådt over. Jeg holdt mig på hovedet og satte mig ned. Prøv lige
at se forskellen. Forskellen på hvad denne kvinde, denne såkaldte lærer, kalder
mig ind for, og alt det, der er i mit hoved.”

Lidt senere fortæller Fartun:
“Altså denne kvinde, læreren, hun har jo aldrig oplevet vanskeligheder [krig].
Så hun mærker det jo ikke. Hun mærker ikke, hvad jeg mærker. Hun sagde
undskyld til mig. Hun satte sig ned til mig, og sagde ”jeg kan godt fornemme
dig som en mor”. Man fortalte hende, at ”dette er en mor, der har taget det her
barn, du underviser, ud af et sted, hvor bomberne sprang. Hun ser det slet ikke
som et problem, at han kigger ud ad vinduet.” Jeg fortalte hende, ”hvis det stod
til mig, så havde jeg bedt ham om at gå ud og lege”. Nå, men grunden til at jeg
fortæller dig dette, er fordi, at der er jo en anden kultur her. Folk her har slet ikke
en fornemmelse for, at dette er mennesker, der har oplevet krig. De mærker ikke
smerten. Og det her er mennesker, der har mistet alt i livet. De mistede deres
velstand. De har mistet deres verden. De har mistet deres hjem. Og startede helt
forfra med at ræse.”

Fartun har således en oplevelse af, at det er helt ude af proportioner, at hun bliver
kaldt over på skolen uden varsel, da hun straks forbinder det med, at hendes
dreng er i fare, eller at der er sket noget med ham. Omvendt har læreren været
bekymret for drengen i forhold til hans trivsel i skolen, og om han lærer nok. Ifølge
Fartun har læreren slet ikke haft en fornemmelse af, hvad fremgangsmåden betød
for Fartun.
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Faduma kom hertil via familiesammenføring, men har også haft krigen inde på tæt
hold. Hendes mand forsvandt fra resten af familien i forbindelse med krigen og
endte med at rejse til Danmark. Tre år efter blev Faduma og børnene familiesammenført med manden. Hun fortæller:
”Mine børns far var her allerede før mig. Jeg kom her med mine fire børn, som
han også er far til. Og så var der to andre store piger med os, som han også var
far til, men som havde en anden mor. Så jeg kom her med seks børn, og han var
her før os. Han havde allerede været her i tre år, da vi kom. […] Da krigen med
Mahamed Siad Barre [daværende præsident i Somalia] brød ud, så flygtede vi
til forskellige steder. Vi levede fra det ene sted til det andet. Vi har boet i mange
forskellige byer, og han [hendes mand] gik fra os. Da han gik fra os, så blev han
også væk, og vi kunne slet ikke finde ham nogen steder overhovedet. Efter noget
tid fortalte han os, at han var i Danmark, og han ville bringe os derhen.”

Faduma fortæller videre om livet i Somalia inden krigen:
”Inden krigen der var alt godt, MashaAllah [Gud tillod det]. Der var fred, og alle
levede fredeligt sammen. Dem, der havde noget, havde noget, og dem, der ikke
havde noget, havde sikkerhed. De havde et stille, roligt liv uden frygt, og det,
de havde, var nok for dem. Hvis de spiste morgenmad nu, så kunne de sagtens
vente til aftensmaden, og det var de tilfredse med.
Interviewer: Så ændrede krigen alt dette?
Rigtig, rigtig meget. Det ændrede sig til, at man ikke havde adgang til vand,
at man ikke havde adgang til mad, at man levede i frygt, at folk blev syge, og
der ikke var læger nogen steder, fordi de var flygtet, at mange bare lå ude på
gaderne med hævede ben på grund af sult, og hvor nogle af dem døde. Men
Gudskelov.
Interviewer: Hvad søgte du, da du kom til Danmark?
Da jeg kom til Danmark, det jeg søgte mest, og det der fyldte meget i mit hjerte,
det var fred. Fordi når et menneske lever i fred, og det ikke lever i frygt, så kan
han skabe et liv for sig. Men uanset hvilket liv, du lever, hvis du lever i frygt, så
kan du slet ikke gøre noget for dig selv. Når du ikke tør at gå ud ad døren, fordi
du er bange for at blive ramt af skud, eller at der går en bombe af ved dit hus.
Når man fortæller dig, personen der lige var gået, nu er død. Når der dør syv
mennesker lige ved siden af dig - det bliver et meget svært liv. Så det jeg havde
mest i tankerne, det var at finde et sted, hvor disse fire børn kunne leve i fred og
tage en uddannelse. Gud bragte os her, og vi takker Ham.”

71 af 108

Der er en gennemgående taknemmelighed over at være kommet til et land med
fred. Men der er også mange, der fortæller, at det kunne have hjulpet dem, hvis
der var blevet taget hensyn til, at de var flygtet fra krig. Det synspunkt er Sadia
repræsentant for:
”Vi er alle sammen blevet behandlet ens. Nogen har set lidt af krigen, og nogen
har været midt i krigen, og Gud har bragt dem ud af det. De flygtede med deres
børn, og det kan også være, at de blev et andet sted lidt, men Gud har gjort det
nemt for dem at flygte videre. Og nogen har været i store problemer og måtte
efterlade nogle af deres børn og tage de andre med. Nogen kom sammen hertil
og endte med at miste hinanden igen eller blive væk fra hinanden. Ens hjerne fik
stød, og man blev stresset.”

Sammenfatning
I dette kapitel har vi fremlagt de somaliske kvinders selvrapporterede årsager
til ledighed. Disse har været meget forskellige. En gennemgående forklaring på
ledighed er manglende anerkendelse af den uddannelse og erhvervserfaring,
kvinderne har medbragt fra Somalia. Dertil kommer en manglende imødekommelse fra jobcentre og sprogskoler af kvindernes faglige ambitioner og mål for
deres kommende arbejdsliv i Danmark.
Fortællingerne om kvindernes sprogkundskaber som årsag til ledighed peger
i forskellige retninger. Nogle af kvinderne oplever deres sprogkundskaber som
gode, men får at vide at de ikke taler godt nok dansk. De mener, at omverdenens
krav til deres sproglige niveau er for høje. Andre oplever selv deres sprogkundskaber som mangelfulde og har en stor vilje til at lære det danske sprog for at øge
chancerne for at komme i job.
Kvinderne tillægger på forskellig vis de sagsbehandlere og vejledere, de har
mødt på deres vej, stor betydning i forhold til, om det er lykkedes dem at komme i
uddannelse og/eller arbejde. I de tilfælde, hvor sagsbehandlerens tilgang er
beskrevet positivt af de somaliske kvinder, har forholdet været præget af
opmærksomhed og tro på, at kvinderne godt kunne opnå deres ønsker og mål.
Det lader dog til, at mange af kvinderne har oplevet sagsbehandlere, der udviste
mistillid og ikke ville imødekomme det, som kvinderne selv ønskede.
Den tillid og relation, der er væsentlig for et vellykket samarbejde mellem sagsbehandler og borger, har – i hvert fald i perioder – været fraværende ifølge
mange af de somaliske kvinders fortællinger. Fortællingerne om den manglende
anerkendelse omhandler oplevelser med et beskæftigelsessystem, der har
modarbejdet en ellers stærk arbejdsidentitet og en ellers stor interesse for at
arbejde og/eller uddanne sig. Kvinderne oplever desuden truslen om økonomiske
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sanktioner, hvis de ikke imødekommer jobcentrets krav om deltagelse i praktik
eller andre aktiveringstilbud, som et kontrolredskab, der fratager dem deres ret til
selv at bestemme over eget liv. På trods af den store mistillid, der eksisterer i relationerne, føler kvinderne paradoksalt nok alligevel en stor afhængighed af hjælp
fra det offentlige system og dets medarbejdere for at komme ud af systemet.
Kvinderne mener også, at diskrimination fra arbejdsgiveres side i nogle tilfælde er
årsagen til, at de ikke kan få job. Diskriminationen går særligt på deres udseende
og påklædning. I forhold til sidstnævnte har en del af kvinderne forsøgt at tilpasse
deres påklædning for at få job, men oplevelserne er i flere tilfælde, at det ikke er
tilstrækkeligt. Kvinderne oplever også, at jobcentermedarbejderne ikke lægger
det nødvendige pres på de virksomheder, der indgår samarbejde med jobcentret
om praktik. De bakker ikke kvinderne op i, at de skal ansættes, men forlænger i
stedet praktikken eller flytter dem til nye praktikker.
Modstanden og den manglende anerkendelse har ifølge nogle af kvinderne
medført psykisk mistrivsel og et komplekst sygdomsforløb. Nogle af kvinderne
føler sig ikke længere i stand til at arbejde som følge af de dårligdomme, der er
kommet af at have stået uden for arbejdsmarkedet alt for længe.
I tillæg hertil beskriver nogle af kvinderne krigstraumer som en årsag til, at de har
svært ved at varetage et arbejde. Kvinderne har forskellige oplevelser med borgerkrigen i Somalia, og de beskriver derfor også forskelligt, hvordan de oplevede
krigens påvirkning på deres adfærd og livskvalitet. I mange tilfælde efterspørger
kvinderne, at det danske samfund begynder at begribe, at de som krigsflygtninge
kan have nogle svære oplevelser med sig i bagagen, og man derfor bør møde
dem på en anden måde.
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6. Kvindernes anbefalinger
”Det, der kunne hjælpe os nu, det er, hvis de [sagsbehandlerne] indså, at de faktisk giver
folk flere udfordringer, og at de holdt op med det. Og så skal man behandle folk værdigt
og hjælpe dem med at få et job. Alle er parate til at arbejde, men nogle er blevet syge. Så
dem, der er syge, dem burde man spørge, ”hvor mange timer kan du arbejde?”. Man burde
snakke med hendes læge og anerkende, hvad hun fejler. Man burde finde ud af, hvad hun
plejede at arbejde med. Man skal vide, hvilke udfordringer hun har, og så finde ud af, hvad
hun egentlig kan arbejde med. Hvad kan hun arbejde med? Sådan en person kan arbejde i
fleksjob. Så man burde give hende et fleksjob. Man skal hjælpe hende med at finde det, der
hedder fleksjob. Socialrådgiveren burde være en støtte. Folk skal altså behandles værdigt.
Praktikkerne skal være værdige, og dem, der er i stand til at arbejde, burde få et ordentligt
job. De [sagsbehandlerne] burde hjælpe dem, fordi det her er jo deres land. Og dem, der
ikke kan arbejde, og deres læger har sagt, at de er syge, dem burde man give et fleksjob.
Det er min mening. Men jeg vil også sige, at de fleste er psykisk syge, og de er blevet trætte
i kroppen og på sjælen. De har levet med problemer i rigtig, rigtig lang tid, og så har man
samtidig kaldt dem grimme ting og hånet dem.”
(Zamzam)

