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INTRODUKTION  

 

METODE 

Partnerne i hvert af de fem lande involveret i projektet har i undersøgelsesfasen foretaget to 

fokusgruppe interviews. Interviewsne havde til formål at identificere ideer, meninger og 

problematikker i forhold til at understøtte migranter i at starte deres egen virksomhed eller 

komme i beskæftigelse passende til deres kvalifikationsniveau. Det første fokusgruppe 

interview blev foretaget med mindst 10 migranter. Hvoraf nogle af dem er ansat i stillinger, som 

de er overkvalificerede til med henblik på deres erfarings- og uddannelsesniveau. Det andet 

fokusgruppe interview blev foretaget med mindst 5 personer, der arbejder med migranter i bl.a. 

organisationer eller virksomheder. Interview-guiderne blev udarbejdet i samarbejde mellem 

partnerorganisationerne i projektet. Tematikkerne berørt i interviewsne blev på forhånd aftalt 

mellem partnerorganisationerne med formål at sikre, at interviewsne kan sammenlignes på 

kryds og tværs af lande og kulturer, samt for at mindske chancen for at information bliver 

baseret på forudindtagede problemstillinger eller holdninger.  

GENERALT OVERBLIK OVER EUROPA  

Arbejdsmarkedet er generelt forbedret de seneste par år, og arbejdsløsheden er faldet i alle 

medlemslande i EU (Employment and Social Developments in Europe 2018, European 

Commission). Arbejdssituationen er markant forskellig i de Europæiske lande. I figur 1 

fremgår procentdelen af personer i beskæftigelse, der er på trods af deres beskæftigelse er 

under fattigdomsgrænsen (Sustainable Development Indicators, Eurostat). Beskæftigelse 

bliver ofte anset som værende det bedste middel mod fattigdom, og det er af denne grund 

vigtigt at forstå den komplekse situation, som personer i beskæftigelse i de forskellige 

Europæiske lande befinder sig i. Der er mulighed for at forstå situationen for migranter og 

flygtninge ved at tage deres oprindelsesland i betragtning.  

 

Figure 1 In work at-risk-of-poverty rate. 2017. Eurostat 
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Den del af befolkningen, der udgøres af migranter, specielt dem fra ikke-europæiske lande, 

har større chance for at ende i fattigdom og eksklusion. Ifølge Europa 2020 indikatorne 

fremgår det, at chancerne for fattigdom og social eksklusion er steget mellem 2010 til 2016. 

Det er specielt gældende for migranter og flygtninge (både udenfor og indenfor EU). I figur 2 

er det illustreret, at 39,2% af personer født udenfor Europa risikerer fattigdom og social 

eksklusion, mens det kun er gældende for 21,6% af personer født i det land de bor. Desuden 

fremgår det, at risikoen for personer, der bor i et andet europæisk land end der de er født er 

24,5%. I alle europæiske lande var risikoen for fattigdom og social eksklusion størst for 

personer født udenfor Europa, bortset fra Tjekkiet, Polen, Ungarn og Letland.  

 

Figur 2 People at risk of poverty or social exclusion by broad group of country of 
birth, by country, 2016. Eurostat  

 

Beskæftigelsesraten blandt ikke-europiske migranter er markant lavere i Europa. Det viser 

figur 3, hvoraf det fremgår at beskæftigelsesraten blandt ikke-europæiske migranter mellem 

20-64 år var 14,8 procent under den normale beskæftigelsesrate. Desuden har 

beskæftigelsesraten ikke steget markant siden finanskrisen for ikke-europæiske migranter, da 

statistikken viser, at beskæftigelsen generelt er lavere i 2017 sammenlignet med 2008. I 

Europa-Kommissionens årlige gennemgang i 2017 af beskæftigelse og social udvikling i 

Europa blev det vist, at migranter i arbejde fra lande udenfor EU ofte er ansat i stillinger, der 

er usikre og kræver et lavere uddannelsesniveau. Ydermere er de ansat i stillinger med 

midlertidige kontrakter og ringere arbejdsvilkår (European Commission, Employment and 

Social Developments in Europe, Annual Review 2017, 2017, p. 83). 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8030&furtherPubs=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8030&furtherPubs=yes
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Figur 3 Employment rate age group 20-64, by citizenship, EU-28, 2006-2017. 
Eurostat 

Migranter, der arbejder i OECD (Organization for Economic Co-operation and Development) 

landene er uanset deres uddannelsesniveau ofte ansat i lavt uddannede stillinger 

(International Migration Outlook 2018: Labour market outcomes of migrants and integration 

policies in OECD countries). I gennemsnit er én ud af tre migranter med en videregående 

uddannelse overkvalificerede for deres job, hvilket er 12 % mere i forhold til dem, der født i 

det land de arbejder.  Stadig er beskæftigelsen af migranter indenfor EU i gennemsnit højere 

sammenlignet med personer, der bor i det land de er født. Gennemgående for OECD 

landende er integrationsprogrammer for migranter og flygtninge blevet udviklet og 

implementeret. Integrationsprogrammerne er implementeret i mange af landende, som har 

haft programmerne i længere tid og fået tilpasset programmerne (International Migration 

Outlook, p. 79). OECD-landene forsøger i stigende grad at fremme sproglige kompetencer og 

udvikle et system, der anerkender migranternes kvalifikationer (International Migration 

Outlook, p. 79). På trods af disse tiltag oplever første generations migranter stadig stor 

arbejdsløshed eller er overkvalificerede til de stillinger som de bliver ansat i, hvilket er modsat 

personer, som arbejder i det land de er født i. De seneste undersøgelser om udfordringerne 

for migranter på arbejdsmarked viser, at de største udfordringer for første- og anden 

generations migranter er mangel af sproglige kompetencer, efterfulgt af mangel på 

anerkendelse af kvalifikationer (Eurostat: First and second-generation immigrants - obstacles 

to work 2014). 
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Figur 3 Work obstacles by migration status and background, 15-64 age group, 2014. 
Eurostat 
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INTRODUKTION  

Den 1 januar 2014 indtrådte en ny intergrationslov og en ny lov om danskuddannelse for voksne 

udlændinge. Lovene blev ændret i et samarbejde med sociale partnere og lokale autoriteter 

med henblik på at fremme integrationen på arbejdsmarkedet. Dette passer til statens generelle 

politiske mål om, at flere mennesker skal i arbejde. Formålet med ændringerne i den nye 

integrationslov var at sikre en fleksibilitet og mulighed for personlig udvikling for nyankommne 

flygtninge og migranter på det danske arbejdsmarked. Den offentlige sektor blev efter 

ændringerne tildelt tre hovedopgaver; rådgivning og opkvalificering, jobtræning i offentlige- og 

private virksomheder og ansvaret for løntilskudsordninger. Den forrige treårige individuelle 

integrations kontakt blev forlænget (indtil migranten får permanent opholdstilladelse, hvilket 

normalt er efter syv år). Integrationskontakten blev ændret for at understrege, at udlændinge 

har et individuelt ansvar for hendes eller hans egen integration ind i det danske samfund 

(Ministry of Refugees, Immigration and Integration Affairs, 2006b, p. 61).  

Den generelle beskæftigelse iblandt migranter i Danmark er lav. Beskæftigelsesraten for 

personer født i Danmark var omring 78% i 2005, mens den var 56% for personer født i udlandet 

og 51% for personer født i ikke-OECD-lande. Danmark er et af de OECD-lande med den største 

forskel i beskæftigelse mellem migranter og personer født i Danmark på tværs af 

uddannelsesniveauer. Migranter har ofte et lavere uddannelsesniveau i forhold til personer født 

i Danmark, men deres uddannelsesniveau er ikke lavere end migranter i andre lande. 

Beskæftigelsesforskellen mellem højtuddannede, der er født i Danmark og udenlandsfødte er 

højere (19%) end beskæftigelsesforskellen mellem de personer med en kortere uddannelse 

(15%) eller en mellemlang uddannelse (15%). Dette er specielt en udfordring i København, 

hvor de fleste migranter er bosat, og hvor der er størst mangel på jobs. København har kun 

haft begrænset antal migranter eller udenlandske studerende, samt har ikke tiltrukket 

højtuddannet og talentfuldt udenlandsk arbejdskraft. Derfor er andelen af udlændinge bosat i 

København under gennemsnittet sammenlignet med andre storbysområder (OECD, 2009, pp. 

11–12). 

Det er vigtigt at forstå forskellen på personer født i Danmark og migranters 
beskæftigelsessituation- og muligheder, hvis der skal skabes opmærksomhed på migranter og 
flygtnings behov i Danmark. En sammenligning mellem selvstændige migranter og personer 
født i Danmark viser, at der er en mindre forskel på antallet af selvstændige migranter 
(europæiske og ikke-europæiske) og selvstændige personer, der er født i Danmark (Billede 1). 
Dog viser statistikken, at der er færre selvstændige personer, som er født i Danmark, hvilket er 
anderledes i forhold til det gennemsnitlige antal i EU, hvor procentdelen af selvstændige er 
højere for personer født i det respektive land end for personer født i Europa, mens færrest 
personer, der er født udenfor Europa, er selvstændige.  
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Billede 1: Eurostat  

 

1 DEL: MIGRANTER 

Crossing Borders interviewede i marts 2019 migranter, der ansat i stillinger, som de 
kompetence- og uddannelsesmæssigt er overkvalificerede til og migranter, som har deres egen 
virksomhed eller ønsker at blive iværksættere. Der blev foretaget tre interviews med deltagere 
af forskellig etnisk baggrund som blandt andet; Indien, Bulgarien, Kina, England, Brasilien, 
Rumænien, Martinique, USA og Filippinerne. Der var ligeledes en variation i deltagernes 
uddannelsesmæssige baggrund, hvor størstedelen havde en længerevarende uddannelse før 
de ankom til Danmark og tre af deltagerne var i gang med en uddannelse i Danamark (én var i 
gymnasiet, én i gang med en bacheloruddannelse og én i gang med en kandidatuddannelse). 
Der var også forskel på, hvornår deltagerne ankom til Danmark, da nogle af deltagerene ankom 
fornyligt, mens andre ankom for mere end 10 år siden.  

Desuden var der forskellige årsager til, at deltagerne kom til Danmark; dobbelt statsborgerskab 
(den ene forælder kom fra Kina og den anden kom fra Danmark), uddannelse, 
familiesammenførelse, arbejde og én deltager immigrerede til Danmark ved et tilfælde. Der var 
nogle af deltagerne, der havde stor succes i deres jobs i oprindelseslandet, mens andre bevidst 
søgte bedre job- og uddannelsesmuligheder, samt at øge deres kompetencer og kvalifikationer.  
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AT INDGÅ I EN VERDEN AF ENTREPRENØRSKAB  

Det kræver specifikke kompetencer som migrant at starte en virksomhed i et nyt økonomisk, 
politisk og kulturelt miljø. Det er allerede krævende at begive sig rundt som migrant i et nyt land 
i forskellige kontekster. Derfor kan det være udfordrende, både at være migrant og entreprenør 
og samtidig indgå i de sociale og kulturelle aspekter i et nyt land.   

Hvorfor ville nogen begive sig ud et virvar af administrative, juridiske, økonomiske og 
sociokulturelle udfordringer som man møder i entreprenørskabs verdenen?  

Der er forskellige årsager til, at man vælger at blive entreprenør, men ud fra interviewsne 
fremgik, at der fremgår et mønster mht. til deres ønske om at blive entreprenører og deres 
oprindelsesland. Migranter fra Mellemøsten og Asien har et stærkere drive for at blive 
entreprenører i forhold til andre grupper af migranter. Der er endda flere fra Mellemøsten og 
Asien i forhold til personer født og opvokset i Danmark, der ønsker at starte en ny virksomhed.  

I en undersøgelse af Rockwool Foundation (2004) er det beskrevet, at etniske minoriteter 
vælger at blive entreprenører af samme grund som etniske danskere, nemlig at være deres 
egen chef. Det fremgår desuden, at en del migranter vælger at blive entreprenører, da det er 
svært som migrant at finde et job i Danmark, specielt fordi deres tidligere uddannelse ofte ikke 
er anerkendt i Danmark.    

Det er klart, at de ovennævnte faktorer ikke udelukker hinanden, men at de forstrækker 
hinanden på forskellige niveauer. Migranter i Danmark er ofte tvunget til at starte egen 
virksomhed, men føler også en stærk motivation for at blive entreprenør, specielt i nogle 
grupper af migranter.  

I en raport fra OECD foretager de følgende vurdering af migrant entreprenørskabet i Danmark:  

‘The entrepreneurship rate among immigrants is relatively low. Immigrants often use self-
employment as a means of escaping marginalization in the labor market, but the self-
employment figures for immigrants are comparatively low. Although there are no formal 
obstacles to self-employment in Denmark directly related to immigrant status, it may be more 
difficult for immigrants to obtain loans. This is probably related to the fact that most immigrant 
entrepreneurs start up in sectors with low entry barriers and intense competition, such as 
restaurants.’ (OECD, 2009, p. 82).  

Ud fra empirien indsamlet fra interviews med migrant entreprenører, interessenter kombineret 
med research af entreprenørskabet blandt migranter i Danmark udspringer udfordringerne for 
migrant entreprenørskab i Danmark fra:  

• Sociale og kulturelle faktorer  

• Administrative, økonomiske og juridiske faktorer  

 På trods af flere med anden etnisk baggrund opstarter egen virksomhed oplever de flere 
udfordringer end etniske danskere. Det er bl.a. i forhold til deres sociale netværk, sproglige 
kompetencer, mulighed for finansiering og mangel på forståelse af det danske arbejdsmarked.  

I interviewsne blev migranterne spurgt om, hvilke udfordringer de møder på det danske 
arbejdsmarked eller ved at starte egen virksomhed. Her fik vi indsigt i deres meninger, følelser 
og hverdag, samt hvordan de beskriver rollen som migrant entreprenør. Desuden var det 
interessant, hvordan de beskriver eller retfærdiggør deres egen rolle som entreprenør.  

Dette giver mulighed for at udvikle hypoteser af mulige økonomiske udfald af mere migrant 
entreprenørskab i Danmark.  
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SOCIO-KULTURELLE FAKTORER  

For mange af deltagerne i interviewsne var den største udfordring for at komme ind på det 

Danske arbejdsmarked sproget: “Even if you can live in Denmark without knowing the 

language, it can never be the same.” Nogle af deltagerne sagde, at de fortryder, at de ikke 

lærte sproget fra begyndelsen. Sproget får dig til at føle mere som en del af byen, og der er 

mange muligheder, hvis du kan snakke og forstå sproget.  

“If you don't speak Danish, unless you are working for an international company just forget it, 
you are not getting a job here, is as simple as that. All the expats groups say the same. I don't 
speak Danish, I'm super qualified, and I cannot get a job.” 

“I was never invited to the study groups, and I knew at the time that it wasn't because they didn’t 
like me, but because they had to do the extra effort to include you. But later, in University I run 
into the same problem. I remember that professor that told me, for someone who's not Danish 
you are doing well. I didn't know how to react, because he was actually trying to encourage 
me.” 

Udover sprogbarriere blev de kulturelle barrierer beskrevet som utrolig udfordrende, når 
migranter skal indsluses på det danske arbejdsmarked. Disse to barrierer er forbundet og spiller 
ind i hinanden.  

“Culturally is just being difficult to navigate. Because I come from a culture (UK) where we focus 
in one of the intelligences, more academic than social. Which I don't completely agree with it 
either. Because that you are not academic doesn't mean that you are not intelligent.” 

 “You prepare your resume based on your work experience from other country and you don’t 
know how to prepare your profile for Danish company. If you are not aware of it then you don’t 
know why your resume is rejected and there is no explanation.” 

Desuden fremgik det i interviewsne, at det er en udfordring at forstå arbejdskulturen og -
miljøet, og det afhænger af stillingen, om det er en etnisk dansk eller en person med anden 
etnisk baggrund, der bliver ansat. Hvis det er en lederstilling, er det højst sandsynligt, at det er 
en person med dansk etnisk baggrund, der bliver ansat. Det er nemmere at finde jobs inden for 
teknik eller blive ansat i en lavere stilling. Iblandt migranter med asiatiske baggrund forekommer 
en god integration på arbejdsmarkedet, men det er indenfor de lavere klasser fx 
hjemmehjælpere, au pairs, rengørings osv. Det er kun anden generation af migranter med 
asiatisk baggrund, der er succesfuldt integreret i det danske samfund.  

Ifølge vores interviews er integrationen af migranter med Mellemøstlig baggrund dårlig på det 
danske arbejdsmarked. Det skyldes, at der forekommer en høj grad af diskrimination, specielt 
mod mænd med anden etnisk baggrund. Det ses bl.a. når unge på tekniske uddannelser skal 
søge en lærerplads og bliver afvist. Det betyder, at de ikke kan færdiggøre deres uddannelse 
og muligvis ender op uden arbejde. I sådanne tilfælde er entreprenørskab deres vej ud af 
systemet fx gennem arbejde i en familieejet virksomhed eller starter deres egen virksomhed 
op. Det er specielt migranter fra Mellemøsten, der vælger at starte egen virksomhed, specielt 
kiosker, cafeer, restauranter eller lign. Det faktum, at mange vælger starte egen virksomhed 
medfører, at færre migranter tager en længerevarende videregående uddannelse.    

Grunden til at mange starter deres egen virksomhed op skyldes, at mange migranter oplever 
diskrimination på baggrund af deres etnicitet, hudfarve, sprog eller kultur på arbejdsmarkedet. 
Derudover kan den lave beskæftigelsesrate iblandt migranter i forhold til etniske danskere også 
skyldes social arv. Forældrenes succes eller mangel på samme på arbejdsmarkedet har 
indflydelse på børnenes fremtidsudsigter på arbejdsmarkedet. Det er på trods af, at mange 
forældre gerne vil have deres børn skal tage en uddannelse og finde et job. Hvis migranter 
finder et job, så er de ofte overkvalificerede i forhold til jobbet mht. kompetencer og 
uddannelsesnievau.  

“I think there's something to be aware of if you're coming and starting a business which is that, 
if you're not Danish that could be your first barrier. You know, because you have to learn the 
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system and how things work and whatever. And if you're not European there's a whole other 
challenge and if you're not white or blend in, then there's a whole other challenge. And, I mean, 
it's not like...it's not playing the racism card. I think that whatever culture you're in you have 
these challenges - if you're coming from outside. It's just you stand out more some places than 
others and it makes it difficult.” 

Det sociale netværk bliver beskrevet som en vigtig factor for at få et job eller starte sin egen 
virksomhed op af migranterne i interviewsne. Det det er bl.a. sociale relationer under 
uddannelsen, arbejdspladsen og den private sfære, samt indgå i forskellige fællesskaber, der 
kan bane vejen for at komme ind på arbejdsmarkedet. Migranter har et mindre social netværk 
end etniske danskere, der har boet i Danmark hele livet, hvilket ligeledes kan være en barrier 
for at få et job eller starte sin egen virksomhed op. Deltagerne i interviewsne beskrev, at det er 
utrolig gavnligt, når NGO´er afholder events, hvor entreprenører kan mødes og dele 
udfordringer og oplevelser. Det er vigtigt, når man starter egen virksomhed, at man får sparring 
og støtte.  

Desuden er en anden fremtrædende ide, at der er forskel på migranter og flygtninge på det 
danske arbejdsmarked. Flygtninge har ofte en mellemøstlig baggrund og bliver ofte opfattet 
som muslimer og uuddannede (oftest de mandlige flygtninge).  

I 2014 og 2015 kom størstedelen asylansøgerne til Danmark fra Syrien, og udgør derfor den 
største gruppe af asylansøgere i Danmark. Beskæftigelsesministeriet (2016) konkluderede i 
samarbejde med kommunerne, at størstedelen af flygtninge ikke har en obligatorisk 
uddannelse. Årsagen til, at flygtninge ofte har en lavere uddannelsesniveau i forhold til andre 
grupper skyldes, at de var meget unge, da de søgte asyl i Danmark. I en statistik fra 
ROCKWOOL (2017) viser, at 66% af flygtninge har ikke uddannet sig videre end folkeskolen. I 
forhold til migranter med asiatisk baggrund bliver migranter med mellemøstlig baggrund opfattet 
som mindre interagerede og bliver opfattet negativt.  

Det er nemmere for migranter fra EU-lande at starte deres egen virksomhed. Der er ofte forskel 
på, hvilke startupvirksomheder bliver startet af migranter fra EU lande og ikke-EU lande. 
Migranter fra EU-lande starter ofte tech virksomheder op, mens migranter fra ikke EU-lande 
starter kiosker, cafeer og restauranter op.  

 

ADMINISTRATIVE, ECONOMIC AND LEGISLATIVE FACTORS 

Det er vigtigt at have kendskab til og kunne navigere i systemet i Danmark, hvis man vil være 

entreprenør. Det er bl.a. i forhold til reglerne, politikkerne, retningslinjerne og procedurerne for 

at starte en ny virksomhed op. Den meste information er digitaliseret og på dansk, mens 

kun få versioner er oversat til engelsk, hvilket migranterne i interviewsne forklarer kan være 

udfordrende. Det gør det svært at finde information og ansøge gennem de rigtige kanaler til fx 

rådgivning, funding og tilladelser. Manglen på dokumenter tilgængelige på engelsk kræver 

hjælp fra en dansktalende person, der har kendskab til, hvor informationen findes online. I 

forlængelse heraf kræver det tålmodighed og udholdenhed.  

“All documentation and available information are in Danish. When you work in food industry 
there are many rules you need to follow and that you are not aware of if you don’t look deeper.  
We didn’t want to get risk of doing things wrong, so we ended up paying legal consultancy, 
which is pretty much costly”.  

“There are things you should do, and can do, and then there are the things that you must do. 
And knowing what you must do so you don't get into trouble is important. Because if you learn 
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to late, it might be a 
fine, but that fine could 
close your business 
down if it's substantial. 
Also, the things to 
watch out for, to be 
aware of, that you don't 
want to do...” 

 

 

 

 

 

Hvis man skal starte sin egen virksomhed, skal man have en økonomisk start kapital, hvilket 
kræver et lån i banken. I Danmark skal du for at tage et lån kunne vise, hvordan du vil skabe 
profit og have nogle penge fra egen lomme til at investere i virksomheden. Hvis ikke du 
besidder en startkapital til at investere eller kan vise fremtidig profit er det svært at tage et lån.  

 “In Denmark there is no grant you can apply for to start your company and its up to 10.000 
DKK, where a bank needs to support you. An example, banks usually don’t believe in reliability 
of startup business especially from migrants’ side…” 

Endnu en vigtig factor er manglen på markeds research, når migranter starter egen 
virksomhed. Det er afgørende at undersøge, om der er efterspørgsel eller konkurrence på det 
som man vil sælge, både en service eller et produkt. Desuden skal det testes uden man mister 
tid og penge. I den proces skal man også undersøge, hvordan man promoverer og gør reklame 
for sit produkt eller service bedst muligt og billigst, samt hvordan man prissætter sit produkt 
eller service.  (“I didn’t know how to price it so I ended up paying from my pocket when I hosted 
first event”). De værdifulde erfaringer, som deltagerne til interviewsne fremlagde, viser at det 
er godt at starte virksomhed i en sektor med lav risiko, teste det og udvikle det langsomt.  

“In International house they give you general idea, but it’s not very specific and enough. Also, 
those programs are just for people from Copenhagen area and you don’t have access to them 
if you are out of the city. Help is very general, and they cover the topic but don’t go in details – 
which is not enough.  They should offer you guides as soon as you get CPR number (Danish 
ID number). Without that you have to search what would be helpful.” 

 

2° DEL: INTERESSENTER  

I løbet af marts 2019 foretog Crossing Borders interviews med interessenter, der arbejder med 

entreprenører med migrant og flygtningebaggrund. Der blev interviewet fem interessenter med 

fokus på de udfordringer, som migranter og flygtninge møder på det danske arbejdsmarked i 

dag.  

Interessent profiler   

Yes Cph er en organisation med en vision om at skabe gode beskæftigelsesmuligheder for 

alle flygtninge i Danmark. De tilbyder services til overkommelige priser og god kvalitet, som er 

udført af flygtninge, der arbejder under gode arbejdsvilkår og til en ordentlig løn.  Yes Cph 

strategi sikre en bæredygtig og langsigtet integration af flygtninge, mens virksomheder får 

muligheden for at skabe gode arbejdsvilkår og give noget tilbage til samfundet.  
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https://www.yescph.dk/om/    

The Refugee Food Festival er et borgerdrevet initiativ, der er fondet af Food Sweet Food med 

støtte fra UN Refugee Agency (UNHCR). Ideen med festivalen er at motivere flere restauranter 

til at åbne og dele deres køkkener til kokke med flygtningebaggrund, således de kan dele deres 

velsmagende retter. Udover den årlige festival, udvikler Food Sweet Food aktiviteter, der 

understøtter festival kokkenes integration og professionelle udvikling ved at varetage catering, 

kulinariske events, madlavnings kurser og konferencer. I år blev Refugee Food Festival afholdt 

for første gang I Danmark.  

http://www.refugeefoodfestival.com/?lang=en  

Action Aid Denmark er en 75 års humanitær organisation, der arbejder imod den stigende 

ulighed, både i Danmark og på deres mere 45 globale platforme rundt omkring i verden. De 

arbejder specielt med unge og forskellige organisationer i lokalsamfundene, som de forsøger 

at empower til at gøre opgør mod den økonomiske og sociale ulighed. I Danmark arbejder de 

specielt med asylansøgere, samt med unge med etnisk minoritets baggrund i udsatte 

boligområder. Det gør de bl.a. ved at afholde workshops for unge og undervisere fra forskellige  

uddannelsesinstitutioner, debat arrangementer, offentlige events og mere. På den måde 

forsøger de at give en stemme til flygtninge, udsatte unge og andre minoritetsgrupper i 

Danmark.  

https://www.ms.dk/en    

Fair Nomad Society er konceptbutik i København, der er fondet af My Fair Shop / Nomad 

Living / Naked Society. Det er troen på en retfærdig og bæredygtig produktion, samt deres 

kærlighed for design, interiør og livstilsprodukter, der startede butikken. De ønsker at vise, at 

der er alverdens kvalitetsprodukter, som er anvendelige og smukke, samt er blevet produceret 

bæredygtigt for mennesker og miljøet. Grundlæggeren af virksomheden er Charline Charli 

Skovgaard, der er entreprenør, filantrop og bæredygtigheds ekspert.  Efter at have været 

stylist/creative director i 2010 besluttede hun udelukkende at fokusere på klienter, der 

beskæftigede sig med bæredygtige produkter. Hun var den første, der arbejder med PR og 

kommunikation med 100% ecofriendly klienter.  

https://www.my-fair-shop.com/pages/om-os?lang=en   

Celine Faty – synligheds and branding coach, der efter næsten 20 år i musikindustrien 

besluttede at skifte karriere til modebranchen. Dette resulterede i, at hun i 2011 skabte QIIM, 

en unik og afrikansk inspireret tøj linje. Hun hjælper mennesker med at finde frem til, hvad 

deres kompetencer er som synligheds- og branding coach. Hendes vision er at empower 

mennesker til at handle og opbygge deres selvværd til at turde leve det liv de fortjener.  

https://celinefaty.com/  

Ifølge interessenterne er to af de mest signifikante barrier, som migranter og flygtninge møder 

på det danske arbejdsmarked eller i starten af deres egen virksomhed; sprogbarrierer og ikke 

at kunne forstå det administrative og juridiske system. Mangel på økonomisk kapital blev 

også omtalt som en afgørende udfordring i opstarten af en virksomhed, samt manglen på støtte 

fra arbejdsgivere og systemet. Udover de faktorer som blev nævnt af migranterne selv i 

interviewsne, beskrev interessenterne, at migranter ofte mangler base digitale kompetencer 

med hensyn til at navigere rundt i de danske hjemmesider og mangler en forståelse for danske 

kunde normer og opførsel til forskel fra etnisk danske entreprenører.  

SOCIO – KULTURELLE FAKTORER  

https://www.yescph.dk/om/
http://www.refugeefoodfestival.com/?lang=en
https://www.ms.dk/en
https://www.my-fair-shop.com/pages/om-os?lang=en
https://celinefaty.com/
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I interviewsne med interessenterne blev det beskrevet, at det danske sprog udgør en vigtig 

barriere for migranter eller flygtninge, der gerne vil starte egen virksomhed eller i beskæftigelse. 

Det er specielt vigtigt, at man kan tale sproget som entreprenør, da man skal kommunikere 

med klienter eller partnere. I startfasen med migranternes egne virksomheder oplevede de  

sproglige udfordringer:   

“(...) one of the major issues that he faced is that a lot of the documentation that you get as a 

company and that you need to start as a company, Denmark doesn't have it in English. So 

basically, we come back to the language, but you need someone who can read Danish, who 

can speak Danish, and Danish is a hard language.”  

Der er udfordringer i forhold til at læse og snakke sproget, hvilket der ofte er behov for, når man 

starter en virksomhed op. Der er en del af de officielle dokumenter, som du skal underskrives, 

der er på dansk.  

Her er en af de største udfordringer de juridiske dokumenter omkring entreprenørskab, der 

skal støtte migranter i at blive entreprenører, som oftest kun er tilgængelige på dansk og derfor 

ikke tilgængelige for ikke-dansktalende. Desuden er hjemmesider og andre steder for 

entreprenører ikke tilgængelige for ikke-dansktalende migranter og flygtninge:  

 “Even when they are translated it is very poor translation and they need to have international 

version of understanding. Enthought, many tools are accessible and online, but it still does not 

encourage enough and put in right network” 

Sproget er sommetider en barrier for selv de migranter og flygtninge, der taler det danske sprog, 

da accenten kan udgøre en barrier, hvis du vil starte egen virksomhed eller i beskæftigelse. I 

et interview med en konsulent med afghansk baggrund beskriver hun, hvordan den ikke-danske 

accent kan gøre det udfordrende at finde et job:  

“My dad for example he came as an adult and he will always have an accent. No matter how 

well you know the language, no matter he learnt the language within 6 months and took this 

extremely difficult Danish test he will always have an accent. It´s a barrier for him.”   

I interviewsne med interessenterne blev diskrimination også angivet som en af de afgørende 

årsager til, hvorfor der er færre migranter og flygtninge i arbejde end etnisk danske personer. 

Det blev beskrevet af en af deltagerne med; “If your name is Mohamed is harder to find a job 

that if your name is Martin”. Præcis det samme blev beskrevet a en af de andre interessenter, 

som uddybede:  

“We had an event at ActionAid where we talked with a scholar who had investigated this, and 

he found that if you are a man with different ethnic background and maybe Muslim and with a 

name as Muhammed you have to send double the amount of application to be called into a job 

interview compared to if you are Danish man with a name as example Martin.”   