Ovenstående udsagn berører mange af de temaer, som kvinderne har været
inde på i forhold til, hvad der kunne hjælpe dem i job. I dette kapitel præsenteres
kvindernes egne anbefalinger til beskæftigelsessystemet og arbejdsgiverne.
Et gennemgående tema er ønsket om at blive mødt i øjenhøjde, blive anerkendt
og behandlet værdigt. Især efterspørger kvinderne, at de kommunale medarbejdere imødekommer de forskellige ønsker og behov, som kvinderne har, og anerkender, at hver kvindes situation er særlig. Blandt andet efterspørger kvinderne, at
man bliver bedre til at anerkende deres personlige ressourcer og evner, og hvad
de har med sig af uddannelse og erhvervserfaring, og tager det i brug. Derfor
foreslår kvinderne, at beskæftigelsesmedarbejderne og potentielle arbejdsgivere
tager kvindernes uddannelsesbaggrund og erhvervserfaring fra Somalia til
efterretning. Blandt andet foreslår Basra, at man tilbyder supplerende kurser til
de af kvinderne, der har en uddannelse med fra Somalia, i stedet for at bede dem
om at tage hele uddannelsen på ny. Hun efterspørger, at man udviser mere tiltro
ved at tillade dem at arbejde med den uddannelse, de har med sig. I lighed med
dette siger Fartun, da hun bliver spurgt om, hvad hun tror kunne hjælpe somaliske
kvinder i job:
”Ja, og man skal stole på dem. Man skal stole på den viden, de har med sig. Og
man skal forstå, at de er altså mennesker.”
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I de tilfælde, hvor kvinderne er syge og ikke er i stand til at arbejde på ordinære
vilkår, efterspørger de, at man afklarer, hvad de fejler, og derefter hjælper dem
med en fleksjobordning, der passer til den enkelte kvindes situation og skånebehov.
Derudover foreslår kvinderne også, at man ændrer de forudbestemte indtryk, man
har af somaliske kvinder, og at man som potentiel arbejdsgiver og beskæftigelsesmedarbejder møder dem uden forudfattede meninger eller holdninger. Blandt
andet udtrykker Alasey:
”Måske bare viske tavlen ren. Starte forfra. Hvem har de at gøre med, og hvem
er bag det navn? Er det bare en somalisk kvinde, eller er det en somalisk kvinde,
der kæmper, og som gerne vil vise, hvad hun kan, og hvor hendes ressourcer
ligger? For det er et menneske, det er ikke bare en somalisk kvinde. Der er altid
en person bag det.”

I forhold til den manglende rummelighed, som kvinderne oplever, ønsker de
blandt andet, at arbejdsgiverne begynder at se bort fra deres påklædning,
hudfarve, tro og navn og dermed fokuserer på kvindernes reelle egenskaber og
kompetencer. Blandt andet taler Luul for, at man fokuserer mere på kvindernes
evner end på deres påklædning:
”Det, der kunne hjælpe os, er, altså, det er jo ikke tørklædet, der arbejder. Det
er personens evner og anstrengelser, der arbejder. Hvis en person har besluttet
sig for at arbejde, så er det lige meget, om du har et stort stykke stof [det store
tørklæde] på, eller om du har et lille stykke stof på. Hvis man har evnerne, og
man er en person med et godt helbred, så vil man ikke løbe efter 10.000 kr. og
samtidig blive holdt fast i en snor som en hund. Det er der ingen, der vil, hvis man
kan få sin uafhængighed, mens man tjener flere penge. Og så kan man tage fri,
når man vil. Det vil enhver elske.”

Hvad angår sprogkundskaber, efterspørger en gruppe af kvinderne, at man ikke
fokuserer på deres accent, da de erfarer, at de aldrig ville kunne tale som etniske
danskere. Som tidligere nævnt oplever denne gruppe af kvinder, at det danske
sprog er en hindring i forhold til, hvordan andre opfatter og integrerer sig med
dem. De har en oplevelse af, at de taler og forstår sproget tilstrækkeligt, men
de oplever, at særligt kolleger i forbindelse med de praktikker, de er i, mener
noget andet. Den anden gruppe af kvinderne oplever at have mangelfulde
sprogkundskaber, hvor de beretter om de adskillige gange, de har efterspurgt
et sprogtilbud af sagsbehandlere og andre beskæftigelsesmedarbejdere. Disse
kvinder mener, at en løsning til at øge deres arbejdsmarkedsdeltagelse kunne
være at gøre danskundervisning til en del af aktiveringen. Flere har fået at vide, at

76 af 108

de har opbrugt deres kvote af danskundervisning, og nogle får derfor ved siden af
aktiveringen hjælp til dette i frivillige foreninger.
Som Zamzam er inde på i det indledende citat, efterspørger kvinderne også
praktikker med klare formål frem for gentagne og, i kvindernes øjne, formålsløse
praktikker. Især efterspørges praktikker, hvor der er klar forventningsafstemning
og udsigt til job efter forløbet. Især det, at der er udsigt til job, er et stort ønske.
Derudover efterspørger kvinderne, at de etablerede praktikker giver mening
for dem i forhold til deres egne mål. Derfor ønsker de, at man bliver bedre til at
inddrage deres ønsker og interesser. Blandt andet foreslår Nadifa:
”Hvis jeg skal foreslå noget, så er det, at man spørger personen, hvad hun gerne
vil arbejde med, når man etablerer praktikkerne, og at man lytter til den persons
ønsker.”

Også med hensyn til jobcentrets andre tilbud efterspørger kvinderne, at det
giver mening i forhold til deres nuværende situation. Der er fortællinger om, at
kvinderne følger en aktivering, som, de oplever, ikke rykker dem videre i forhold
til arbejdsmarkedet, men mest af alt har karakter af et ”pligttilbud”. Nogle kvinder
beretter her om, at de derfor selv parallelt med aktiveringen deltager i aktiviteter
i foreninger, som hjælper dem med eksempelvis jobsøgning, CV-skrivning samt
dansk- og matematikundervisning.
Forholdet til sagsbehandleren er et meget omdiskuteret tema. Kvinderne beskriver, at det, der for dem kendetegner en god sagsbehandler, er en, der lytter, er
tålmodig, tror på kvindernes evner og lægger en plan i forhold til at komme i job.
Omvendt beskriver kvinderne en dårlig sagsbehandler som en, der ikke er handlekraftig, en der ikke er opmærksom på ens udfordringer, og som mangler empati
– en sagsbehandler, der enten er ligeglad med én eller direkte modarbejder én.
Bilan beskriver eksempelvis betydningen af at have en sagsbehandler, der lytter
til én og hjælper én med at komme i job, i modsætning til en sagsbehandler, som
ikke tager kvindernes ønsker og muligheder i betragtning, og som ikke går aktivt
ind i deres sag:
”De andre var jo bare, ”tag derhen, mens du modtager dine penge, og så skal
vi ikke se hinanden”. Sådan var de andre sagsbehandlere. Forstår du det? Jeg
siger dig, hun [nuværende sagsbehandler] plejer at mødes med mig to gange om
måneden. ”Hvad har du lyst til? Hvad har du brug for?”.”