I alle interviewsne vi foretog fremgik det, at arbejdsgivere ofte diskriminerer i forhold til, hvem 

de inviterer til en jobsamtale ud fra navnene af ansøgerne. Hvis du har et dansk navn som fx 

Martin har du dobbelt så stor chance for at komme til en jobsamtale sammenlignet med, hvis 

dit navn er Mohammed. Ifølge konsulenten fra Mellemfolkeligt Samvirke er det nemlig meget 

svære for mænd med anden etnisk baggrund eller “Muslim names” at finde et job. Hun mener 

dog, at der er forskellige barrierer i forhold til at starte din egen virksomhed op i forhold til  finde 

et job.  

Hun beskriver, at der ofte er mere diskrimination på arbejdsmarkedet i forhold til de ulige 

muligheder for personer med europæisk og ikke-europæisk baggrund i forhold til at finde et job. 

Indenfor entreprenørskab kan diskriminationen ses i forhold til, hvilken slags virksomhed ikke-

europæiske migranter eller flygtninge har mulighed for at starte i Danmark. Ifølge konsulenten 
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fra ActionAid er det inden for bestemte industrier, at man som migrant eller flygtning har 

mulighed for at blive entreprenør fx være kioskejer eller et cykelværksted. Deres mulighed for 

at starte egen virksomhed er begrænset inden for bestemte industrier, og det samme kan frpå 

arbejdsmarkedet, hvor flygtninge eller migranter er overrepræsenterede i bestemte brancher, 

hvor der ofte er meget diskrimination fx rengøring, taxichauffør, frisør eller 

restaurationsbranchen. Konsulenten fra Mellemfolkeligt Samvirke siger, at mange flygtninge og 

migranter ønsker at blive entreprenører, fordi de ikke trives i tidligere nævnte brancher som 

taxikørsel, rengøring eller kædebutikker, hvor migranter og flygtninge er overrepræsenterede. 

Hun beskriver, at der forskellige årsager til, at mange ikke trives i de brancher, men det skyldes 

hovedsageligt diskrimination fra klienter, kunder eller kollegaer.  

Diskrimination i det offentlige eller private er ikke bare baseret på sproglige kompetencer og 

etnicitet, men også køn. Ud fra interviewsne fremgår, at der er flere barrierer og færre 

muligheder for kvindelige flygtninge for at starte deres egen virksomhed end for mandlige 

flygtninge. Ifølge alle deltagerne i interviewsne er entreprenørskab i Danmark er hovedsagligt 

mandsdomineret:  

“The entrepreneurial world is mainly tailored into men right now. It doesn't facilitate refugee 

women that much. Just the way that you know the whole business setup”. 

Desuden er det udfordrende for mange migranter og flygtninge at skabe sociale relationer til 

etniske danskere. Hvis man vil starte sin egen virksomhed, så er det utrolig vigtigt at have et 

netværk, der kan støtte én. Hvis man har et netværk, så er de ofte ikke støttende i den grad 

som man har brug for. I interviewsne blev det beskrevet, at en migrant eller flygtning har mere 

succes i at starte deres egen virksomhed, hvis personen opfatter sig selv som fuldt ud 

integreret, da det gør, at personen bliver opfattet sådanne udadtil. At have et etnisk dansk og 

`the right´ netværk bliver beskrevet af både migranter og interessenter som nøglen til et job 

eller starte en succesfuld virksomhed op, men det er ofte svært - også efter mange år i 

Danmark.  

“We know that in Denmark, and maybe most other countries as well, most people who gets a 

job is because of their network. Most of these people [refugees] don´t have a network. If they 

have it´s mostly within the ethnic minority group that they are a part of”. 

“The biggest barrier which a lot of people feel, even those who have lived many years in 

Denmark is their network, which is difficult to create relations to ethnic Danish people, who can 

maybe help”.  

“In Denmark if you are not in the right network you are nowhere. And usually, these migrants 

don't have the right network to begin with. If they do have a network, it might not be supportive 

in order to becoming an entrepreneur”.  

 

ADMINISTRATIVE, ØKONOMISKE OG JURIDISKE FAKTORER   

I opstarten af den egen virksomhed, både som migrant, flygtning eller etnisk dansker skal du 

kende til rammerne, reglerne og lovene for entreprenørskab. Ifølge deltagerne er der dog nogle 

barrierer for flygtninge og migranter, som de etniske danskere ikke bemærker.  

“Here (in entrepreneurship) the barriers are fewer plus they have an everyday life they can 

control themselves. It´s not as bad as if they were employees and had to find a job. Most people 

think there are bigger barriers in applying for a position you must be hired for. But I think on an 

administrative level you meet a lot of barriers if you are an entrepreneur.”  



 16 

Udfordringerne for migranter eller flygtningene på arbejdsmarkedet er mere relateret til 

diskrimination, mens de er mere relaterede til de administrative udfordringer i opstarten af en 

virksomhed. I et interview beskrives, at de største udfordringer for migranter og flygtninge, der 

vælger at blive entreprenører, er: “(...) how you take a loan, establish a CVR number and all 

those kinds of things.”   Det er derfor i højere grad de administrative barrierer som migranter 

og flygtninge, der ønsker at blive entreprenører, skal overkomme.  

Desuden bliver det beskrevet, at det danske integrationssystem kan virke demotiverende og 

stigmatiserende på flygtninge og migranter, der skal i arbejde eller vil starte deres egen 

virksomhed: “It has a way of viewing the individual as someone who cannot make decisions for 

themselves. So, it will place them in the system as opposed to help them see themselves in the 

system.”  Ifølge deltagerne bliver placeret ind i et integrationssystem, hvor de har eget ansvar 

for at blive integreret, men de har ingen indflydelse på, hvordan de vil integreres. Det gør det 

svært at blive entreprenør, da du bliver nødt til at kende dine muligheder og turde at drømme, 

hvis du vil starte din egen virksomhed. Desuden finder migranter og flygtninge det udfordrende 

ikke at have en økonomisk startkapital:  

“If they had the money, they would become entrepreneurs but the economic barrier and 

knowledge about where to find founding if you don't have the money yourself, it does that they 

don´t know their opportunities. I don't think if ever met anybody who doesn’t want to start up 

their own business, but they don’t have the money for it”. 

Deres økonomiske situation har utrolig stor indflydelse på, om du har mulighed for at starte 

din egen virksomhed, hvilket bliver beskrevet af en af interessenterne:  

¨If you are a refugee you often had a lot of money before you fled, but you have spent most to 

be able to flee to a foreign country. If you are a migrant you often choose to migrate because 

of labor opportunities - the wage or working conditions are better, but often they do NOT have 

a lot of economic capital migrating from their country of origin. It seems to be a wish for many, 

to start up their own business, but it depends heavily on their own economic situation, 

knowledge of where to find funding and network, which will be elaborated in a later section.”  

Flygtninge har som oftest en del penge før de flygter, men det koster penge at flygte, og derfor 

er der ikke mange, der kommer til Danmark med penge. Migranter vælger ofte at fraflytte dit 

oprindelsesland pga. arbejdsmuligheder eller lønforhold, og har derfor oftest heller ikke mange 

penge, når de kommer til landet.  

På trods af de mange tilbud tilgængelige for flygtninge og migranter, der ønsker at starte egen 

virksomhed fx mentor programmer eller start-up kurser og programmer, så siger 

interessenterne, at det er svært at finde tilbuddene og navigere rundt i dem. Interessenterne 

nævner nogle af de institutioner og organisationer, der tilbyder rådgivning og kurser for 

entreprenører, men de siger, at det kan være svært at komme i kontakt med dem – specielt 

hvis du ikke kender systemet.  

“One of the things that Denmark is good at, it that we have a lot of incubators, which is state 

funded or municipal funded houses or places where you can go to get advice. But at the same 

time, you need to know that they are there, so you need to understand the system. And if 

nobody tells you where it is, or that it is there, you are not going to find it, most likely”.  

 “The majority of that advice you find in PDF, and if you are not accustomed of finding this things 

on-line, because you are from a society where you talk about things, not read it on a PDF then 

you actually won’t find your support to find information”. 

De værdifulde erfaringer  
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I den sidste del vil det som interessenterne beskriver, kan skabe en positiv forandring og det 

de har erfaret fungerer i forhold til migranter og flygtninge, der ønsker at starte egen 

virksomhed, blive udfoldet. Forslagne til forandringer omhandler at aktivere borgerne i 

samfundet, skabe succesfulde mentorprogrammer, udvikle omfangsrige og inkluderende 

metoder til at give flygtninge og migranter den nødvendige juriske viden i forhold til at starte en 

virksomhed op. Desuden vil forslag til, hvordan diskrimination i ansøgningsprocessen eller på 

arbejdspladsen blive præsenteret.  

Interessenterne anser civilsamfundet som værende en stærk medspiller i skabe muligheder for 

at flygtninge og migranter kan komme i job. Desuden beskriver de, at civilsamfundet er meget 

aktivt i Danmark, og skal bruges i større grad til at indsluse migranter og flygtninge på det 

danske arbejdsmarked. . 

“It is about activating the civil society, that is really activated in Denmark, a lot of people that 

usually don't do anything, but they say " I have to say something" so, perhaps is organizing the 

civil society around making a difference perhaps is one of the biggest things” 

I interviewene blev flere interessante initiativer præsenteret med henblik på at bruge 

civilsamfundet til at skabe adgang til arbejdsmarkedet fx ved at bruge “successful migrants” til 

at støtte andre migranter:  

“There is room for improvement within civil society. Some civil society organizations do help 

them [migrants], but a key for success is to find people that has experienced themselves 

difficulties, so they can mirror themselves. People need to understand that they are not alone, 

and that the person that is helping them is a person that has done the same thing that they do”.  

Det er fundamentalt med en holistisk tilgang til at hjælpe flygtninge og migranter:  

“So, for example they will help you set up your business, but they might not understand that 

you are doing your family reunification case next to it. They will know it, but they won’t 

understand the process. So, having this holistic approach to it, I think that could help more 

people, tailor it, to support every aspect of a refugee life” 

Desuden er det vigtigt at gøre den indirekte diskrimination, der finder sted i rekrutteringen af 

medarbejdere eller på arbejdspladsen synlig og strafbar.  

“If you in a bigger degree sanction labor union when they don´t act rightfully. And we lack laws 

that covers indirect discrimination. At the same time as that indirect discrimination is hard to. 

We lack laws that protects the employers from indirect discrimination. And the ordinary citizen 

is in lack of information about it, their own rights and how they can use them. Another thing is 

concrete leaders/managers who are responsible for employees. There needs to be trainings 

about the rules and laws about discrimination. The same for people having interns. They need 

to especially aware of the intern’s rights and safety.”  

En af de væsentligste strategier i forhold til at skabe lige muligheder og adgang til 

arbejdsmarkedet og entreprenørskabet er at udvikle migranter og flygtninges  

undervisningskompetencer og give dem mulighed for en mentorordning. Desuden beskrev 

deltagerne i interviewsne, at uformel hjælp som fx give råd, oversætte materiale eller 

dokumenter eller finde en uddannelse/job er utrolig effektivt i forhold til at skabe motivation og 

muligheder for at få flygtninge i arbejde.  

Ud fra interviewsne med interessenterne fremgik det, at det er større succes, hvis personen i 

bl.a. mentorordningen selv har oplevet at være i samme situation selv. Derfor har NGO´er ofte 

ansat medarbejdere med migrant eller flygtningebaggrund, da de har større indsigt i, hvilke 

udfordringer man møder på arbejdsmarkedet eller i opstarten af ens egen virksomhed. Der er 
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andre organisationer, der beskæftiger sig mere teoretisk eller juridisk med udfordringerne, men 

de rådgiver ikke ud fra deres egne erfaringer.  

Virksomhedsmentorordninger eller programmer kan ifølge interessenterne og migranterne 

fra interviewsne give virksomhederne mulighed for at gennemgå en screeningsfase, således 

virksomhedsplaner passer til det danske arbejds- og forbruger marked. Dette sikre metodisk 

udvikling af deres virksomhed ideer med henblik på at skabe et arbejde til dem selv i deres 

egen virksomhed eller tage en uddannelse, der passer til deres fremtidige mål med 

virksomheden, som er forankret og planlagt ud fra det danske arbejdsmarked.  

“Migrants have to take action. Here you can succeed with your business, it might take a little 

bit longer, but you will succeed. Don't be scared by your ethnicity, your language. Don't be 

scared about who you are, and your idea can be successful. Love yourself, and don't listen to 

the word minority. We all should be together. All the immigrants coming here should have the 

opportunity to not think themselves as a minority. We all have something to bring in the table.”  
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KONKLUSION   

Entreprenører med migrant baggrund møder ofte mange udfordringer, både i forhold til at slå 

sig ned i et nyt land og forstå arbejdskulturen, de administrative og juridiske rammer for at starte 

egn virksomhed.  

De største udfordringer for migranter og flygtninge, der ønsker at starte egen virksomhed i 

Danmark, er sproget og andre kulturelle faktorer. Derudover er det udfordrende at forstå 

reglerne og formaliteterne for at starte egen virksomhed. Det kræves, at der foretages en 

markedsanalyse af målgruppen, konkurrencen, prissætningen, reklamering osv. Desuden er 

der iblandt entreprenører med migrant baggrund en oplevelse af at blive diskrimineret i forhold 

til andre entreprenører, hvilket kan virke demotiverende.  

Det er en afgørende faktor i integrationsprocessen på arbejdsmarkedet at have et socialt 

netværk, der kan hjælpe med at starte egen virksomhed eller finde et arbejde. Her kan 

støttende grupper, motiverende netværk eller mere organiserede initiativer mellem migranter 

være en stor hjælp i forhold til at navigere i systemet med henblik på at starte virksomhed eller 

blive indsluset på det danske arbejdsmarked.  

Ud fra interviewsne fremgik, at kursusforløb om, hvordan du søger arbejde, der matcher dine 

kompetencer og kvalifikationer, samt hvordan du starter en virksomhed step-by-step kan være 

utrolig brugbare. Desuden skal information om juridiske og administrative rammer gøres mere 

tilgængelige og forstålige, da det kan være afgørende i forhold til at støtte migranter, der ønsker 

at blive entreprenører.  
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BRUGBARE LINKS OG MERE LÆSNING:  

International Citizen Service 
http://icitizen.dk/  
 
International house Copenhagen 
https://ihcph.kk.dk/  
 
https://international.kk.dk/business 
 

Innovation Fund Denmark  

https://innovationsfonden.dk/en/node/726  

Information for an unemployed migrant with academic background and startup ideas 

https://aka.dk/nyheder/2018/ivarksatter-sog-ind-pa-vores-startup-program/  

Information for low skilled migrant that want to start a business in Denmark  

https://www.startupsvar.dk/startup-guide-uk  

Funding opportunities at The Social Capital Fund 

https://densocialekapitalfond.dk/en  

INITIATIVES  

Trampoline house  

https://www.trampolinehouse.dk/   

The friendly people's organization 

http://www.venligboerne.org/   
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https://ihcph.kk.dk/
https://international.kk.dk/business
https://innovationsfonden.dk/en/node/726
https://aka.dk/nyheder/2018/ivarksatter-sog-ind-pa-vores-startup-program/
https://www.startupsvar.dk/startup-guide-uk
https://densocialekapitalfond.dk/en
https://www.trampolinehouse.dk/
http://www.venligboerne.org/
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INTRODUKTION  

I Kirşehir provinsen bor tusinder af flygtninge med irakisk baggrund, som er placeret af 

regeringen, og den andenstørste gruppe er afghanere.  Der er omkring 2000 syrere, da de 

fleste er placeret til andre provinser. Officielt, så er det ikke tilladt for ikke-tyrkiske 

statsborgere at arbejde, da staten ikke har de fornødne ressourcer til at indsluse dem i 

systemet. Alle flygtninge og asylansøgere er en del af sikkerheds- og sundhedssystemet, 

men de skal selv tjene deres egne penge, selvom de forlod deres boliger og penge i deres 

oprindelsesland. De understøttes af kommuner, NGO´er og UNHCR, men det er ikke 

tilstrækkeligt for at opnå en god levestandard.  