En del af kvindernes anbefalinger i forhold til sagsbehandlerne handler altså ofte
om at lytte og forstå kvindernes interesser og behov og aktivt hjælpe dem med at
komme i job. Som en måde at hjælpe kvinderne nærmere arbejdsmarkedet
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beretter Maryan endvidere om, hvordan hun kunne have brugt hjælp fra kommunen i forbindelse med hendes ønske om at åbne egen butik:
”Men kommunen hjælper ikke folk. Du burde hjælpe en person, der gerne vil
fremad, fordi det er reglerne i deres land, der er gældende. De burde også finde
et arbejde til personen og hjælpe den person. Og de burde hjælpe folk med
deres ambition. Men de hjælper ikke en. Man siger til dig, ”du skal klare dig selv,
du skal klare dig selv”. Hvordan skal jeg klare mig selv, når jeg ikke kender til
reglerne. Hvad kan jeg gøre, jeg kender jo ikke til reglerne.”

Derudover efterspørger nogle af kvinderne hjælp til andre aspekter af hverdagen
såsom bolig og ansøgning om statsborgerskab, hvor de oplever problemer, der
ofte forstærker udfordringerne i forhold til at komme i job. Andre kvinder udtrykker
omvendt et ønske om, at offentlige myndigheder ikke blander sig i alle aspekter
af deres hverdag. Især i forhold til børnene, hvor nogle af kvinderne ønsker mere
uafhængighed fra sagsbehandlere, pædagoger, lærere og andre.
Sammenfatning
Hovedtrækkene i kvindernes anbefalinger til, hvad der kan hjælpe dem i job, kan
opsummeres i følgende punkter:
•

Grundlæggende ønsker kvinderne at blive mødt i øjenhøjde med en tilgang
præget af anerkendelse og respekt, hvor der med nysgerrighed bliver lyttet til
og set på hver enkelt kvindes unikke situation

•

Kvinderne efterspørger, at den viden, de medbringer fra uddannelse og
erhvervserfaring i Somalia anerkendes, og at de bliver givet mulighed for at
anvende den på det danske arbejdsmarked. Eksempelvis efterspørges supplerende kurser, der åbner op for at bruge deres uddannelse i Danmark, i stedet
for at skulle tage hele uddannelsen på ny

•

Kvinderne ønsker generelt hjælp til at komme i job, og for de kvinder, der er for
syge til at arbejde på ordinære vilkår, foreslås en hurtig afklaring og hjælp til at
få et fleksjob tilpasset den enkelte kvindes situation

•

Kvinderne efterspørger at blive mødt uden forudfattede meninger og holdninger blandt beskæftigelsesmedarbejdere, arbejdsgivere og i samfundet
generelt, hvor de ikke dømmes ud fra eksempelvis deres baggrund, udseende
eller påklædning

•

For en del af kvindernes vedkommende er der et ønske om at forbedre deres
danskkundskaber og dermed deres jobmuligheder. De ønsker, at der åbnes
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op for muligheden for danskundervisning som en del af de tilbud, de får fra
jobcentret. Det gælder for de kvinder, som oplever, at de har dårlige danskkundskaber. De kvinder, der oplever at have tilstrækkelige danskkundskaber,
mener, at det på arbejdspladsen bør accepteres, at de taler med accent og
ikke har et perfekt dansk.
•

Kvinderne giver udtryk for at være trætte af gentagne praktikker, der ikke fører
til noget. De efterspørger praktikker med klare formål, tydelig forventningsafstemning og med udsigt til job efterfølgende, og hvor kvindernes interesser
og mål inddrages. I den forbindelse ønsker kvinderne, at sagsbehandlerne er
bedre til at presse på over for arbejdsgiverne i forhold til ansættelse.
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7. Tværgående analyse og anbefalinger
I dette kapitel fremhæves den viden fra kvindernes fortællinger, der er mest afgørende i forhold til et fremadrettet perspektiv på, hvad der kan gøres for at bringe
somaliske kvinder i job. Fundene perspektiveres til øvrige undersøgelser og viden
på området for dermed at komme frem til anbefalinger til, hvad der fremover med
fordel kan fokuseres på.
De somaliske kvinder, der har deltaget i denne undersøgelse, er på mange måder
vidt forskellige. Nogle kommer fra storbyer i Somalia og har gået på mellemlange
eller lange videregående uddannelser. Nogle kommer fra landet og har ikke taget
megen uddannelse ud over grundskole. Nogle har kortere eller lang arbejdserfaring med sig, andre har ingen grundet eksempelvis alder eller et tidligt giftermål,
som har indebåret en hovedrolle i hjemmet. Mange har fem eller flere børn,
og kun seks af de 50 kvinder i undersøgelsen har ingen børn. Nogle er flygtet
til Danmark, mens andre er familiesammenførte. Nogle er gift, mange er skilt.
Enkelte har aldrig haft job i Danmark, mens andre har haft job i perioder eller stort
set hele tiden. Nogle er iværksættere og/eller selvstændige. Nogle er fyldt med
gå-på-mod og er handlekraftige, andre har mistet modet og har affundet sig med
deres situation, og nogle befinder sig et sted midt imellem. Det er blot et uddrag
af forskellighederne.
På andre punkter er der nogle fællestræk, der går igen. De fleste bor i sociale
boligområder i Danmark. Det skal dog her påpeges, at undersøgelsen kun har
omhandlet kvinder i Aarhus, Aalborg, Odense og København. Stort set alle kvinderne har en stærk fællesskabsorientering, som kommer til udtryk ved deltagelse
i diverse frivillige foreninger. Der er et udtalt ønske om at hjælpe andre somaliske
kvinder her i landet med de udfordringer, de møder, men kvinderne forsøger også
at hjælpe medsøstre i deres hjemland. På den måde er der en stor solidaritet og
ansvarsfølelse i forhold til hinanden. Endelig er der det oplagte kendetegn ved
kvinderne, at de alle bærer en religiøs hovedbeklædning, som dog fremkommer i
forskellige former.
I det følgende vil vi fokusere på de dele af fortællingerne, der peger på væsentlige barrierer for at komme i job, gennemføre en uddannelse og/eller fastholde
tilknytningen til arbejdsmarkedet.
Vi har identificeret fire hovedudfordringer:
•
•
•
•

Et beskæftigelsessystem præget af få indsatsmuligheder
Måden kvinderne mødes på i det offentlige system
Fordomme og mangel på accept af forskellighed
Begrænset kendskab til og bevidsthed om arbejdsmarkedet
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Et beskæftigelsessystem præget af få indsatsmuligheder
Der er blandt kvinderne mange fortællinger om, at den beskæftigelsesindsats, de
er blevet tilbudt, har båret præg af et ensidigt fokus på få indsatser. Der er gennemgående fortællinger om, at praktikker har været den mest udbredte indsats.
Praktikkerne har imidlertid været tilrettelagt på en måde, hvor kvinderne ikke har
kunnet se mening og mål med dem – og som den største udfordring, at der ikke
har været tale om praktikker med efterfølgende ansættelsesmuligheder.
Dette er meget genkendeligt fra et kvalitativt studie i relation til Beskæftigelse
Indikator Projektet (BIP) – ”Fra udsat til ansat – set fra et arbejdstagerperspektiv”.
Her udtrykker tidligere aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, der nu er i
job, frustration over gentagne praktikforløb uden udsigter til job og manglende
afklaring af deres situation under deres ledighedsforløb (Væksthusets Forskningscenter, 2017b).
Ligeledes er der blandt de somaliske kvinder fortællinger om beskæftigelsesindsatser, der ikke har givet mening i forhold til kvindernes familiesituation. Især
har den stærke forældreidentitet haft indflydelse på kvindernes hverdag, hvor opgaverne tilrettelægges i forhold til børnene. Samtidig er ansvaret for børnene og
hjemmet væsentlige hos kvinderne, ofte som resultat af at være enlig mor. Derudover er der fortællinger om, at nogle af kvinderne potentielt har krigstraumer, som
ikke nødvendigvis håndteres. Ligeledes beretter de sprogligt udfordrede kvinder
om manglende sprogtilbud, som jobcentret ikke har mulighed for at imødekomme
på grund af overskredet periode i forhold til reglerne om danskuddannelse. Der
er også kvinder, der har andre udfordringer, såsom boligproblemer, at være enlig
forsørger til mange hjemmeboende børn, og uvished om statsborgerskab og
økonomi.
De mange forskellige udfordringer ud over ledigheden er også et genkendeligt
fænomen i en anden undersøgelse af somaliere i København. Her beskriver frivillige fra civilsamfundsorganisationerne den ekstra arbejdsbyrde, de stod med, fordi
de tilbød hjælp i forhold til andre områder ud over beskæftigelse – eksempelvis i
forhold til boligforhold, det offentlige system og dets regler og rettigheder (Open
Society Foundation, 2014).
Således har der i mange af kvindernes fortællinger ikke været sat ind med en
helhedsorienteret indsats præget af flere sammenhængende indsatser, hvilket
ny forskning har vist, bringer udsatte ledige tættere på arbejdsmarkedet (Væksthusets Forskningscenter, 2018). Folketinget har i tråd hermed vedtaget en ny
lovgivning, der tilskynder en helhedsorienteret indsats, der skal hjælpe borgere
ved at tage udgangspunkt i deres samlede problemer og ressourcer gennem en
tværgående koordineret indsats (Finansministeriet, 2018).
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En undersøgelse af de nordiske landes arbejdsmarkeds- og integrationspolitik
viser, at de øvrige nordiske lande oplever de samme udfordringer med at integrere
ikke-vestlige indvandrere og flygtninge på arbejdsmarkedet (Karlsdórttir et al.,
2018). Især er udfordringerne med kvinderne størst, hvor årsagerne til ledighed
kan henføres til manglende formelle kvalifikationer/uddannelse, sprogkundskaber,
adgang til lokale netværk, dårligt helbred, diskrimination og familieforpligtelser.
Samtidig er landene også fælles om at implementere adskillige initiativer, både
på landsplan og kommunalt, for at bringe flygtninge tættere på arbejdsmarkedet.
Eksempelvis det norske program Jobbsjansen, der er et kvalifikationsprogram
målrettet flygtninge og indvandrere, der er langt fra arbejdsmarkedet, og som
typisk tilbydes kvinder med begrænset eller ingen uddannelse og erhvervserfaring. Det er et toårigt program, hvor der etableres de grundlæggende rammer
for, at kvinderne kan komme i beskæftigelse. Det svenske program Snabbsspårat
er også målrettet nyankomne flygtninge, hvor man matcher deres relevante
færdigheder og erfaringer med sektorer, der har stort behov for arbejdskraft.
Samtidig kombineres svenskundervisning med praktik, supplerende uddannelse
og faglig færdighedsvurdering. Norge har også et lignende program, Hurtigsporet,
hvor formålet er at forbinde relevant arbejdserfaring med brancher, der mangler
arbejdskraft, og det tilbydes ofte til de mest motiverede flygtninge. Også Danmark
har lignende initiativer, som eksempelvis Integrationsuddannelsen (IGU), der er et
toårigt forløb til nyankomne flygtninge, hvor praktikforløb i virksomheder kombineres med sprogundervisning (Nordregio, 2017).
Da de somaliske kvinders fortællinger er præget af forgrenede problemstillinger,
hvor de oplever helbredsmæssige og sociale udfordringer, forslås beskæftigelsesindsatser, der også tager udgangspunkt i disse udfordringer, så de kan få en
større og mere stabil tilknytning til arbejdsmarkedet. Derfor er følgende forslag til
tiltag som alternativ til nuværende ensidige indsatser:
•

Bliv endnu bedre til at tilbyde helhedsorienterede indsatser. Blandt andet ved at
indtænke familien og implementere strategier, der fremmer balance mellem
arbejds- og familieliv. Der bør også tilbydes indsatser, der hjælper kvinderne til
en bedre sygdoms- og traumemestring, der er tilpasset den enkelte kvindes
situation, motivation og ressourcer.

•

Skel til de andre nordiske lande. De somaliske kvinder har været i Danmark i
omkring 20 år, og som konsekvens kan de ikke tilbydes et IGU forløb, da de
ikke er i målgruppen for dette. Ikke desto mindre kunne dele af og ideerne
bag forløbene med fordel udbredes til kvinderne. Eksempelvis for kvinder,
hvor det ikke er relevant/muligt med opkvalificering/uddannelse, mangler
der tilbud med ansættelsesperspektiver, som kobler sprogundervisning med
eksempelvis praktik. Omvendt for kvinder, hvor det er relevant at sætte ind
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med opkvalificering, mangler der tiltag, der kobler faglig opkvalificering med
danskundervisning og konkrete arbejdspladser.
•

Etabler meningsfulde praktikker med jobperspektiver i kombination med andre
indsatser. Da der er mange fordele ved de virksomhedsrettede indsatser i
forhold til at øge lediges jobchancer, anbefales en målrettet og langsigtet plan
for praktik, der kan medvirke til at øge kvindernes motivation. Dertil kan der
med fordel rettes fokus på brancher med jobmuligheder for at fremme reelle
jobchancer efter endt praktik. Praktikker i kombination med andre indsatser
kan øge jobchancerne yderligere, såfremt kvinderne har andre behov eller
problemstillinger, der skal arbejdes med.

Måden kvinderne mødes på i det offentlige system
Der er fremkommet adskillige fortællinger fra kvinderne om, at de er blevet mødt
af beskæftigelsesmedarbejdere, der har ikke har taget udgangspunkt i kvindernes
medbragte eller tilegnede kompetencer. Det skal muligvis ses i sammenhæng
med det tidspunkt, kvinderne er kommet til Danmark på, hvor der ikke var udviklet
mange redskaber til kompetenceafklaring (Overgaard, 2004). Mange har derudover fortalt om møder med beskæftigelsesmedarbejdere, der ikke har udvist tiltro
til, at kvinderne kunne tage en uddannelse. Disse kvinder har haft en oplevelse af,
at man som somalisk kvinde er blevet skåret over en kam – at der ikke har været
skelet til, hvem de var, hvad de kunne, og hvilke erfaringer og ressourcer de havde
med sig. Derudover har de følt sig magtesløse i forhold til at få indflydelse på,
hvad de skulle gøre for at forbedre deres fremtidige muligheder på arbejdsmarkedet.
Nogle af de udfordringer, som kvinderne peger på, har lighed med de udfordringer, der peges på i andre studier af kontanthjælpsmodtageres ledighedsforløb.
En undersøgelse af tidligere ledige borgeres oplevelser med beskæftigelsessystemet viser stadier i deres ledighedsforløb, der har været præget af tilbagegang
i forhold til en tilknytning til arbejdsmarkedet (Væksthusets Forskningscenter,
2017b). I disse perioder oplevede borgerne, at man ikke mødte dem i øjenhøjde,
og/eller at deres problemer ikke blev anerkendt, hvilket er oplevelser, som de
somaliske kvinder også har beskrevet i deres fortællinger. Dermed er der temaer
i kvindernes fortællinger, der også er gennemgående i andre udsatte borgeres
fortællinger, og som dermed kan ses som generelle tendenser hos langtidsledige.
Omvendt er der i denne undersøgelse fortællinger om oplevelser, der kun har
været beskrevet af de somaliske kvinder, som eksempelvis udfordringerne med
at gå på kompromis med sin stærke religiøse og kulturelle identitet, diskrimination
og manglende sprogkundskaber. Samtidig viser undersøgelsen også, at kvinderne
er forskellige, både hvad angår deres kompetencer, adfærd og behov. Således
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adskiller de somaliske kvinder sig fra hinanden indbyrdes, mens de som gruppe
adskiller sig fra andre grupper i forhold til nogle aspekter omkring ledigheden.
Undersøgelsen har også vist, at de somaliske kvinder er præget af den kollektivistiske livsanskuelse, hvor gode relationer har stor betydning og er et bærende
element. Relationen til beskæftigelsesmedarbejderne synes at være afgørende
for de somaliske kvinder, der oplever en vis afhængighed af sagsbehandleren
i forhold til at komme i arbejde, da det i kvindernes optik er sagsbehandleren,
der enten er årsagen til, at man kommer i job, eller årsagen til, at man modtager
offentlig ydelse i flere år. Derudover lader der til at herske en forestilling om sagsbehandlerens rolle som udelukkende en myndighedsperson, der kan bestemme
over deres ydelse, hvilket er med til at forstærke den magtesløshed, kvinderne
oplever i forvejen.
I forhold til de somaliske kvinders oplevelser af manglende tiltro fra sagsbehandlernes side viser forskningsresultater fra Beskæftigelses Indikator Projektet, at jo
mere sagsbehandleren tror på borgerens jobchance, desto større er borgerens
sandsynlighed for at komme i job (Væksthusets Forskningscenter, 2017a). Dermed
er den gode relation og sagsbehandlerens tro på kvinderne vigtige parametre for
at øge deres beskæftigelsesmuligheder.
Kongsgaard og Rod beskriver i en bog om ”bedre begrundet praksis” to faldgruber, som velfærdsprofessionelle (eksempelvis socialrådgivere, læger, beskæftigelseskonsulenter, psykologer og pædagoger) bør undgå i deres arbejde med
mennesker. Den ene er ”tavs-viden-fælden”, hvor man arbejder individualiseret og
komplekst i alle situationer, mens den anden er ”manualiseringsfælden”, hvor man
følger en generel praksis i forhold til den enkelte, udelukkende fordi den virker for
gennemsnittet (Kongsgaard & Rod, 2018). Dertil kommer, at beskæftigelsesmedarbejdere i deres arbejde skal balancere mellem en myndighedsposition og en
bemyndigende position og i dette spænd kunne indtage forskellige roller. Således
foreslår forfatterne, at velfærdsprofessionelle bør forholde sig refleksivt til deres
praksis, idet de kritisk reflekterer over løsningerne og/eller implementeringen af
disse.
Med udgangspunkt i nogle af de gennemførte interviews beskrives i boksene nedenfor to succeshistorier, som illustrerer de positive konsekvenser af troen på borgeren. Den ene ud fra et individuelt udgangspunkt, hvor Nadifas sagsbehandler
lyttede til hendes ønsker, og den anden ud fra et overordnet udgangspunkt, hvor
Jobcenter Aarhus mødte somaliske kvinder på en anderledes måde. I begge tilfælde er der arbejdet ud fra en bemyndigende position, hvor der er blevet lyttet til
kvindernes behov og idéer, som dernæst er blevet imødekommet, samtidig med
at myndighedspositionen er bevaret. Derudover illustrerer eksemplerne også en
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refleksiv tilgang, der har skabt rammer for autonomi hos de somaliske kvinder
og givet en oplevelse af, at deres interesser blev inddraget. I begge tilfælde, har
beskæftigelsesindsatserne haft en positiv effekt på kvindernes beskæftigelse,
fordi man netop besluttede at møde dem der, hvor de er, og samtidig har man
undersøgt de muligheder og ressourcer, som kvinderne er i besiddelse af.
Undersøgelsens resultater viser, at måden, kvinderne bliver mødt på i det offentlige system, og relationen til beskæftigelsesmedarbejderne kan forbedres
med henblik på øge beskæftigelsesmulighederne for målgruppen. Derfor er
forslag til tiltag følgende:
•