Der er nogle flygtninge, der allerede har startet deres egen virksomhed, mens resten arbejder 

uofficielt i forskellige servicesektorer. Der er flygtninge bl.a. fra Irak, som er veluddannede 

med universitetsuddannelser, men sproget udgør ofte en barriere for at få et job i Tyrkiet. Der 

er mange, der arbejder i sektorer, som de ikke er uddannet til. Størstedelen er arbejdsløse og 

forsøger dagligt at søge jobs gennem jobcenteret. Afghanere arbejder hovedsageligt i 

markerne eller i landsbyerne med landbrug, dyreavl og produktion. Nogle af deltagerne i 

interviewsne er tidligere studerende, som forsøger at få de nødvendige dokumenter, der 

validerer deres uddannelse fra deres oprindelsesland. Desuden modtager mange af 

deltagerne i interviewsne kurser udbudt af NGO´er eller kommunerne med formål, at flere 

flygtningene kan arbejde og sælge deres produkter fra markerne eller dyreavl.  

 

1° DEL: MIGRANTER 
 

Metode  

Kırşehir Valiliği interviewede 14 flygtninge med forskellig baggrund. For at finde flygtningene 

fra interviewsne besøgte konsulenterne Udlændingestyrelsen og udvalgte 14 flygtninge, der 

havde lyst til at deltage. Deltagerne blev forsikret om, at deres personlige oplysninger ikke 

ville blive angivet nogen steder i den endelige rapport og de ville blive holdt anonyme. På 

trods af det, så havde deltagerne intet imod at dele deres personlige oplysninger, da de anså 

os som embedsmænd fra det offentlige system. De fleste deltagere blev interviewet 

individuelt på hovedkontoret, hvor de blev fuldt af personale fra Udlændingestyrelsen. De blev 

spurgt om de havde brug for en tolk i tilfælde af, at de ikke snakker engelsk eller tyrkisk. Vi 

interviewede 5 kvindelige og 7 mandlige flygtninge. Hvert interview varede en time. Alle 

interviewsne blev afholdt på uddannelsesdirektoratet, og der blev brugt den samme 

interviewguide, der bliver brugt af partnerorganisationerne i projektet. Deltagerne var af 

forskellige nationaliteter; Syrien, Irak, Afghanistan og Palæstina. Interviewsne blev faciliteret 

af konsulerne, som agerede interviewere. Undervejs gjorde de plads til uddybende 

spørgsmål.  

Desuden besøgte vi NGO´er, hvor vi interviewede interessenter med fokus på, hvordan 

situationen for flygtninge i Tyrkiet kan forbedres. Herudfra forsøgte vi at forstå 

omstændighederne og udfordringerne for flygtninge og migranter, der gerne vil blive 

entreprenører.  
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Deltagernes profiler  

Vi har interviewet 6 personer, som har angivet at de er single. Deres familier er i deres 

oprindelsesland eller i Kırşehir. De resterende personer var gift og deres familiemedlemmer 

boede sammen med dem i provisen. De yngre deltagere var studerende, som var i gang med 

at lære tyrkisk med formål at starte på en uddannelse i Tyrkiet. De fleste deltagere har været 

her omkring 2 år og har forskellige aldersmæssige og uddannelsesmæssige baggrunde.  

De beskæftigede sig bl.a. som; blogger, student, arbejdsløs, kandidatstuderende på at 

Business Management, eksportofficer, arbejder hos SGDD - ASAM, frivillig, tolk, studerende 

på politik og lov, administrativ medarbejder, arbejder med UN på lokalt plan.  

Flygtningene fortalte, at de alle havde jobs i deres oprindelsesland indtil de flygtede, bortset 

fra de studerende. De beskrev, at de arbejdede i ovennævnte professioner, bortset fra to der 

var arbejdsløse og to der var studerende. Fire af dem havde deres egen familie virksomhed, 

mens de resterende arbejdede i forskellige sektorer. De beskrev desuden, at de flygtede fra 

krig og dårlige levevilkår i deres respektive oprindelseslande.  

Forventninger før de flygtede  

De 14 flygtninge som vi interviewede, havde samme grund for at flygte til Tyrkiet. De beskrev, 

at de flygtede fra krig og for at beskytte deres børn. De havde ikke deres fremtidige 

jobmuligheder i tanke, da de flygtede. De forsøgte at finde jobs, da de havde chancen i 

Tyrkiet. De var dog ikke succesfulde i forhold til at finde jobs tilsvarende til deres 

uddannelses- og kompetence niveau. Uden de nødvendige diplomer og kurser følte de sig 

ikke selvsikre nok til at finde et arbejde. De fleste flygtninge i Tyrkiet arbejder i uregistrerede 

jobs fra dag til dag for at forsørge deres familie.   

Information og træning modtaget  

Udlændingestyrelsen har bidraget med information om de sociale services for flygtninge i 

Tyrkiet. Flygtningene indsamlede mere information om deres jobmuligheder og muligheder for 

uddannelse efter de blev forflyttet til de byer som Udlændingestyrelsen tilskrev dem.  

 “The main problems that kept arising were; language issues, lack of qualifications, and 

experience. Furthermore, lack of IT skills made it hard for the participants to look online and 

fill in job application forms.  The biggest problem is I'm not a stranger. So I am employed by 

employers with less salary or in uninsured jobs as we are not Turks. I think that this problem 

can be solved more if the government increases the supervision of the employers. 

”Sometimes the public can distinguish between attitudes of refugees. All the participants 

except one declared that they are not having any kind of training program or similar activity. 

The answer is not so different from the other countries running the surveys. “My wife, the 

merchant, constantly travels to Iraq for this reason. We want to get a tourist residence here 

but we do not have such a possibility. If only I could. ”We were there and we built a business 

We already opened a shop here, selling spices. “I’m already in my own country I myself 

contractors. I had a construction company and 50 workers. I would like to be able to do this 

here too.” 

“I can say everything outside her as a good experience. I have a normal life here and no fear 

of life safety. First, we live better than in Turkey, homeland, people treat us very nice and 

helpful. The reason for our negative experiences is language. Because they do not know the 

language, my children cannot go to school and cannot continue their education. Thank 

goodness we are living in a good country, happy here. But my children could not continue 

their education due to language disability. Their future is gone, I feel sorry for him. ”Life here 

is difficult for us. My money is not enough, my brother works but they do not pay enough. But 

there is still an order, we have safety. The people of this place are merciful and helpful, they 

care very well for us. And we have the safety of life. But living here is hard, it is expensive for 

us and there is no business. ”I like people here they are good and the laws are fair and I like it 
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we feel eased our pains after the bad experiences we had in our own country. ”I found that 

this country is safe and sound and that people love their country very much and they 

sympathize with the Palestinian and provide us with all required facilitation.” 

“As for the negative points that I faced here, my language is not fluent and that means lack of 

awareness of this beautiful country’s laws. My experiences in my country, What we have 

faced were not good I was with my friends we worked together and cooperated with others 

but we were not lucky after they destroyed and threatened our future.” 
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Udfordringer i at finde arbejde eller starte egen virksomhed 

De flygtninge, der blev interviewet beskrev, at de ønskede at få mere uddannelse i forhold til 

deres nuværende job. Der bl.a. en af flygtningene, der arbejder med konstruktionsarbejde. 

Han sagde, at han gerne vil indskrives på et snedkerkursus med formål at udvikle sig fagligt. 

De fleste er dog usikre på, hvad de skal uddanne sig indenfor og andre er ikke interesserede i 

uddanne sig. Dette bunder i, at de fleste er usikre på, hvad de kan opnå i forhold til arbejde.  

“From now on I would have had to make a distinction between Turkish originated refugees 

and Arab origins. And since we are foreigners, most of the people are refraining from giving 

their homes to the rent. Apart from that, I would like to be able to send my children to the 

school near our house. We have 6 children, 3 go to school, and there is a school set up to 

send our children away but far from home. That makes it difficult.” 

Flygtningene beskriver, at de trives og ikke oplever nogen former for diskrimination i blandt 

hinanden grundet deres lignende baggrund. De beskriver, at den største udfordring er at få 

officiel arbejdstilladelse og kunne forsøge deres familier. De fleste flygtninge beskrev, at de 

gerne ville lære sproget, så de kunne blive ordentligt integreret i samfundet (også dem der 

tidligere havde deltaget i sprogkursus, der ikke var tilstrækkeligt). De argumenterede, at de 

ville få mulighed for at snakke med deres naboer og tage til jobsamtaler. De irakiske 

flygtninge beskrev, at de gerne vil arbejde inden for deres oprindelige professioner i Tyrkiet, 

og på den måde tjene penge og bidrage til økonomien i landet.  

 “I have had a huge experience regards civil engineering, sport, and even trade, that I can 

guide plumbers, workers, smith and many others and even train them to gain skills . But I like 

to enrol in a training course to learn (AutoCAD) for designing on computer because I am an 

old graduate and that time civil drawing and designs were manually and I did not use this 

application.”  

De offentlige uddannelsesinstitutioner og kontorene i proviserne samarbejder med 

udlændingestyrelsen om at give flygtningene en uddannelse, så de kan kommunikere med 

borgerne i deres respektive landsbyer. Børn er ofte hurtigere til at lære, og dermed kan 

forældrene lære fra deres børn. De fleste flygtninge er her for mere end to år, hvor de lærer 

det basale sprog i forhold til at kommunikere deres behov. Anden genrations flygtninge 

deltager i undervisningsforløb, som er tilrettelagt til dem af Uddannelsesministeriet.  

 

Brugbar støtte i søgen efter job  

Størstedelen af de interviewede flygtninge vil gerne starte deres egen virksomhed som bl.a. 

butik i Tyrkiet, da de mener, at det vil give dem mulighed for at blive boede og have et 

komfortabelt liv. Det er også grunden til, at de gerne vil lære at snakke sproget.  

“The war does not end in Iraq, it has been going on for years. This is now like our country. I 

hope we are not fired. Even if the state wants us to work here and give citizenship. To teach 

my children and give them a good future. We do not have any news from Syria. We cannot 

live there anymore, so I want to make a good life here for my children.” 

“We wanted to go to America but rejected without our application. We do not have a place to 

go other than this country. That's why we want to live here and live here. I want to learn 

Turkish. I want to go to college by training. I want to use the skills I've got there in my life. To 

get a nationality because I am a Palestinian 1948, my country is gone, to prove that I am a 

human who have a life and a home country, Since I was born lam a refugee and unfortunately 

until now I did not get refugee card from UNHCR in Ankara Turkey although I have been in 

Turkey two years, But in lraq I was holding refugee card and I couldn't have any privilege 

because I am Palestinian and a refugee.” 
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Brugbar støtte for entreprenører  

Det Tyrkiske ansættelsesbureaus vision er forbedre ansættelsesvilkårene og forbygge 

arbejdsløshed. Der udbydes en bevillig til personer, der ønsker at starte egen virksomhed og 

udvikle deres kompetencer, hvilket mange af de flygtninge interviewet har søgt.  

Her har staten støttet dem, der ønsker at starte egen virksomhed fx åbne en butik, sælge 

noget eller producere noget med official dokumentation. Det er nemlig ikke nemt at leve for de 

penge som de modtager fra staten eller UN.   

 

2° DEL: INTERSSENTER  

 

Profil for interessenter   

1—Turkish Employment Agency 

Turkish Employment Agency blev etableret med formål at beskytte, forbedre 

ansættelsesvilkårene og forbygge arbejdsløshed. Derudover udleder de 

arbejdsløshedsforsikringer, samt arbejder på at implementere arbejdsmarkedet poltikker, der 

øger chancen for at migranter og flygtninge kan finde et job.   

2– Kırşehir Municipality Social Services 

Family Activity Center åbnede i 2012. Det er et moderne og specielt center, der udbyder 

uddannelsesforløb, samt sports aktiviteter for kvinder. Indenfor Family Activity Center åbnede 

“Youth Center (BEGEM)” og “Street Mansions” i 2013. BEGEM er et socialcenter, der 

arbejder specielt med unge fra 14-30 år. I centeret får de unge mulighed for at bruge tid på 

deres interesser så som det sociale, kreative, uddannelse eller sport, og på den måde undgår 

de unge at blive en del af dårlige miljøer, men gør dem til aktive medborgere. Der er 

forskellige sportslige aktiviteter bl.a. skak, fodbold, tennis, billiad og et bibliotek, samt en cafe.  

3—Ministry of National Education Provincial Directorate 

4- SGDD—ASAM Refugee help center 

SGDD—ASAM blev etableret i Ankara i 1995 med formål at integrere og rådgive flygtninge 

og asylansøgere i Tyrkiet. Det var den første organisation, der benyttede begrebet 

asylansøger i Tyrkiet. Organisationen har mere end 1500 ansatte i 83 kontorer rundt omkring 

i 47 forskellige provinser i Tyrkiet. Der er ansat socialarbejdere, sikkerhedsvagter, 

feltarbejdere, sundheds undervisere, familie konsulenter, psykologer, advokater, 

fredsbyggende embedsmænd, eksperter i handikap, sproglærere, tolke, frivillige og 

administrative medarbejdere. SGDD-ASAM tilbyder services til flygtninge og asylansøgere 

uanset deres sprog, religion, køn, race, seksuelle orientering, alder eller politiske 

overbevisning. Organisationen arbejder hovedsagligt med flygtninge fra Afghanistan, Irak, 

Iran, Syrien, Somalia og andre flygtninge fra mere end 50 lande.  

5– Kırşehir Solidarity Foundation.  

Kırşehir Solidarity Foundation støtter familier med et budget fra den Tyrkiske stat. De hjælper 

de flygtninge, der ønsker at integre sig og starte et liv i Tyrkiet. Fonden tilbyder boliger, penge 

og sociale services. De interviewede interessenter fra fonden hjælper flygtninge inden for 

følgende områder: 
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1. Lære det tyrkiske sprog  

2. Modtage undervisning i nødvendige kompetencer og færdigheder  

3. Få statsborgerskab i Tyrkiet  

4. Starte egen virksomhed  

5. Søge og varetage et job  

Starte en virksomhed  

De interviewede interessenter understregede, at der er forskel på flygtninge og migranter, da 

de fleste migranter har taget en efteruddannelse i Tyrkiet og de har de nødvendige 

færdigheder til at starte deres egen virksomhed, mens det ofte ikke er tilfældet for flygtninge.  

I Tyrkiet er der gode muligheder for at starte egen virksomhed. Udfordringen er, at flygtninge 

efterlader deres bolig og ejendele i oprindelseslandet og derfor ikke har økonomisk kapital, 

når de ankommer til Tyrkiet. I Tyrkiet er nem proces at starte egen virksomhed, hvis ejeren 

har Tyrkisk statsborgerskab, og de fleste flygtninge får statsborgerskab efter en længere 

proces.  