Tag udgangspunkt i den enkelte kvinde. Da somaliske kvinder ikke er ens, bør
den enkelte kvindes individualitet forstås, så hendes særlige ressourcer og
udfordringer imødekommes med den rette indsats. Beskæftigelsesmedarbejderen kan med fordel have en nysgerrig og reflekterende tilgang, når
han/hun identificerer den enkeltes erfaringer, kompetencer og ønsker og
aktiverer disse i forhold til arbejdsmarkedet. Det indebærer en åbenhed over
for ressourcer og kompetencer, man ikke nødvendigvis kender, og at man
arbejder med transfer af disse til en dansk arbejdsmarkedskontekst.

•

Undgå uoverensstemmelser mellem kvindernes personlige interesser og
jobcentrets mål. Dette kræver tydelig rammesætning i kombination med et
afsæt i kvindernes ønsker og behov. Fælles mål og retning kan øges ved,
at kvinderne oplever, at jobcenteret lytter til dem og deres ønsker, samtidig
med at de formidler de muligheder, der findes inden for beskæftigelsesindsatsens rammer. Hermed vil beskæftigelsesmedarbejderen i højere grad
blive opfattet som en medspiller end en modspiller.
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Jobcenter Aarhus og SomaliFood
Aarhus Kommune har målrettet arbejdet med målgruppen af langtidsledige borgere
med somalisk baggrund. Især har fokusset været på de somaliske kvinder, da disse er
overrepræsenterede i kommunens kontanthjælpssystem. Afdelingsleder Trine Thomsen
oplyser blandt andet, at de somaliske kvinder udgør cirka en fjerdedel af de borgere, der
har modtaget kontanthjælp i mere end ti år. Således havde Jobcenter Aarhus iværksat
en særlig investeringsmodel, Job i Fokus, for flygtninge og indvandrere, som er ude af
integrationsperioden, hvilket berørte primært kvinder med ikke-vestlig baggrund.
Gennem diverse jobcafeer skabt af jobcentret i sociale boligområder fik borgerne i
målgruppen hjælp til jobsøgningsprocessen, iværksætteri, konkrete jobmuligheder med
mere. Formålet med indsatsen var at tilrettelægge en specialindsats, der tager højde for
kvindernes egne ønsker og ressourcer.
Som resultat af denne særlige indsats opstod cateringvirksomheden SomaliFood, hvor
14 somaliske kvinder gik sammen om at åbne deres egen virksomhed med støtte fra
jobcenteret. Som udgangspunkt skulle beskæftigelsesmedarbejderne nemlig være åbne
og nysgerrige i forhold til, hvad, kvinderne selv mente, ville forbedre deres beskæftigelsesmuligheder, og det blev starten på en ny virksomhed. Trine Thomsen siger blandt
andet:
”Men det, der bare var helt tydeligt at se, var, hvordan kvinderne blomstrede. Det der med, at
vi lyttede til dem, at vi tog dem alvorligt, og at vi hjalp dem med at forfølge deres drømme,
det gjorde, at de pludselig var 100 procent stabile. Og ja, de havde otte børn, men det var
ligegyldigt, for de kom alligevel. De tog hygiejnebeviset på en uge, som lå imellem jul og
nytår, hvor alle børnene havde fri. Men kvinderne kom, og de bestod alle sammen. Det, troede vi ikke, kunne lade sig gøre. Noget af det, som alt det her har været med til, er, at vi på
jobcenteret begyndte at få et andet billede af somaliske kvinder, fordi vi ser, at hvis vi møder
kvinderne på en anden måde, end det vi har gjort tidligere, så sker der også noget andet.”
Den nye måde at møde de somaliske kvinder på har vist sig at have mange fordele. Som
udgangspunkt har fremgangsmåden været med til at ændre kvindernes beskæftigelsessituation, da de nu har mulighed for at benytte deres kompetencer og ressourcer til at
arbejde med det, de har interesse for. Derudover har fremgangsmåden også muliggjort
en fleksibilitet og motivation hos kvinderne, som kom bag på beskæftigelsesmedarbejderne. Eksempelvis det, at kvinderne formåede at tage deres afgangsbevis, på trods af
at børnene have ferie i perioden. Derudover blev beskæftigelsesmedarbejderne også
påvirket af kvindernes motivation, og deres forforståelse af kvinderne har nu ændret sig.
Trine Thomsen fortæller om, hvordan man på jobcentret førhen ikke havde mange forventninger til de somaliske kvinder, hvilket er helt anderledes i dag, hvor medarbejderne
har fået en tro på at kunne få kvinderne i arbejde.
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Fra ledig til iværksætter
Nadifa er i dag uddannet kosmetolog med egen klink. Hun fortæller om de udfordringer,
hun løb ind i, i forhold til at realisere sit oprindelige ønske om at tage sygeplejerskeuddannelse. Efter Nadifa afsluttede sprogskolen, ville hun gerne i job hurtigt, hvilket ledte til,
at hun kom ud i adskillige praktikker. De førte dog ikke til ansættelse. Derudover oplevede hun, at praktikkerne ikke gav mening for hende, da de var inden for brancher, hun ikke
havde interesse for. Som resultat heraf vendte hendes ønske om at tage en uddannelse
tilbage, og hun startede derfor på frisøruddannelsen på teknisk skole. Hun måtte dog
afbryde uddannelsen, da hun ikke kunne finde en praktikplads.
Derefter forsøgte Nadifa at tage en uddannelse på VUC, men da hun havde svært ved
at bestå skriftligt dansk, afbrød hun uddannelsen. Hun forsøgte igen at komme i arbejde
igennem praktikker, men endnu en gang førte disse ikke til job. Hun fik dog en enkelt
god oplevelse med en praktik på kosmetologskolen, der betød, at hun fik en interesse for
uddannelsen og jobbet som kostemolog. Men da uddannelsen var privat, havde hun ikke
mulighed for at få SU, og hun havde ikke råd til selv at betale.
Efterfølgende delte Nadifa ønsket med sin sagsbehandler i håb om, at han kunne hjælpe
hende i forhold til de økonomiske aspekter omkring uddannelsen. Sagsbehandleren, der
efterfølgende bevilligede uddannelsen, havde en anden tilgang til Nadifa, end den hun
havde oplevet hos sine tidligere sagsbehandlere. Blandt andet siger hun:
”Jamen, jeg har haft mange forskellige rådgivere [sagsbehandlere], og hver gang sagde jeg
til dem, ”jeg vil gerne arbejde, jeg vil gerne gøre noget, jeg vil ikke sidde hjemme, og jeg vil
ikke i praktik. Jeg vil gerne uddanne mig”. Men ham her [den sidste sagsbehandler] spurgte
mig, ”hvordan kan jeg hjælpe dig?”. Så sagde jeg, ”du kan hjælpe mig med at komme ind på
den uddannelse, jeg gerne vil, så jeg kan arbejde”. Så spurgte han mig, ”er du sikker på, at
du kan finde arbejde med den?”. Så sagde jeg, ”ja.”
Nadifa oplevede, at der for første gang blev spurgt ind til, hvad hun ønskede, at man tog
hende seriøst og samtidig gav hende den hjælp, hun havde behov for. Hun oplevede, at
de forhenværende sagsbehandleres manglende tiltro til hendes evner havde påvirket
hende, hvilket ifølge hende er grunden til, hun ikke fik lært sproget eller kunne gennemføre de tidligere uddannelser, hun påbegyndte.
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Fordomme og mangel på accept af forskellighed
Oplevelser med fordomme og manglende rummelighed er fremtrædende i de
somaliske kvinders fortællinger. Samlet set fortæller kvinderne om oplevelser om
forskelsbehandling på tværs af forskellige områder i livet. Det gælder i forhold til
læger, medarbejdere i jobcentre og hos øvrige offentlige forvaltninger, men også
blandt kolleger på arbejdspladser under praktikforløb samt i den brede befolkning.
Fordomme og diskrimination spiller en rolle, og uddannelse og kompetenceudvikling er derfor i sig selv ikke altid nok til at integrere flygtninge og indvandrere på
de europæiske landes arbejdsmarked (European Communities, 2017). Ofte oplever
etniske minoriteter udfordringer i forbindelse med jobsøgning i de skandinaviske
lande, hvor et udenlandsk navn skaber usikkerhed omkring deres sprogkundskaber og produktivitet hos arbejdsgiverne (Nordregio, 2017).
En undersøgelse af diskrimination på det norske arbejdsmarkedet viser, at
arbejdsgivere er mindre tilbøjelige til at ansætte langtidsledige, og endnu mindre
tilbøjelige hvis disse har en anden etnisk baggrund. En svensk undersøgelse
viser, at der er 50 procent mindre chance for at blive indkaldt til en samtale, hvis
ansøgeren har et ikke-svensk navn (Nordregio, 2017). Dette går i tråd med de
udfordringer, kvinderne har beskrevet i forhold til de utallige jobansøgninger, de
har sendt forgæves.
De fleste europæiske lande har taget initiativ til forskellige tiltag, der har til formål
at fremme mangfoldighed på arbejdsmarkedet. Eksempelvis har den danske regering i 2004 fastsat et mål om at øge antallet af offentlige medarbejdere med en
anden etnisk baggrund end dansk til 3,5 procent (European Communities, 2007).
Også i Norge skulle offentlige myndigheder som led i handlingsplanen for at
bekæmpe diskrimination indkalde mindst én ansøger med en anden etnisk baggrund end norsk til samtale, så længe den pågældende ansøger var kvalificeret.
En undersøgelse af, hvordan danske arbejdspladser forholder sig til loven om
forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet, viser, at 53 procent af de
kommunale arbejdspladser har iværksat tiltag for etniske minoriteter, mens
antallet er 44 procent af de private arbejdspladser og 33 procent af de statslige
arbejdspladser (Institut for Menneskerettigheder, 2017).
Derfor bør integrationen af somaliske kvinder på arbejdsmarkedet diskuteres
som en tovejsproces. For at skabe rammer for, at kvinderne får en tilknytning til
arbejdsmarkedet, bør arbejdsmarkedet også være tilpasset sådan, at det giver
plads til dem. Derfor er følgende forslag til tiltag:
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•