Civilsamfundet udgør en væsentlig udbyder af jobs for syrere, der under midlertidig 

beskyttelse. Ifølge interessenterne er der 150 nationale og internationale NGO´er med 

omkring 14000 medarbejdere, der arbejdede i Gaziantep i 2015. I det samme år begyndte 

staten at overvåge internationale NGO´er, der arbejder på grænsen. Det skyldes, at NGO´er 

har haft ansat personer uden arbejdstilladelse, hvilket har medført et større antal bøder. I en 

af sagerne annullerede Magistrates’ Court of Hatay bøden begrundet med, at det er en 

humanitær organisation og derfor gælder Law on Work Permit of Foreigners and the Refugee 

Convention.  

Work Permit for Foreigners under Temporary Protection bestemmer procedurerne for at 

uddele arbejdstilladelser til personer med midlertidig opholdstilladelse, og den trådte i kraft d. 

15 january 2016. Deri fremgår bl.a. at midlertidige beskyttelsesmodtagere har retten til at 

søge om arbejdstilladelse på baggrund af et Temporary Protection Identification Card. Det er 

nødvendigt at ansøge om en arbejdstilladelse, hvis man vil have mulighed for at arbejde. En 

ansøgning bliver behandlet inden for 6 måneder, og hvis den går igennem har personen, der 

har ansøgt, mulighed for at komme i beskæftigelse, enten i en virksomhed eller starte sin 

egen virksomhed.  

Det er dog en undtagelse, hvis man søger arbejdstilladelse for sæson arbejde med landbrug 

eller dyreavl. I sådanne tilfælde skal man ansøge hos provinsen, som man ønsker at arbejde 

i. Ministeret for familie, arbejde og sociale services regulerer, hvor mange der må arbejde i 

hver provins med sæsonarbejde med landbrug og dyreavl. Der er dog nogle stillinger, som 

kun personer med tyrkisk etnicitet må varetage, og det er forbudt for flygtninge at søge 

arbejdstilladelse til de stillinger.  

Misteriet for familie, arbejde og sociale services behandler ansøgningen med henblik på den 

provins, som flygtningen søger arbejde i. Desuden tager de højde for den offentlige orden, 

sikkerhed og sundhed, når de behandler ansøgningen.   

Ministeret bestemmer hvor mange under midlertidig beskyttelse, som må tage et job ud fra de 

forskellige sektorers og provinsers behov. Det er bestemt, at antallet af modtagere af 

arbejdstilladelser ikke må overstige 10% af den samlede arbejdsstyrke, bortset fra hvis 

arbejdsgiveren kan bevise, at der ikke er nogen med tyrkisk baggrund, der kan varetage 

stillingen. Det vil sige, at der i en virksomhed er ansat 10 personer, så er det kun 1 person 

med midlertidig beskyttelsesstatus, der kan blive ansat. De juridiske rammer, der trådte i kraft 

i 2016 havde til formål at regulere adgangen til arbejdsmarkedet for personer med midlertidig 

beskyttelsesstatus. Det har betydet, at der er en stor forskel på mulighederne for arbejde for 
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flygtninge og personer med tyrkisk baggrund. Der var i oktober 2018 kun 15 centre i 14 

proviser i Tyrkiet, der giver flygtninge adgang til information om arbejdstilladelsessystemet, 

som er styret af Türk Kızılay.  
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Udfordringer for flygtninge og migranter i forhold til at starte deres egen virksomhed  

Flygtningene har større udfordringer med de sproglige barrierer og deres kvalifikationer og 

uddannelsesniveau er ofte ikke godkendt af officielle organisationer. De har dårlige levevilkår, 

da de arbejder i lavt betalte dag til dag jobs. Disse jobs kræver ikke en arbejdstilladelse, da 

de ikke er forsikret under arbejdet. Flygtningene beder om mindre end de tyrkiske arbejdere, 

da de gerne vil beholde jobbet, og det gør de lokale tyrkere irriterede.  

Tyrkiet er ikke i stand til at håndtere 3,5 millioner flygtninge med hensyn til regler og love for 

arbejde, hvilket betyder at der er behov bedre måder at hjælpe flygtninge i arbejde.  

Der er brug for værktøjer, der kan guide flygtningene og interessenterne i Tyrkiet. Staten 

skulle muligvis have en oversigt over flygtninges kompetencer, således de kan placeres, hvor 

der er mest brug for deres individuelle kompetencer. 

Evaluering af de juridiske rammer og instrumenter til at støtte ansættelsen og 

entreprenørskabet iblandt flygtninge og migranter  

Der er behov for at ændre det juridiske system, hvis migranter og flygtninge skal i arbejde.  

Ud fra interviewsne fremgår, at beskæftigelsesberoet har det største potentiale i forhold til at 

hjælpe flygtninge, da de har direkte kontakt til sektorerne og kender til deres behov for 

arbejdskraft. Desuden har de rådgivere ansat, der kan hjælpe den individuelle flygtning med 

at forstå og udvikle deres individuelle kompetencer og kvalifikationer. Da det er en offentlig 

instans, har de mulighed for direkte at indskrive flygtningene til de rigtige kursusforløb.  

De har begrænset mængde bevilliger til startupvirksomheder til de personer som kan bevise, 

at de kan starte og udvikle en virksomhed.  

Der er mange arbejdsgivere, der er bevidst om, at flygtninge er god arbejdskraft, men på 

trods af det, så udnytter de arbejdskraften med dårlige lønninger, da de ikke har en 

arbejdstilladelse. De interviewede interessenter understregede, at der er brug for mere og 

bedre kommunikation mellem flygtningene og andre parter, hvis de skal finde jobs 

De to interviewede interessenter har stor indflydelse på ansættelsen af flygtninge. En arbejder 

for det nationale uddannelsesdirektorat, der udbyder de nødvendige kurser og certifikater 

som flygtninge skal bruge for at bevise deres kvalifikationer. Den anden arbejder i 

ansættelsesbureauet, der finder det rigtige job til personer med arbejdstilladelse. Det kan 

anbefaledes, at de to parter arbejder tættere sammen om at få flygtninge i arbejde, i stedet for 

at sociale organisationer eller UN er ansvarlig for processen.  

Strategier for at fremme lige muligheder og adgang til arbejdsmarkedet og 

entreprenørskabet  

På nuværende tidspunkt skaber kommunerne og ansættelsesbureauet splid mellem 

flygtningene og de lokale tyrkiske borgere, hvilket opdeler samfundet. Der skal findes nye 

strategier for, hvordan flygtninge kan integreres bedre.  

Hvad skal vi gøre for at beskytte og behandle mennesker, der forsøger at overleve i svære 

omstændigheder, ordentligt? Der skal tages afstand til den systematiske udnyttelse af 

flygtninge, både ved at sige fra overfor hadefulde udtalelser, fratagelsen af fundamentale 

rettigheder og diskrimination mod flygtninge. Der er brug for, at vi advokerer for et godt 

sundhedssystem, der ikke behandler personer forskelligt uanset deres nationalitet, race, eller 

religion.  

Interessenternes rolle i at finde jobs  

Ud fra interviewsne fremgik 5 centrale udfordringer med flygtninge i Tyrkiet.   
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1. Der er mangel på adgang til information om sundhedssystemet og andre relevante 

services  

2. De har ikke mulighed for at bruge alle slags transport  

3. De har ikke adgang til rehabiliteringsteknologi  

4. De oplever ofte traumer eller post traumatisk stres efter krigen  

5. Der problemer med at tilpasse sig kulturelt i Tyrkiet  

Interessenterne beskriver, at de afholder workshops i lokalområderne med formål at skabe 

opmærksomhed omkring problematikkerne og mulighederne. Desuden har de trykt 

publikationer på flygtningenes forskellige sprog, så de har mulighed for at deltage og blive 

integreret i samfundet.  

Derudover arbejder interessenterne politisk og juridisk med problematikkerne, da de 

fremlægger rapporter om flygtningesituationen i Tyrkiet til institutionerne højere oppe i 

systemet, således de kan udarbejde nye love for flygtninges rettigheder og muligheder.  

De interviewede interessenter forklarer, at de hjælper lokalsamfundet med at byde 

flygtningene velkommen. Der er for mange flygtninge i de forskellige provinser til at staten kan 

varetage dem alle, og derfor NGO´er involverede i processen. Uddannelsesinstitutionerne er 

drevet af befolkningen i lokalområderne, og de lever ofte op til flygtningenes behov.  

Flygtninge forsøger at mobilisere sig i grupper, så de har mulighed for at udveksle information 

og dele deres mad. Interessenterne fortæller, at flygtningene, som de arbejder med, trives, 

fordi de føler sig godt mødt af samfundet, og det giver dem lyst til at blive permanent.  

Strategier afprøvet af organisationer   

Det er et meget dynamisk flow af flygtninge i Tyrkiet, da nogen vender tilbage til Syrien, 

nogen ankommer til Tyrkiet og andre flytter rundt i Tyrkiet. Der er selvfølgelig også nogen, der 

kommer til verden og nogen, der dør i Tyrkiet. Ifølge AFAD er 270000 flygtninge i 25 camps 

placeret i 10 grænseprovinser. Der er 10 gange så mange udenfor campen, og de bor ofte i 

grænseprovinser så som Urfa, Hatay eller Gaziantep. Her bor de med deres familier og 

forsøger at overleve.  

Der er en stor gruppe, der har slået sig ned i Istanbul. Der er andre, som har bevæget sig 

mod provinserne Aegean, İzmir og Çanakkale, så de kan komme til Grækenland. Der er 

Syrere i stort set alle provinser I landet.  

Syrere kan nu arbejde i Tyrkiet lovligt, men antallet af tilfælde af arbejde uden 

arbejdstilladelse blandt flygtninge forventes at stige. De flygtninge, der bor udenfor campen 

har ikke adgang til services, og hvis NGO´er eller lokale institutioner uddeler mad eller 

lægehjælp, så er det ofte ikke retfærdigt fordelt.  

Der er nogle flygtninge, der er ansat af andre flygtninge i virksomheder ejet af tyrkiske 

borgere. Det er oftest i tekstilindustrien, konstruktion eller landbrug. Dog arbejder de 1/3 del af 

den normale løn, og der er en stor chance for skader eller sygdomme på arbejdspladserne. 

Der er en del af arbejderne, der er børn, da mange arbejdsgivere fortrækker dem fremfor de 

voksne. Flygtningene i sydøstlige provinser arbejder med landbrug i løbet af sommeren, hvor 

de får omkring ½ af den normale lån for deres arbejde.  

Identificere de frugtbare metoder og bedste praksisser  

Det blev vurderet at en stor del af flygtningene i Tyrkiet bliver der i længere tid. Det afspejles 

af den seneste ændring i lovgivningen om arbejdstilladelse til flygtninge. Dette er en positiv 

fremgang, men ændringerne skal også forekomme andre steder fx i forhold til 

statsborgerskab og sundhedsvæsnet.  

Der skal være flere programmer og initiativer, der arbejder med at fremme flygtninges 

sproglige kompetencer. Der skal oversættes flere offentlige dokumenter bl.a. om 
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sundhedsvæsnet. Denne proces kræver, at der bliver ansat flere tolke. Børn af flygtningene 

skal fortsætte deres skolegang på arabisk og derudover lære tyrkisk. Dem, der har brug for 

det, skal modtage kost og logi. Desuden skal der være mulighed for at låne penge med 

overskuelig tilbagebetaling for syrere, så de har mulighed for at købe deres eget hjem.  

De flygtninge, der har uddannelse og beskæftigelse skal have mulighed for at fortsætte efter 

ankomsten i Tyrkiet efter at have modtaget certifikat. Og de flygtninge, der ikke har en 

uddannelse skal have tilbudt sprogkurser. Der er behov for, at problemer så som 

børnearbejde, arbejde uden arbejdstilladelse og underbetalte arbejdere skal overvåges og 

elimineres.  

SGDD-ASAM udbyder sammen med UN et program, der hedder MSRP Online Recruitment 

Tool i Tyrkiet, som er et værktøj til at flygtninge kan få en karriere, og det bliver brugt til at 

rekruttere flygtninge til bestemte stillinger.  

Antallet af flygtninge, der modtager en midlertidig arbejdstilladelse er steget siden loven trådte 

i kraft d. 15 januar 2016. Siden 2017 var mellem 6000-8000 virksomheder eget af syrere. I 

2018 startede 1595 virksomheder ejet af syrere. I Şanlıurfa er der bl.a. en forening for syriske 

forretningsmænd, som har underskrevet en kontakt på at starte 20 fabrikker, som skaber 

1500 arbejdspladser.  

 

Konklusion  

Vi interviewede 5 interessenter fra forskellige NGO´er med formål at lære om, hvad der bliver 

tilbudt flygtninge i de forskellige provinser. Her fik vi viden om, hvordan flygtninge og 

asylansøgere oplever situationen i Kırşehir. Det fremgik af interviewsne, at de fleste føler sig 

trykke og er glade for at bo i Tyrkiet. Vi spurgte dem indtil, hvilke udfordringer de møder og 

hvad der kunne forbedre deres situation. Den anden runde interviews blev afholdt med 

interessenter, som beskrev, at flygtninge lever af de penge fra staten gennem kommunerne 

og bistand fra NGO’erne. Der er nogen af flygtningene, der forsøger at starte deres egen 

virksomhed eller arbejder i forskellige sektorer, men det er stadig et mindre antal i forhold til 

det samlede antal flygtninge i Tyrkiet. Flygtningene, der opholder sig i Tyrkiet har gratis og fri 

adgang til et socialt sikkerhedssystem, som bliver udbudt af staten. Børnene har mulighed for 

at gå i skole.  

I Kirsehir arbejder mange forskellige organisationer med flygtningeproblematikker, da der bor 

omring 16000 flygtninge fra forskellige lande, hovedsagligt Afghanere og Irakere. Vi har 

spurgt de forskellige interessenter fra organisationerne om, hvilke problematikker de oplever 

med flygtninges mulighed for at arbejde. Ifølge den seneste tilgængelige figur fra the Turkish 

Directorate General for Migration Management (DGMM) er der 3,9 millioner af anden etnisk 

baggrund i Tyrkiet, der søger beskyttelse. De fleste er syrere og resten kommer fra Irak, 

Afghanistan, Somalien og andre lande.  
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*Data Source DGMM, 29.03.2018 

Ud fra interviewsne fremgik 5 centrale udfordringer med flygtninge i Tyrkiet.   

1. Der er mangel på adgang til information om sundhedssystemet og andre relevante 

services  

2. De har ikke mulighed for at bruge alle slags transport  

3. De har ikke adgang til rehabiliteringsteknologi  

4. De oplever ofte traumer eller post traumatisk stres efter krigen  

5. Der problemer med at tilpasse sig kulturelt i Tyrkiet  

 

• Der er behov for flere og forskelligartede arbejdsmuligheder for syrere, så de kan sælge 

deres produkter på markeder.  

• Stigingen i huslejen i byområder skal kontrolleres. Der skal fastsættes et maksimum for 

huslejen i forhold til standen af huset og beliggenheden.  

• De lokale autoriteter skal være bedre til at vurdere husenes stand. Hvis de vurdere, at det er 

i for dårlig stand, skal det renoveres ellers der skal tilbydes andre boligmuligheder.  

• Der skal tilbydes uddannelsesmuligheder for flygtninge, da mange af dem, der bor i Tyrkiet, 

ikke har mulighed for at vende hjem de kommende år.  