Arbejd mere med mangfoldighed. Mangfoldighed på arbejdspladserne fremmes
ved at vise potentialet i at have somaliske kvinder ansat. Der kan tages initiativ
til tiltag, der retter sig mod medarbejdere og ledere på arbejdspladser, så en
mere etnisk mangfoldig sammensætning af medarbejderstaben fremmes.

•

Fortæl de gode historier. Der forsåles også kampagner og informationsmateriale, hvor kvinder står frem med fortællinger om deres ressourcer og
motivation. De kvindelige somaliske rollemodeller kan være med til at inspirere
til udvikling og bidrage til mangfoldighed på arbejdsmarkedet og i samfundet
som helhed. De ressourcestærke somaliske kvinder kan også gå forrest som
rollemodeller, der inspirerer og opmuntrer andre kvinder gennem deres personlige engagement.

•

Bedre dialog med arbejdsgivere. Jobcentrene kan indgå i dialog med arbejdsgivere om nogle af de religiøse og kulturelle problemstillinger, som de somaliske
kvinder har beskrevet i deres fortællinger. Eksempelvis er arbejdsgivernes
forbehold over for den religiøse hovedbeklædning samt misforståelser
blandt kollegaerne grundet manglende sprogkundskaber gennemgående
problematikker i kvindernes fortællinger. Jobcentret kan derfor rådgive og
vejlede arbejdsgiverne og/eller kollegaerne i, hvordan disse udfordringer
kan overkommes, samt hjælpe dem med at skabe kulturelle tilpasninger på
arbejdspladsen ved brug af eksempelvis rollemodeller og mentorer.

Begrænset kendskab til og bevidsthed om arbejdsmarkedet
Der har været flere fortællinger om manglende viden om lovgivning og muligheder i forhold til det danske arbejdsmarked. Fortællingerne om systemafhængigheden synes primært at skyldes en manglende forståelse af det danske system, der
efterlader kvinderne med begrænset kendskab til arbejdsmarkedet, rammerne
i beskæftigelsesindsatsen og samfundet som helhed. På trods af at der er en
stor interesse for at finde et arbejde, oplever kvinderne store udfordringer med at
komme i job. Det handler særligt om udfordringer med, hvordan man søger jobs,
spilleregler på arbejdsmarkedet og kendskab til de forskellige jobbrancher.
I 2016 iværksatte Ingeniørforeningen IDA et flygtningeprojekt, Professional Engineering Academy, der havde til formål at opkvalificere flygtninge med ingeniørbaggrund, hvor et af formålene var at forbedre deres kendskab til og viden om de
sociale og kulturelle spilleregler, der er på det danske arbejdsmarked (IDA, 2018).
Tidligere forskningsstudier har vist, at civilsamfundsorganisationerne har positiv
effekt på flygtninge og indvandreres arbejdsmarkedstilknytning, i forhold til at få
adgang til arbejdsmarkedet. De sociale netværk i organisationerne giver adgang
til kendskab til arbejdsmarkedet og dets beskæftigelsesmuligheder (Nordregio,
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2017). Samtidig giver de forskellige organisationer mulighed for, at flygtninge og
indvandrere kan lære og/eller øve de nødvendige kompetencer for at komme i
beskæftigelse. Derudover viser det sig, at relationerne, der er skabt i minoritetsforeningerne, ikke alene bidrager til en højere arbejdsmarkedstilknytning men også
til positive sociale relationer med det resterende samfund.
Fordelene ved involvere civilsamfundsorganisationer er også anerkendt af de
nordiske lande, der er gået sammen om et samarbejde, hvor de etniske kulturelle
foreninger benyttes til at fremme integration og inklusion på arbejdsmarkedet. Her
er civilsamfundet et afgørende redskab til at give flygtninge og indvandrere mulighed for at lære befolkningen bedre at kende, forbedre sprogkundskaber samt
bruge deres ressourcer i forhold til arbejdsmarkedet (Nordic Council of Ministers,
2018).
Som tidligere nævnt, er de somaliske kvinder fællesskabsorienterede, idet de
ofte indgår i stærke fællesskaber med andre somaliske kvinder. Derfor er de ofte
aktive medlemmer i foreninger, hvor kvinderne hjælper hinanden med adskillige
aspekter af hverdagen, som blandt andet børnepasning, det danske sprog, jobsøgning med mere. Der er mange potentielle ressourcer i disse foreninger, der kan
udnyttes. Derfor er forslag til tiltag:
•

Skab samarbejde med de somaliske kvindeforeninger. Jobcentrene kan eksperimentere med at bruge de somaliske kvindeforeninger i beskæftigelsesindsatsen, da der er fordele ved at involvere disse i forhold til at løse udfordringerne
med at opnå tilknytning til arbejdsmarkedet. Blandt andet kan foreningerne
være med til at levere enestående viden om nogle af de udfordringer, somaliske kvinder oplever i forhold til det offentlige system og arbejdsmarkedet
generelt. Ligeledes kan foreningsmedlemmer, der er i beskæftigelse, levere
viden om jobsøgning, branchekendskab og mulige veje til beskæftigelse.
Jobcenteret kan derfor benytte disse erfaringer til at forme de beskæftigelsesrettede indsatser, der er mest hensigtsmæssige for målgruppen. Derudover
kan foreningerne også understøtte formidlingstiltag, hvor jobcentrene kan forklare de grundlæggende rammer i beskæftigelsesindsatsen, og dermed øge
kvindernes viden om arbejdsmarkedet og beskæftigelsesmulighederne. Det
er interessant at undersøge, om denne fremgangsmåde kan være med til at
modvirke systemafhængigheden ved at skabe rammer for kvinderne, hvor de
har mulighed for selv at tage initiativ og styring i forhold til deres jobsøgningsproces og andre aspekter af hverdagen. Ligeledes kan der eksperimenteres
med at bruge foreningerne i samarbejdet mellem jobcentrene og de somaliske
kvinder som ramme for, at kvindernes selvbestemmelse aktiveres, og der kan
opmuntres til iværksætteri. Samtidig kan samarbejdet udnyttes til at gøre kvinderne velinformerede i forhold til realistiske job- og uddannelsesmuligheder.

91 af 108

•

Brug de andre civilsamfundsorganisationer. Andre organisationer, som
eksempelvis Bydelsmødrene, Indvandrer Kvindecentret og Daghøjskolen
for Indvandrerkvinder, bør involveres i de beskæftigelsesrettede strategier.
Organisationerne udfører allerede socialt arbejde i forhold til målgruppen og
har derfor et relevant indblik i metoder til at få kvinderne i beskæftigelse.
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Bilag 1-4: Interviewguides
Bilag 1. Personlige interviews (dansk version)
Tema 1: Personlige oplysninger
Spørgsmål 1: Hvor gammel er du?
Spørgsmål 2: Hvornår kom du til Danmark?
• Har du statsborgerskab?
Spørgsmål 4: Er du gift?
• Hvor længe?/Eller hvor længe har du været skilt?
Spørgsmål 3: Har du børn?
• Hvor mange, og hvor gamle er de?
Spørgsmål 5: Hvad er din boligsituation?
Tema 2: Livsfortællingen (sociale forhold og levevilkårene i Somalia)
Spørgsmål 6: Hvor i Somalia er du fra?
Spørgsmål 7: Hvordan var dit liv i Somalia?
• Hvordan boede du?
• Hvad og hvordan var de relationer, du havde der?
• Hvordan var din økonomi?
Spørgsmål 8: Var du i uddannelse eller i job i Somalia?
• Medbragte kvalifikationer?
Tema 3: Levevilkår i Danmark
Spørgsmål 9: Hvordan kom du til Danmark?
• Kom du alene eller med nogen?
• Var det igennem familiesammenføring?
Spørgsmål 10: Hvordan er dit liv i Danmark?
Spørgsmål 11: Kan du beskrive en almindelig hverdag?
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Spørgsmål 12: Hvad er dine drømme og ønsker?
Spørgsmål 13: Hvordan vil du opnå disse?
Spørgsmål 14: Hvilke personlige succeser er du mest stolt af?
Tema 4 a) Uden job: Selvrapporterede årsager til ledighed
Spørgsmål 15: Er du i job?
• Hvor længe har du været ledig?
• Har du tidligere haft et job i Danmark?
Spørgsmål 16: Hvad gør du for at komme i job?
• Troen på at kunne arbejde?
• Vigtigheden af at arbejde?
Spørgsmål 17: Har du taget uddannelse/kurser i Danmark?
Spørgsmål 18: Hvordan er dine danskkundskaber?
• Hvilke sprogtilbud har du deltaget i?
Spørgsmål 19: Hvad har forhindret dig i at komme i job?
Spørgsmål 20: Hvad kan du bidrage med på en arbejdsplads?
• Hvad synes du selv, at du er god til?
• Hvilken branche matcher bedst dine kvalifikationer?
Spørgsmål 21: Hvad er dine erfaringer med jobcenteret?
• Hvad er dine oplevelser med forløbene/aktiveringen/sagsbehandleren?
• Hvilken støtte og vejledning får du fra jobcentret/sagsbehandleren?
Spørgsmål 22: Hvilken hjælp og støtte kunne du bruge mere af?
• Føler du, at dine ønsker og mening bliver imødekommet?
• Er der noget, du ønsker hjælp til, som du ikke får i dag, og som vil kunne
hjælpe dig i job?
Tema 4 b) Med job: Selvrapporterede årsager til ledighed
Spørgsmål 15: Er du i job?
• Hvad arbejder du med? Hvor længe har du arbejdet der?
• Hvordan fik du jobbet?
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Spørgsmål 16: Er du glad for dit arbejde?
• Får du brugt dine kompetencer?
• Hvordan er dit forhold til kollegaerne?
Spørgsmål 17: Hvad gjorde du for at komme i job?
Spørgsmål 18: Hvordan er dine danskkundskaber?
• Har du deltaget i sprogtilbud?
Spørgsmål 19: Hvilke udfordringer mødte du som ledig?
Spørgsmål 20: Hvad var dine erfaringer med jobcenteret?
• Hvad var dine oplevelser med forløbene/aktiveringen/sagsbehandleren?
• Hvilken støtte og vejledning fik du fra jobcentret/sagsbehandleren?
Spørgsmål 21: Hvilken hjælp og støtte kunne du bruge mere af?
• Føler du, at dine ønsker og meninger blev imødekommet?
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Bilag 2. Personlige interviews (somalisk version)
Qaybta 1aad: Macluumaadka shakhsiga ah
Su aasha 1aad: Gormee dhalatay?
Su aasha 2aad: Gormee ad timid Danmark?
• Sharciga Danishka ma Haysataa?
Su aasha 3aad: Ilmo Ma leedahay?
• Imisa carruur ah ayaad haysataa?
• Maqo sano ayee jiraan?
Su aasha 4aad: Ma guursatay?
• Mudo intee leeg?
Su aasha 5aad: Maxay tahay xaaladdaada guriga?
Qaybta 2aad: Sheekada oo noloshaa (Xaaladaha bulshada iyo xaaladaha nololeed)
Su aasha 6aad: Somaaliyo magaaladee aya ka timid?
Su aasha 7aad: Sidee ayaa noloshu ahayd Soomaaliya?
• Sidee ayaad u degneed??
• Dadka kugu dhow yee ahaayeen? / sidee aya isla dhaqmeeseen?
• Sidee ahaa dhaqaalahaaga?
Su aasha 8aad Somaaliyo wax ma ku soo baraatay?/ Shaqo ma la heed?
• Shahaadooyinka la keenay
Qaybta 3aad: Noloshu ku jirta Danmark
Su aasha 9aad: Sidee ayaad ku timid Danmark?
• Miyaad keligaa timid ama ma la timid dad kale?
Su aasha 10aad: Sidee ayad u aragtaa noloshaa Danmark?
Su aasha 11aad: Miyaad sharaxi kartaa nolol maalmeedkaaga?
Su aasha 12aad: Waa maxay riyaadaa mustaqbalka ah?
Su aasha 13aad: siidee aya rabtaa inaad riyaada u gaartid?
Su aasha 14aad: maxaawayee guusha adiga shakhsi ahan aad gaartey noloshadi?
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Qaybta 4aad a) la’aan shaqo: Sababaha shaqa la’aanta
Su aasha 15aad: Ma haysataa shaqo maanta?
• Mudo intee ayaad ahayd shaqo la’aan?
• Miyaad horay shaqo haysatey?
Su aasha 16aad: Maxaa sameesa si aad saqo u heshid?
• Ma awoda shaqada
• Shaqada muhiimadeed
Su aasha 17aad: Danmark wax baraasho amma kursus ma ku dhigatay?
Su aasha 18aad: Luuqada Daniska sidee aya ku tahay?
Su aasha 19aad: Maxaa ka hor istaagey inaad shaqo hesho?
• Cafimad kaagi, diskrimination ama wax kale?
Su aasha 20aad: Maxaad ka qayb qaadan kartaa goobta shaqada?
• Maxaad ku fiican tahay?
• Shaqada oo noocee aya u qalma xirfadadaa?
Su aasha 21aad: Jobcenterka maxaad kala kulantay?
• Aktiverinka iyo Soshalada sidee kuula ahayeen?
• Soshalada iyo jobcenterka sidee ayay kuu caawiyeen inaad shaqo heeshid?
Su aasha 22aad: dhinicee ayaad rabtey inaad cawimad ka heeshid?
• Ma jiraan wax aad rabto in lagaa caawiyo oo aadan maanta helin? Wax oo kaa
caawin doona shaqada?
• Waa maxay caawimada iyo taageerada aad ku bixin karto wax badan?
Qaybta 4aad b) shaqaale: Sababaha shaqa la’aanta
Su aasha 15aad:: Ma shaqeesha?
• Maxaad ka shaqeesa? Intee?
• Sidee ayaad u heshay shaqadaa?
Su aasha 16aad: Shaqadaadi miyad ku faraxsantahay?
• Ma isticmaashay xirfadada? / waxaad baratey ma ku shaqeesa?
• Sidee ayu yahay xiriirka aad la leedahay dadka aa la shaqeesid? / Sidee kula
dhaqmaan shaqalaha kale?
Su aasha 17aad: Maxaad samaysay si aad shaqaada ku heshiid
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Su aasha 18aad: Luuqada Daniska sidee aya ku tahay
Su aasha 19aad: Saqo la’aan marka aheed, maxaa ka hor istaagsanay inaad shaqo
heeshid?
Su aasha 20aad: Jobcenterka maxaad kala kulantay?
• Aktiverinka iyo soshaalada sidee kuula aheey?
• Soshalada iyo jobcenterka sidee ayay kuu caawiyeen inaad shaqo heeshid?
Su aasha 21aad: dhinicee ayaad rabtey inaad cawimad ka heeshid?
• Ma dareemaysaa rabitaankaaga in oo maqlay?
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Bilag 3. Fokusgruppeinterview
Tema 1: ’Åbningsspørgsmålene’
Spørgsmål 1: Hvad synes I om det danske arbejdsmarked?
• Hvordan, synes I, at kvinder med somalisk baggrund klarer sig på arbejdsmarkedet?
• Hvordan, synes I, at arbejdsmarkedet har taget i mod disse kvinder?
Spørgsmål 2: Har I et arbejde?
• Hvilke jobs har I?
• Søger I? Hvordan? Hvor?
Spørgsmål 3: Hvad er jeres indtryk af jobmulighederne for kvinder med somalisk
baggrund?
• Har I nemt ved at finde jobmuligheder?
• Kender I til virksomheder/arbejdsgivere inden for forskellige brancher?
Spørgsmål 4: Hvad kan kvinder med somalisk baggrund bidrage med?
• Hvad er kendetegnende for jeres kompetencer og ressourcer (hvad er I gode
til? Og hvornår bruger I disse kompetencer?)?
Tema 2: Selvrapporterede årsager til ledighed
Spørgsmål 5: Kan I forklare årsagerne til den høje ledighed blandt kvinder med
somalisk baggrund?
• Jeres motivation og tro på at arbejde?
• Diskrimination?
• Sprogkundskaber?
• Beskæftigelsesindsatserne/jobcentret/sagsbehandlerne?
• Arbejdsgiverne/virksomhederne?
• Hverdagen med familielivet/børnepasningsordninger?
• Kulturelle årsager?
• Helbredsmæssige årsager?
• Hvordan har I oplevet det? Er det altid sådan?
• Vil I gerne have et arbejde? Hvorfor/hvorfor ikke?
Tema 3: Løsninger
Spørgsmål 6: Hvordan kan udfordringerne med den høje ledighed løses?
• Hvad er løsningerne til spørgsmål 4?
• Hvad kan I (kvinderne) gøre mere af eller bedre?
• Hvad kan jobcentrene gøre?
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•
•