• Der skal tilbydes mulighed for en tolk - specielt på hospitaler, hvor der skal være en fast 

person, der kan snakke arabisk eller kurdisk.  

• Flygtninge skal informeres om sundhedssystemet i Tyrkiet og kende deres muligheder for at 

bruge det.   

• Uddannelses direktoratet skal godkende og udstede flere beviser på flygtninges uddannelse 

fra deres oprindelsesland.  

• Betaling for medicin skal tilbagebetales til flygtninge i alle proviser ifølge AFADs regler.  

• For at undgå underernæring skal vitaminer og mad uddeles, specielt til kvinder og børn.  

• Ansættelsesbureret skal oprette en bank med jobs, som kan varetages af flygtninge i 

forskellige sektorer. Det vil skabe bedre forudsætninger for at få arbejdstilladelser og få bedre 

arbejdsvilkår.  

De uacceptable arbejdsmarkeds vilkår i byområderne har startet større bevægelser som fx i 

november 2017, da skomagerne i de større byer Istanbul, Izmir, Adana, Gaziantep, Konya og  

Manisa strækkede og krævede lovligt arbejde og bedre arbejdsvilkår.  

Desuden skal de dårlige sundheds- og sikkerhedsvilkår på arbejdspladserne forbedres. Ifølge 

Worker Health and Safety Council (Isci Sagligi ve Is Guvenligi Meclisi) mistede 108 flygtninge 

deres liv i arbejdsrelaterede uheld i 2018. Dødsfaldene sker oftest i landbrug og konstruktion 

sektorerne, men der har også været tilfælde af døsfald på fabrikker, hovedsageligt på grund 

af ildebrænd.  

Kvinder er dårligere stillet med hensyn til at finde jobs end mændene, hvilket skyldes manglen 

på børnepasningsmuligheder og mangel på information om arbejde, kurser og uddannelser. 

Derudover er kvinderne underlagt traditionelle kønsroller, hvor kvinderne bliver opfattet som 

husmødre. Det er specielt tilfældet i det sydlige Tyrkiet i provinser så som Şanlıurfal, hvor 

kvinderne bliver tilbudt kurser i syning eller frisørbranchen. Kvinder har heller ikke samme 

adgang til det offentlige rum på samme måde som mændene. De kvinder, der arbejder, er 

ofte i tekstilindustrien, hvor de oplever diskrimination og dårlig behandling. Det er specielt 
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tilfældet for de kvinder og piger, der arbejder uden arbejdstilladelser i kældre uden vinduer i 

Istanbul.  

 
 

 

 

BARE LINKS OG MERE LÆSNING: 

 
Turkish Employment Agency 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Eg3TydlrJCI 
 
https://www.iskur.gov.tr/en 
 
 
Migration Directorate 
 
http://www.goc.gov.tr/En_3 
 
 
Helpful Guides for Refugees 
 
https://multeciler.org.tr/eng/ 
 
Information for refugees 
 
https://www.mhd.org.tr/en/information-for-refugees 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Eg3TydlrJCI
https://www.iskur.gov.tr/en
http://www.goc.gov.tr/En_3
https://multeciler.org.tr/eng/
https://www.mhd.org.tr/en/information-for-refugees
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INTRODUKTION  

Ifølge EU's "Small Business Act Fact Sheet & Scoreboard" fik Rumænien sjette pladsen ud af 

28 medlemsstater i 2018, hvad angår iværksætteraktivitet. En anden analyse udført i 

ovennævnte rapport afslører medlemsstaternes relative position i forhold til hinanden med 

hensyn til deres iværksætterpræstationer og fremskridt. De variabler, der blev taget i 

betragtning ved måling af iværksætterpræstationer, omfattede: folkets ønske om at starte egen 

virksomhed, startfrekvensen pr. 100 indbyggere, de unge iværksætters aktivitet og 

massemediernes opmærksomhed på SMV'ernes aktivitet. 

De fleste lande blev opdelt efter tilsvarende niveauer af præstationer og fremskridt målt som 

den sammensatte årlige vækstrate i løbet af det sidste årti (2008-2018); Rumænien skiller sig 

imidlertid ud som en af de medlemsstater, der har gjort størst fremskridt. Selv om dette skal 

forstås i den bredere sammenhæng i landets forholdsvis landets udgangspunkt, står det klart, 

at iværksætteraktiviteten er stigende i Rumænien. 

Mens tidligere trends ser lovende ud, er den nuværende virkelighed mindre rosenrød. Ifølge 

Verdensbankens "Doing Business" rapport faldt Rumænien 47 steder (fra 64 ned til 111) i 2019, 

i den globale forretningsmæssige placering. Hovedårsagen var indførelsen af et skattekrav, der 

gjorde hele processen med at starte en ny virksomhed i Rumænien vanskeligere. En anden 

udfordring iværksættere står over for er den høje konkursrate. Rumænien er i rapporten 

"2017/2018 Annual Report on European SMEs” placeret som nummer 6 i forhold til årlige 

selskabsfødselsrater med 12,5 virksomheder oprettet pr. 100 indbyggere, såvel som med 

hensyn til selskabsdødelighed, med 11 selskaber, der gik konkurs for hver 100 indbyggere. 

På trods af det relativt gunstige iværksættermiljø fra det sidste årti flyttede kun få ikke-EU-

migranter til Rumænien for at starte en forretning her. Det samme er gældende i forhold til 

antallet af udenlandske statsborgere, som besluttede at indvandre til Rumænien for at finde 

bedre jobmuligheder. Selv om Rumænien i forhold til andre østeuropæiske lande, opfattes som 

værende blandt de mere indbydende lande på europæisk plan, betragtes det ikke som et 

ønskeligt destinationsland af ikke-EU-borgere. 

Ifølge Eurostats rapport “Migration and migrant population statistics” blev det rumænske 

statsborgerskab i 2016 kun bevilget til 4.514 indvandrere (0,5% af alle anmodninger). Den 

største andel af anmodninger blev givet til ukrainerne (89%), efterfulgt af tyrkerne (3,1%) og 

syrerne (1,6%). I samme år bevilgede Den Tjekkiske Republik sit statsborgerskab til 3.559 ikke-

EU-migranter, Polen til 3.460 og Ungarn til kun 1.014 ikke-EU-borgere. Eurostat-data viser 

også, at Rumæniens udlændinge hovedsageligt var statsborgere i en anden EU-medlemsstat. 

Ifølge Eurostat i 2017, har Luxembourg den højeste andel af udlændinge og Rumænien den 

laveste. 

Statistikken fra det Rumænske Inspektorat for Indvandring viser, at der var omkring 67.000 

indvandrere og flygtninge i slutningen af 2017 i Rumænien. Luciana Lăzărescu fra Forsknings- 

og Informationscentret om Immigrant Integration anslår, at ca. 5.900 af dem havde 

arbejdstilladelser i 2017. Langt størstedelen af tilladelserne blev ydet til vietnamesiske, tyrkiske, 

kinesiske og serbiske borgere. Nogle af de mest eftertragtede erhverv omfattede 

bygningsarbejder, svejser, låsesmed, snedker, samt højtuddannede job inden for 

skibsbygningsindustrien. 

 

I Rumænien støtter de retlige rammer i princippet flygtninges adgang til en bred vifte af 

socioøkonomiske fordele, såsom retten til beskæftigelse, bolig, uddannelse, sundhedspleje og 

socialhjælp og sigter mod at lette deres adgang til et integrationsprogram, som omfatter 

kulturelle orienteringsaktiviteter, rådgivning og rumænske sprogklasser. Statslige institutioner 
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er ansvarlige for at integrere udlændinge på deres respektive aktivitetsområder (fx arbejdskraft, 

sundhed, uddannelse mv.) og institutionel koordinering opnås gennem periodiske møder med 

relevante beslutningstagere og eksperter. Indenrigsministeriet er ansvarlig for koordinering og 

overvågning af integrationsprogrammer og politikker med støtte fra Generaldirektoratet for 

Indvandring. 

Rumænien er et sidste udvejssted for mange flygtninge og derfor har mrs. Lăzărescu behandlet 

de vigtigste mangler i integrationsprogrammer: 

 “There is a governmental integration programme targeted at people with 

international protection: a set of measures meant to facilitate the inclusion of aliens 

in the society and their integration in the labour market. The programme includes 

a Romanian language course and cultural orientation classes. Even though the 

government programme exists and is in principle functional, the more complicated 

and delicate issue is how well the institutions involved in managing the various 

aspects of the programme work together.” 

 

Metode 

Den nuværende undersøgelse er baseret på to hovedkomponenter: litteraturoversigt over de 

seneste tendenser i rumænsk iværksætteraktivitet og indvandringsmønstre samt feltarbejde 

udført ved at gennemføre kvalitative interviews med to forskellige kategorier af interessenter: 

udenlandske statsborgere, der bor i Rumænien og relevante organisationer, der er involveret i 

integration af indvandrere og flygtninge. 

Der blev dannet to særskilte fokusgrupper, som omfattede følgende respondenter: (1) frivillige 

fra EU-medlemsstater, der arbejder for rumænske NGO’er og (2) organisationer, der arbejder 

med indvandrere og flygtninge. For at supplere resultaterne fra fokusgruppens møder blev der 

gennemført fem separate dybdegående interviews med udenlandske statsborgere, der kom til 

Rumænien for at finde en jobmulighed eller med det formål at starte en forretning. Der blev 

taget detaljerede noter under interviewsene, som yderligere indgik i relevante 

undersøgelsesskabeloner med tilladelse og godkendelse fra de interviewede. 

De individuelle interviews og fokusgruppesessioner blev ikke optaget, for at sikre deltagernes 

anonymitet og for at lette en frit flydende, uhindret diskussion. Selvom alle deltagere fik 

mulighed for at afstå deres anonymitetsrettigheder, besluttede kun to af dem at gøre det: 

Katharina Häni, en ung iværksætter, der deltog i de dybe interviewsessioner og Ziad Al-

Masalmeh, repræsentanten for eksterne forbindelser fra Free Syria Community, der deltog i 

høringen af interessenterne. 

 

 

1° DEL: MIGRANTER 

 

Migranternes profil  

En mangfoldig gruppe blev interviewet med formål at optegne et præcist billede af de behov 

og forventninger, som udenlandske borgere har, når de flytter til Rumænien. 
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Den første fokusgruppe, der blev interviewet, var  fem unge fra EU-medlemsstater, der 

flyttede til Rumænien for at arbejde frivilligt med lokale Ngo'er. De vil blive omtalt som R1, R2, 

R3, R4 og R5. Deres alder varierede fra 20 til 28, med en gennemsnitlig og medianalder på 

24 år. Tre af dem var fra Frankrig, en kom fra Spanien og en anden fra Italien. Der var tre 

kvinder og to mænd. De frivillige kom til Rumænien i en periode på seks måneder, men 

besluttede at forlænge deres ophold for at opleve mere af den lokale kultur og natur. Alle 

bortset fra én af dem havde afsluttet deres bachelor i deres oprindelsesland, før de flyttede til 

Rumænien. De havde uddannelse i Psykologi, Historie, Samfundsvidenskab, Byudvikling og 

Fiskeri. Alle havde arbejdet frivilligt tidligere, to udførte deres civilretlige tjeneste, og to af dem 

havde regelmæssige job, før de kom til landet.  

Alle tre mandlige deltagere til de individuelle interviews (dvs. R6, R7 og R8) var i deres 30'ere 

og begyndelsen af 40'erne. To af dem kom til Rumænien fra nabolandene (dvs. republikkerne 

Serbien og Moldova) i begyndelsen af 2000'erne med det formål at etablere sig her. Den 

serbiske respondent (R6) modtog sin bachelor- og kandidatgrad i marketing og psykologi fra 

rumænske universiteter og startede sin iværksætteraktivitet kort efter afslutningen af sine 

studier. Den moldoviske interviewperson (R7) tog sin eksamen fra det Rumænske 

Militærakademi i Sibiu, men gik tilbage til Chişinău, Moldova, for kun at deltage i Akademiet 

for Økonomiske Studier for at vende tilbage til Rumænien et par år senere. Begge af dem 

havde fuldtidsjob inden de flyttede til Rumænien. R6 begyndte at arbejde som 15-årig som 

videospiludvikler for at tjene penge mens han gik i gymnasiet, mens R7 arbejdede på at blive 

uddannet fra økonomiakademiet i salg til et teleselskab og i markedsføring for Coca-Cola. 

Den tredje mandlige respondent (R8), en hollandsk statsborger, kom til Rumænien for to år 

siden efter at have boet og arbejdet i Holland og Tyskland. I 2017 accepterede han en 

højtstående stilling som administrerende direktør for det nederlandske produktionsselskabs 

lokale afdeling og flyttede til Rumænien sammen med sin familie. R8 gradueret fra et 

hollandsk universitet med et diplom i maskinteknik og har tidligere arbejdet med 

forretningsudvikling i Tyskland. Det var ikke nødvendigt at få hans eksamensbevis anerkendt, 

for at R8 skulle begynde at arbejde i Rumænien. 

De to kvindelige respondenter (dvs. R9 og R10) var i henholdsvis deres mid-20’er og 30’er. 

R9 kom til Rumænien fra Tyrkiet i begyndelsen af 2018 for at arbejde frivilligt for en lokal 

NGO. R10 har en bachelorgrad i arbejdsmarkedsøkonomi, som hun modtog fra et tyrkisk 

universitet i 2017. R9 har arbejdet som frivillig lige siden sin eksamen, men har for nylig 

accepteret en regnskabsposition hos Bosch og besluttet at forlænge sit ophold i Rumænien 

på ubestemt tid. I løbet af hendes universitetsstudier arbejdede hun som salgskonsulent i 

Tyrkiet, som hun mener har gjort hendes overgang fra frivilligt arbejde til erhvervslivets 

nemmere. 

Som tidligere nævnt var R10 den eneste interviewede fra migrantgruppen, som aftalte at 

frafalde hendes anonymitetsrettigheder. Katharina Häni immigreret til Rumænien fra Schweiz 

for 10 år siden, efter at have afsluttet sine studier med det formål at oprette et økologisk 

landbrugsfirma her. Resten af hendes familie flyttede også til Rumænien, og nu bor de alle og 

arbejder i en smuk lille landsby fra Arad County. Katharina er licenseret landbrugsingeniør, en 

grad, som hun har opnået fra et schweizisk universitet. I lighed med situationen for R8 og R9 

var det ikke nødvendigt for Katharina at gennemgå ansøgningen om officiel anerkendelse og 

ækvivalens af hendes eksamensbevis for at kunne udøve sit erhverv i Rumænien. Katharina 

var aldrig formelt ansat, men har været frivillig før hun startede sin egen virksomhed. 
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Forventninger før indvandring til Rumænien 

Ingen af respondenterne fra den første fokusgruppe havde en klar ide om, hvad de kunne 

forvente før de kom for at arbejde som frivillige for en rumænsk NGO. De var fascineret af 

udsigten til at leve og arbejde i det, de opfattede som et "mystisk sted", et eksotisk 

østeuropæisk land som de næsten ikke kendte, bortset fra det faktum, at det var "Dracula, 

Ceausescu, Halepés og Hagis hjem". At flytte til Rumænien var et eventyr og en udfordring 

for dem, samt en god mulighed for at arbejde med børn fra marginaliserede samfund og 

derved bidrage til et mere inkluderende samfund. Alle vidste hvad de ville gøre i Rumænien, 

inden de forlod deres hjemlande og var spændte på at starte deres frivilligtjeneste på 

Rainbow Center i Arad. 

De to mandlige iværksættere, vi interviewede, kom til Rumænien med det formål at starte en 

forretning her. R6 drømte om at have sit eget marketingbureau, mens R7 drømte om at 

oprette en kæde af tehuse. De valgte begge Rumænien fordi de troede, at de kunne drage 

fordel af det gunstige erhvervsklima i begyndelsen af 2000'erne, men også fordi de så det 

som et uudnyttet marked, større og mere tilgængelige det marked i deres hjemlande, hvor de 

nemt kunne udvikle deres start- ups og blive markedsledere i deres respektive segmenter. 

Andre årsager fra de to iværksættere, da de blev spurgt, hvorfor de flyttede til Rumænien, var 

af politiske. I begyndelsen af 2000'erne sad Milošević stadig på magten i Serbien, og det 

kommunistiske parti ledet af Voronin havde netop vundet valget i Moldova. Begge var 

overbeviste om, at Rumænien gav dem flere muligheder og så landet som en bro, der kunne 

forbinde dem med "Vesten". 

R6 og R7 kom til Rumænien på et studievisum for at opleve den lokale kultur og for at få en 

bedre forståelse af, hvad det betyder at bo her. At have et rumænske eksamensbevis har 

også tjent til at lette deres integration i lokalsamfundet. R6 gik aldrig tilbage til Serbien, mens 

R7 kun vendte tilbage til Moldova for at komme tilbage igen efter nogle år. Med hensyn til 

samfundsmæssige forventninger troede R6, at romaerne ville være mere snu og mørkere i 

huden, mens R7 forventede, at de var venligere og mere troværdige.  

R8 havde ingen forventninger, før han flyttede, selv om han siger, at det generelle billede af 

romaerne i Holland, ikke er positivt: "Alle tiggere og kongemænd kommer fra Rumænien". 

Han hævder dog, at han har forsøgt at holde et åbent sind for ikke at være fordømmende 

over sit adoptivland. R8s hovedårsag til at bosætte sig var af professionel karakter, og han 

indrømmer, at han ikke har givet det "for meget tanke før flytning" til Rumænien fra Tyskland. 

Mens R8 siger, at han er ret glad, både professionelt og personligt, kan det samme ikke siges 

om hans kone. På grund af det faktum, at hun er hjemmegående, finder hun det meget 

vanskeligere at integrere, da Arad ikke er et meget etnisk forskelligartet samfund. 

R9 vidste heller ikke, hvad hun kunne forvente før hun accepterede et frivilligt arbejde i 

Rumænien. Hun vidste, at hun ville "rejse og opdage nye steder" og forbedre sine engelske 

færdigheder, som ikke var så gode før hun begyndte Erasmus-programmet. Selv om det ikke 

var første gang, hun havde boet i et andet land, følte R9 sig straks knyttet til Rumænien og 

besluttede at blive her i længere tid. Hovedårsagen til at hun forlod Tyrkiet og flyttede til 

Rumænien var, at hun følte sig fri til at være sig selv og til at leve som hun vil. Hun mener, at 

romaerne er meget venlige og indbydende og har ikke haft nogen problemer med at integrere 

sig i lokalsamfundet, især da byen hun flyttede til for hendes nye job er et stort samfund 

bestående af tyrkiske expats. 

Katharina Häni havde besøgt landet et par gange før hun flyttede til Rumænien, da hendes 

bror havde flyttet hertil fire år før hende. Det havde altid været deres drøm at oprette en 

landbrugsvirksomhed sammen. De besluttede sig for at flytte til Rumænien efter at have 

udforsket andre muligheder i Argentina og Spanien, da en økonomisk attraktiv mulighed gav 

sig her, hvilket gav dem mulighed for at købe en stor pakke landbrugs terræn til en meget god 
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pris. Katharina forsøger generelt at holde et åbent sind og ikke sætte for mange 

forventninger, da hun siger: "de aldrig fører til noget godt". Hendes største forventning var at 

gøre, hvad hun elsker, uden at gøre betydelige kompromiser undervejs. Men hun er blevet 

klar over, at efter at have vokset op i Schweiz, er landdistriktet i Rumænien "sand medicin for 

sjælen". 

 

Modtaget Information og Træning  

Alle frivillige modtog omfattende træning ved deres ankomst til Rumænien samt nogle 

grundlæggende oplysninger om landet før deres afgang. NGO'en, hvor de arbejder frivilligt, 

tilbyder rumænske klasser, mentoruddannelser og jobtræning. I teorien burde det have været 

tilstrækkeligt for dem at kunne integrere sig godt i det rumænske samfund og opfylde deres 

ansvar på arbejdspladsen. Men alle rapporterede, at de ville have ønsket at deres mentor 

havde været mere proaktiv i sin tilgang. Derudover følte de et behov for mere 

specialuddannelse, især da de forventedes at arbejde sammen med børn med traumer eller 

handicap, et job, som de betragtede dem selv utilstrækkeligt kvalificerede og dårligt rustede til 

at håndtere. De frivillige troede også, at den rumænske lærer primært var interesseret i at 

"tjekke de rigtige kasser til hendes CV", men det var også deres ansvar, sagde de, at engagere 

sig i undervisningen og være mere flittige i deres undersøgelse af det rumænske sprog. 

I en sand iværksætterånd troede R6 og R7 hovedsagelig på sig selv, på tætte venner og på 

deres netværk af bekendte i færd med at etablere og udvikle virksomheden. Den serbiske 

iværksætter understregede stolt, at han ikke havde brug for nogle kurser, og at han faktisk er 

den, der udbyder kurser til nybegyndere, der kæmper for at identificere den bedste 

markedsniche og mest hensigtsmæssige markedsføringsstrategier, selvom han mener at 

"ægte iværksættere er født, ikke lavet". Mens han mener, at hans bachelor- og 

kandidatuddannelser var nyttige, ser han sig hovedsagelig som en selvlært person, som hele 

tiden holder sig ajour med de seneste udviklinger. Den moldoviske iværksætter var stort set af 

samme mening og tankegang, men indrømmede at have deltaget i et meget nyttigt Kaizen 

kursus, der tilbydes af SMV-instituttet fra Arad. 

R8 og hans kone var ikke opmærksomme på formelle eller ikke-formelle træningsmuligheder, 

der var til rådighed for dem. Den hollandske statsborger tog nogle rumænske klasser privat, 

men stoppede da hans lærer blev gravid og ikke kunne tilbyde sprogkursus om morgenen. Han 

havde ikke succes med at finde en anden rumænsk lærer siden da. Hverken han eller hans 

kone var interesseret i at tilmelde sig andre kurser. Med hensyn til nyttige oplysninger 

anerkendte han, at de ikke modtog mange nyttige råd fra kommunen eller fra andre 

organisationer. R8 mener, at denne mangel på offentligt tilgængelig information og support 

udgør en stor mulighed for, at et lokalt firma kan komme ind og yde tjenester til udlændinge, 

der flytter til Rumænien. 

Ligesom hendes jævnaldrende modtog R9 omfattende uddannelse, da hun startede frivilligt 

arbejde i Rumænien. Hun havde adgang til engelske og rumænske klasser, 

mentorbehandlingstjenester og draget fordel af jobuddannelserne. I øjeblikket blev hun 

indskrevet i et træningsprogram hos Bosch. Mens hun ikke tilmeldte sig et program, der skulle 

hjælpe hende med at sikre et job i Rumænien, fandt R9 det forholdsvis nemt at udvikle et 

professionelt netværk i Rumænien. Det var hendes mentor og hendes lokale netværk af venner 

og bekendte, der hjalp R9 i hendes jobsøgning såvel som med de officielle procedurer og 

papirarbejde. 

Udfordringer og support modtaget 
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Den første fokusgruppe bestående af unge fra EU-medlemsstater mødte ikke nogle 

udfordringer, mens de søgte frivilligt arbejde i Rumænien. De kunne vælge mellem flere 

muligheder og modtog tilstrækkelig vejledning og støtte, før de traf en beslutning. Men de var 

enige om, at hvis de ønskede at gøre deres midlertidige situation til en permanent, ville det 

være ret udfordrende for dem at sikre en langsigtet kontrakt i Rumænien. 

Udover sprogbarrieren nævnte de utilstrækkelige netværkschancer, især i de mindre 

provinsbyer som Arad. Mens de på et fagligt niveau følte at de havde mulighed for videre 

udvikling og vækst, oplevede de blandede følelser om at bosætte sig i Rumænien på et 

personligt plan. To af de fem respondenter elskede landet og kunne potentielt forestille sig at 

bo her på lang sigt. De andre tre var glade for, at dette var en midlertidig ordning. 

Når de blev spurgt, om de følte sig integreret i lokalsamfundet, reagerede med, at de 

hovedsagelig socialiserede med andre frivillige, og at "det er ikke altid nemt at bliver venner 

med romaerne, da de plejer at holde sig for sig selv". De bevægede sig omkring spørgsmålet 

om diskrimination, men når de skulle svare, indrømmede en respondent, at mens der ikke var 

tilfælde af åbenlys diskrimination, "til tider stirrede lokalbefolkningen på mig som om de ikke 

havde set en mørkhudet person før”. De fandt også, at nogle af de ældre butiksejere 

behandlede dem på en mindre høflig måde, fordi de var udlændinge. 

De to mandlige iværksættere, der flyttede til Rumænien fra nabolandene, fandt det forholdsvis 

let for dem at integrere i lokalsamfundet og starte en forretning her. R6 oplevede hvad han 

omtalte som "positiv diskrimination" og troede at det at være serbisk var til hans fordel, fordi 

han blev opfattet som mere troværdig end den gennemsnitlige rumænske person. R7 udtalte, 

at han var udsat for både positiv og negativ diskrimination på grund af hans accent og det 

faktum, at han kom fra Republikken Moldova, som tidligere var en del af Stor Rumænien før 2. 

verdenskrig. 

Sprogbarrieren var ikke en væsentlig hindring, da R7 allerede talte rumænsk, og R6 lærte det 

i sit første år på universitetet. Selvom R6 havde mulighed for at gennemføre sine studier på 

engelsk, valgte han det rumænske spor fordi det hjalp ham med at lære sit adoptivlands sprog 

hurtigere. Begge iværksættere var enige om, at de vigtigste udfordringer de oplevede, var at 

skabe et marked for sig selv og uddanne kunderne i deres forretningsområde. Andre 

udfordringer der blev nævnt var at beskæftige sig med lokale myndigheder og det overdrevne 

bureaukrati, men også med den lokale mentalitet om, at "hvis det ikke er i stykker, skal den 

ikke forbedres" og "gjort er bedre end perfekt". 

R8 flyttede til Rumænien for at arbejde som Area Manager for en hollandsk virksomhed, der 

tager sig af alle nødvendige arrangementer for ham. Hans medarbejdere hjalp også ham og 

hans kone med det nødvendige papirarbejde. Men selvom alt gik forholdsvis nemt for ham, tog 

det hans kone mere end et år at modtage hendes registreringsdokumenter. R8 følte ikke, at 

han var udsat for diskrimination, hvilket han tilskrev, at han er hvid, mandlig og har et højt 

profileret job. Han nævnte dog, at hans kone blev behandlet anderledes end han gjorde, og 

selv om hun ikke oplevede åbenlyst diskrimination, følte hun sig lidt ignoreret af den rumænske 

befolkning, især i forbindelse med de lokale myndigheder. R8s største udfordring var at tilpasse 

sig den rumænske kultur og den opfattede mangel på professionalisme. 

 

 

R9 fandt ud af, at hendes tyrkiske baggrund gjorde det nemt for hende at integrere sig i det 

rumænske samfund, da det viser nogle ligheder med den tyrkiske. Hun anser sig heldig for at 

få et job så hurtigt: "Bosch var det andet firma jeg ansøgte om". R9 lærte om denne jobmulighed 

fra sit professionelle netværk og ansøgte via en lokal jobjagt platform. Hendes største 
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udfordring drejede sig om rumænske myndigheder og ansøgningsprocessen for et fungerende 

visum. At Bosch allerede havde ansat tyrkiske statsborgere i Rumænien gjorde det lettere for 

dem at ansætte hende, da de allerede var bekendt med de nødvendige skridt og procedurer. 

Hun nævnte, at hendes tyrkiske kolleger fra frivillig programmet ikke var så succesfulde som 

hende i forhold til at få job her. R9 kreditter hendes positive attitude og netværk evner til hendes 

succes. 

Katharina stolede på støtte fra sin familie og på netværket af venner og bekendte i at etablere 

og udvikle sin forretning. Hun fandt det ret nemt at integrere i lokalsamfundet og mener, at 

romaerne generelt er nysgerrige, åbne og lette mennesker, hvilket er fantastisk på det 

personlige plan, selvom det giver nogle udfordringer på et professionelt plan. Katharina 

oplevede primært positiv diskrimination og mener, at hendes schweiziske nationalitet hjalp 

hende til at blive taget alvorligt. Til tider følte hun at det at være en ung kvinde i en overvejende 

manddomineret virksomhed, var en ulempe, men fandt ud af, at så snart hun nævnte, at hun 

var licenseret ingeniør, blev hendes køn irrelevant. Mens hun erkender, at mennesker med 

mørkere hud kan opleve en form for negativ diskrimination i Rumænien, mener Katharina, at 

hvis du ved hvad du vil have i livet og arbejder hårdt for at opnå dine drømme, vil du opnå 

romaernes respekt. Hendes største udfordring var at tilpasse sig de ændrede lovrammer. Siden 

hun opererer på et nichemarked (dvs. bæredygtigt landbrug), som ikke er tilstrækkeligt udviklet 

i Rumænien, havde Katharina ofte den følelse, at hun var den eneste der hjalp 

reguleringsagenturer, med at finde ud af de eksisterende regler i stedet for at være omvendt. 

 

2° DEL: INTERSSENTER  

 

Profiler for interessenterne  

Deltagerene til anden interviewrunde gennemgik en udvælgelsesproces. Det var vigtigt, at 

deltagerne havde kendskab til problematikkerne, som migranterne og flygtninge italesatte i 

første interviewrunde. De udvalgte interessenter bestod af repræsentanter fra følgende 

institutter: den lokale gren af National Council of SMEs (CNIPMMR), Free Syria Community in 

Romania (CSLR), og tre NGO´er fra Arad, der arbejder med migranter og flygtninge: the 

Organization of Youth with Initiative (OTI), Empower, Innovate, Value, Act (EIVA), and 

Millennium Centre (MC). 

Interessenternes role 

The National Council of SMEs (CNIPMMR) er en uafhængig, apolitisk og 

nonprofitorganisation, der blev etableret i 1992 med visionen om at samle repræsentanterne af 

Rumæniens SME´er, både på et nationalt og internationalt niveau. Derudover forsørger den at 

fremme SME´er i Rumænien og øge deres konkurrencedygtighed. De tilbyder CNIPMMR 

programmer med kursusforløb og rådgivning til startupvirksomheder.  

The Free Syria Community in Romania (CSLR) repræsenterer interesserne af Syrere, der er 

bosat i Rumænien. Organisationen forsøger at skabe opmærksomhed omkring syriske 

flygtninges integration, levevilkår og arbejdsmuligheder i Rumænien. CSLR arbejder med at 

samle syriske flygtninge og de syrere, der er født og opvokset I Rumænien med formål at styrke 

integrationsprocessen af de nytilkomne syrere.  