Hvad kan danske arbejdsgivere gøre?
Hvad kan samfundet som helhed gøre?

Spørgsmål 5: Hvordan forestiller I jer, at fremtidens arbejdsmarkedstilknytning ser
ud for kvinder med somalisk baggrund?
• Vil beskæftigelsen stige eller falde? Hvorfor?
• Hvor mangler I hjælp?/Hvordan vil I gerne hjælpes?
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Bilag 4. Interviews med fagpersoner
Tema 1: Personlige oplysninger
Spørgsmål 1: Hvad er din stilling?
Spørgsmål 2: Hvor længe har du arbejdet med målgruppen?
• Kvinder med en ikke-vestlig baggrund?
• Kvinder med somalisk baggrund?
Spørgsmål 3: Hvordan arbejder du med målgruppen?
• Hvad består dit arbejde af?
• Hvad er dit forhold til dem?
Tema 2: Kvindernes generelle levevilkår
Spørgsmål 4: Hvordan oplever du kvinder med somalisk baggrund?
• Fælles personlighedstræk?
• Ift. til andre grupper?
• Deres relationer?
Spørgsmål 5: Hvordan oplever du deres levevilkår i Danmark?
• Boligforhold?
• Økonomi?
• Statsborgerskab/opholdstilladelse (er de meget optaget af det?)?
• Hvordan er deres deltagelse i foreningslivet/fritidsaktiviteter?
• Hvordan er deres deltagelse i børnenes skoleaktiviteter?
Spørgsmål 6: Hvordan oplever du deres viden om samfundet?
• Viden om, hvor de kan få hjælp og hvordan?
• Kan de finde rundt i ”det digitale Danmark”?
Spørgsmål 7: Hvordan vil du beskrive deres tilknytning til Danmark?/Medborgerskab?
• Hvordan er deres sprogkundskaber?
• Hvordan er deres oplevelser af at være accepteret/anerkendt af det danske
samfund?
• Oplever de nogen former for diskrimination og ensomhed/isolation?
Tema 3: Kvindernes tilknytning til arbejdsmarkedet
Spørgsmål 8: Er der nogle særlige udfordringer, der går igen ift. arbejdsmarkedet
for somaliske kvinder?
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•
•
•
•

Helbredsproblematikker?
Sygdomsforståelse – fysiske og psykiske (traumer)?
Begrænset adgang til andre med tilknytning til arbejdsmarkedet?
Sproglige udfordringer?

Hjælp til hverdagen (arbejdsopgaverne derhjemme, afhentning af børnene osv.)?
• Troen på og vigtigheden af at arbejde?
• Tilfredshed med kontanthjælpen (med situationen som den er)?
Spørgsmål 9: Hvordan oplever du arbejdsgivernes tilgang til kvinderne?
• Ser du nogle særlig udfordringer ift. etablering af praktikpladser?
• Er der noget, virksomhederne går særligt op i, og som de er bekymrede for at
skulle tage særligt hensyn til (fx påklædning, arbejdsindstilling, sproget)?
• Er der arbejdsgivere i særlige brancher, der ansætter kvinder med somalisk
baggrund?
• Hvad er arbejdsgivernes oplevelser med at have kvinderne praktikforløb
(positive og negative)?
Spørgsmål 10: Hvordan vil du beskrive kvindernes ressourcer og kompetencer?
• Hvad kan de bidrage med?
• Hvordan vil du beskrive deres uddannelsesniveau?
• Hvad har deres erfaringer været med praktikforløbene (positive og negative
oplevelser)?
Spørgsmål 11: Hvordan arbejder du med at få fokus på/få øje på ressourcer/
kompetencer hos kvinderne?
• Hvis kvinderne har en uddannelse med i bagagen?
• Andre kompetencer de har erhvervet ift. familiefunktioner, familielivet, fritidslivet eller alternativt ifm. at komme til Danmark?
Spørgsmål 12: Hvad ser du som de største forhindringer for at få kvinderne i job?
• Kvindernes egen motivation eller situation?
• Arbejdsgiverne?
• Tilbuddene?
Spørgsmål 13: Hvilken hjælp og støtte får kvinderne til at komme i job?
• Hvad er din vurdering af de tilbud, kvinderne får?
• Hvad virker, og hvad virker ikke? Og hvorfor?
• Hvad, tænker du ellers, kunne hjælpe kvinderne i beskæftigelse?
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