The Organization of Youth with Initiative (OTI), Empower, Innovate, Value, Act (EIVA), og 

Millennium Centre (MC) er lokale NGO´er drevet af frivillige. Desuden har NGO’erne været 
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involveret i nationale og europæiske projekter med formål at integrere migranter og flygtninge 

lokalt.   

Juridiske rammer og instrumenter for flygtninge i Rumænien  

De juridiske rammer for flygtninge i Rumænien foreskriver, at der er forskellige services som 

en asylansøger ar ret til. Ifølge loven 122/2006 har asylansøgere ret til:  

• Gratis og fuldt møbleret logi indeholdende apparater, køkkenredskaber, personlig 
hygiejne og rengøringsmidler.  

• Gratis adgang til faciliteter, bede rum, legerum, computerrum og fitnesscenter.  

• Et dagligt beløb af 3.36 euro til mad, samt 14 euro til tøj om sommeren og 21 euro til 
tøj om vinteren.  

• Statsgodtgørelse til mindreårige som er de samme undersætsigheder for rumænske 
statsborgere  

• Samme adgang til arbejdsmarkedet som rumænske statsborgere 3 måneder efter de 
har udfyldt asylansøgningen.  

• Adgang til gratis sundhedsvæsen akutte eller kroniske lidelser, samt for 
nødssituationer.  

• Gratis uddannelse til de mindreårige, der gennemfører det rumænske sprogkursus.  

• Gratis rådgivning og psykologhjælp.  

Udlændinge, der allerede har beskyttelse i Rumænien, er under loven 44/2004, der definerer 

social integration som den aktive deltagelse i den økonomiske, sociale og kulturelle udvikling 

af det rumænske samfund. Loven forsøger at forbygge social eksklusion og tillader ændringer 

at blive fortaget på et lokalt niveau. Det overordnede formål med integrationsprogrammet er at 

hjælpe flygtninge og asylansøgere med at blive selvforsørgende og uafhængig fra statens 

ydelser eller NGO-bistand.  

Flygtninge og asylansøgere kan tilmelde sig programmet indenfor 30 dage efter de har fået 

asyl. De kan benytte sig af følgende inden for op til 12 måneder:  

• Gratis bolig  

• Rumænske sprogklasser  

• Kurser om rumænsk kultur  

• Yderligere tilskud på 114 euro pr måned  

• Rådgivning og psykologhjælp  

• Social og juridisk rådgivning med fokus på deres rettigheder i forhold til arbejde, bolig, 
uddannelse, sikkerhed, sundhed og sociale ydelser. 
 

Efter deltagerne har færdiggjort integrationskurset, kan de ansøge om finansiel støtte, der kan 

dække op to 50 % af deres udgifter til bolig i op til et år.  

Disse ydelser skal hjælpe flygtninge ud på arbejdsmarkedet på længere sigt, men det er langt 

mere udfordrende for personer, der ikke har europæisk statsborgerskab at få arbejde i 

Rumænien. Hvis en virksomhed skal ansætte en person, som er født udenfor EU eller EEA 

skal følgende kriterier opfyldes:  

• At jobbet ikke kan varetages af et med rumænsk statsborgerskab eller en anden fra 
EU eller EEA.  

• At ansøgerne har den fornødne uddannelse, erfaring og bemyndigelse til at varetage 
jobbet.  

• At ansøgeren er belavet vurderet sundhedsmæssigt i stand til at varetage jobbet.  

• At ansættelsen er en del af den kvote, der er sat af de Rumænske myndigheder.  

• At ansøgeren har betalt staten og opfylder kriterierne for ansættelsen.  

• At ansøgeren ikke har været stafet i mindst tre år for ulovligt arbejde eller andet.  
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Undtagelserne er dog ansøgere, der arbejder som administrator i en udenlandskvirksomhed, 

professionelle sportsudøvere og sæsonarbejdere. Ingen af ovenstående regler gælder 

personer med EU eller EEA-statsborgerskab. 

I interviewsne beskrev interessenterne, at følgende instrumter ar brugbare for migranter eller 

flygtninge, der søger et sikkert job i Rumænien:  

• Europæisk niveau- The European Job Mobility Portal (EURES) 

• Nationalt niveau - Hipo, eJobs, BestJobs, OLX 

• Personligt niveau – formelle og unformelle netværk  

 

EURES er mindre udateret i forhold til de nationale platforme (i.e. Hipo, eJobs, BestJobs or 

OLX). Uformelle netværk beskriver interssenterne er de mest effective I forhold til at finde et 

job.  

Det er relevant for frivillige, der gerne vil arbejde i en NGO at søge gennem the European Youth 

Portal, SALTO eller gennem facebookgrupper så som International Volunteering Programs, 

and EVS, ESC, Erasmus+ Projects, Grants, Internship, Opportunities.  

Migranter og flygtninge, der tager til Rumænien med et ønske om at starte egen virksomhed 

har adgang til de samme ressourcer som entreprenører med rumænsk baggrund.National 

Trade Register Office (NTRO) har dog ikke oversat deres ressourcer til engelsk og 

medarbejderne snakker ofte ikke andet et rumænsk. Dette har først til, at udenlandske 

entreprenører ofte har benyttet sig af et advokatfirma til at hjælpe dem med at starte og udvikle 

deres virksomhed i Rumænien. Dog ændrer tingene sig til det bedre, hvilket fremgik i 

udarbejdelsen af denne rapport, da vi støtte op en NTRO website, der var undervejs med at 

blive oversat til engelsk.  
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Udfordringer i jobsøgningen og opstarten af en virksomhed  

Ud fra interviewsne med interessenterne fremgik, at hovedudfordringerne for migranter og 

flygtninge er; diskrimination, sprogbarriere, burekatiet, ustabil lovgivning og mangel på 

finansiel støtte til flygtninge.  

Diskrimination var et tilbagevende tema i både de individuelle interviews og undervejs i 

fokusgruppeinterviewsne. Alle interessenterne beskrev, at udenlandske borgere bliver udsat 

for positiv eller negativ diskrimination, da de bliver tillagt bestemte karakteristika på baggrund 

af deres køn, udseende, etnicitet, religion eller hudfarve. Det afhænger også af, hvor i 

Rumænien de beslutter sig for at tilflytte. Der er mange ikke-hvide og ikke-kristne migranter 

elle flygtninge, der oplever diskrimination i deres privatliv og på arbejdsmarkedet. Det er 

derfor svære for dem at få et job end for rumænske statsborgere eller hvide og kristne 

migranter.  

Oftest er større byer mere velkomne overfor flygtninge og migranter i forhold til mindre 

landsbyer. Den nordvestlige del af Rumænien er ofte opfattet som mindre diskriminerende i 

forhold til den sydøstlige del.  

“In the North-West there is a major shortage of labour force. And there are actually 

many companies that prefer to hire foreign citizens, because they are considered 

more productive and hard-working than the Romanians. Additionally, the fact that 

they speak a rare language makes very appealing to big corporations.” 

Diskrimination blev her opfattet som værende et mindre problem for migranter og flygtninge, 

der gerne ville starte en virksomhed i Rumænien, men interessenterne nævnte dog, at 

rumænske statsborger sommetider blev frarådet at starte en virksomhed med udenlandske 

associerede af rumænske embedsmænd:  

“This apprehension shared by government officials from the older generation is 

linked to the bad reputation garnered by some of the foreign businessmen, who 

came to Romania in the early 1990s with the intent of laundering money or of 

getting rich fast, regardless of the human cost. Many Romanians who entered into 

partnerships with foreigners lost a lot of money back then.” 

Sprogbarrierer blev også nævnt som en større udfordring, da det er en forhindring for migranter 

og flygtninge for at komme ind på det rumænske arbejdsmarked eller starte en virksomhed i 

Rumænien. De fleste officielle dokumenter og online dokumentation er på rumænsk, og mange 

embedsmænd snakker ikke andre sprog end rumænsk. De personer, der har det økonomisk 

kapital, køber sig til et advokatfirma til at rådgive dem og oversætte dokumenterne, men det er 

ikke alle, der har den mulighed. 

Det omfattende bureaukratiske system er ofte udfordrende for migranter og flygtninge uden 

europæisk statsborgerskab, men også for nogle få europæiske statsborgere. Der er sket en 

udvikling i migrationen, da vesten har modtaget et større antal migranter og flygtninge, hvilket 

har hjulpet med at strømline regionale registreringsprocederer. Det er bl.a. i forhold til 

godkendelsen af eksamensbeviser og diplomer, som er besværlig og tager længere tid 

afhængigt af ansøgerens oprindelsesland. Det tager flere måneder for personer uden EU-

statsborgerskab at få deres uddannelsesniveau godkendt i Rumænien. Der er kvote for antallet 

af person uden EU-statsborgerskab, der må arbejde i Rumænien årligt. I 2019 var det 20000 

personer udenfor EU, der fik arbejdstilladelse I Rumænien. I forlængelse heraf skal 

virksomhederne bevise, at der ikke er nogen ansøgere fra Rumænien eller EU landende med 

lignede kvalifikationer.  

En af de største udfordringer for entreprenører med migrant- eller flygtningebaggrund er udover 

sprogbarrierer og bureaukratiet, er det ustabile juridiske system. Det er en udfordring for 
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entreprenører, da det er svært at eje en virksomhed i et juridisk system, som er konstant 

foranderligt og varierende. Ifølge “The White Charter of SMEs in Romania” udgivet af 

CNIPMMR i 2015, så påvirkes virksomheder negativt af uforudsigelige makroøkonomiske 

faktorer (55,85%), ustabile og inkonsekvent lovgivning (43.71%), og en større grad af korruption 

(42.25%). Utilstrækkelig institutionel kapacitet og spredning af bureaukrati blev rapporteret som 

faktorer, der kun påvirker forretningsudviklingen negativt med henholdsvis 33,16% og 28,51% 

af SMV'erne. 

Den sidste større udfordring er, at der er begrænset finansiel støtte til flygtninge i Rumænien 

sammenlignet med andre lande i EU eller EEA.  Ifølge Ziad Al-Masalmeh, der den eksterne 

relations repræsentant for Free Syria Community, modtager flygtninge, der kommer til 

Rumænien mindre ¼ af de fordele som de modtager i Tyskland. Det giver derfor mere mening 

for flygtninge at flytte til Tyskland, da begge lande tilbyder logi og dagligdagsvarerene er ikke 

betydeligt billigere i Rumænien. Desuden oplever flygtninge, at de modtager mere støtte fra 

staten og er udsat for mindre diskrimination i vestlige lande i forhold til østlige. Der er mange 

flygtninge, der anser deres ophold i Rumænien for midlertidigt grundet deres begrænsede 

højtuddannede arbejdsmuligheder.  

“Many Syrian refugees consider Romania an entry point into the EU. They come 

here for a few months to get their papers in order and then continue their journey 

towards Western Europe, even if they know they might run into legal issues if they 

get caught.” 

Punkter til forbedring  

Efter at have gennemgået de større udfordringer, som migranter og flygtninge møder blev 

interessenterne spurgt om, hvad der kan forbedres. Der var enighed blandt interessenterne om 

at følgende kan bidrage til en positiv forandring:  

• Gratis adgang til information oversat til flere forskellige sprog (engelsk, fransk, tysk and 
arabisk) 

• Kurser skal udbydes til socialarbejdere og embedsmænd i kulturel sensitivitet og forståelse  

• Der skal ansættes flere tolke for at styrke den institutionelle kapacitet  

• Der skal være en indsats for at godkende flere eksamensbeviser og diplomer  

• unified practice for the equivalence of diplomas 

• Der skal ikke være forskel i behandlingskvaliteten- og tiden for personer med EU og ikke-
EU-statsborgerskab 

• Systemet skal digitaliseres med elektroniske signaturer   
 

Ziad Al-Masalmeh anbefalede ligeledes, at flygtninge skal have mentor, der kan hjælpe dem 

med at integrere i det rumænske samfund. Desuden forslog han, at flygtninge skal have 

transporten til og fra de gratis sprogkurser betalt af staten. Mentorordningen ville også være 

brugbar, når flygtningen har slået sig ned og skal ud på arbejdsmarkedet. Her kan mentorerne 

bidrage med indsigt i det rumænske arbejdsmarked mht. jobs, ansættelsesprocessen og firmer, 

der ofte ansætter flygtninge.   

Afslutningsvist blev det anbefalet, at flygtninge, der ønsker at starte egen virksomhed, men ikke 

har den fornødne start kapital skal have mulighed for at tage et statsstøttet lån med en lavere 

rente og en tilbagebetalingsordning.  
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Succesfulde strategier og bedste praksisser  

En god praksis inden for social integration er en praksis, der er succesful, nem at gentage, 

inkluderende, deltagende og bæredygtigt fra et socialt og økonomisk perspektiv. Migranter og 

flygtninge har individuelle behov, og derfor fungerer forskellige praksisser til hvert individuelt 

behov, men det er også nogle mere generelle behov. De bedste praksisser er langsigtede og 

involvere succesfulde samarbejder mellem lokale, regionale og nationale organisationer. Det 

er vigtigt, at der er en dialog om kulturelleforskelle og et samarbejde på kryds og tværs af 

etniciteten, hvis migranter og flygtninge skal empowers og motiveres til at blive 

selvforsørgende uden integrations støtte fra lokalsamfundet. De følgende bedste praksisser 

blev diskuteret og udfoldet: 

• Mentorordninger: Flygtninge og asylansøgere er nogle af de mest sårbare grupper, 
og derfor vil de have fordel af at indgå i en mentorordning, men andre personer med 
udenlandsk baggrund vil ligeledes have fordel af en mentor. Mentoren skal være 
dedikeret og hjælpe dem ind i det rumænske samfund.  
 

• Eventuel økonomisk støtte: En anden god praksis er at tilbyde flygtningene 
økonomisk støtte baseret på deres deltagelse og interesse i det rumænske samfund. 
Dette er en resultat orienteret tilgang, der skal sikre, at flygtninge bliver integreret og 
selvstændige.  
 

• Uformel uddannelse: Den tredje bedste praksis fokuser på aktionsbaseret læring. 
Alle kategorier af udlændige lærer hurtigere og bedre med uformel uddannelse, hvor 
´learning by doing´ bliver brugt i stedet for klassisk klasserums undervisning. Det kan 
fremstå naturligt, at unge i fx a European Volunteering Service (EVS) fortrækker 
sådanne læringstilgange, men ifølge interessenterne i interviewsne, så får migranter 
og flygtninge mindst ligeså stort udbytte af praksis orienteret læring, som involverer 
alternative metoder så som entreprenør kurser, tematiske workshops eller integration 
gennem sportsprogrammer.  

 

Konklusion  

Som forventet blev resultaterne fra researchfasen i høj grad bekræftet af svarene fra deltagerne 

i fokusgrupperne og under de enkelte interviews. Ud fra interviewsne med migranter, flygtninge 

og interessenter blev der mulighed for at forstå de individuelle behov, forventninger og 

udfordringer, som de oplever i jobsøgningen eller opstarten af en virksomhed i Rumænien. ¨ 

Desuden blev relevante aktiviteter og initiativer, der kan fremme integrationen af personer med 

anden etnisk baggrund end rumænsk i Rumænien, udfoldet under interviewsne. Det er specielt 

statslige organisationer og NGO´er, der er ansvarlig for integrationsprocessen.    

Overordnet kan vi konkludere, at på trods af, at der findes de nødvendige instrumenter til at 

integrere migranter og flygtninge på arbejdsmarkedet, så er de ikke altid let tilgængelige for 

personer med anden etnisk baggrund end rumænsk. Lokale og nationale NGO´er, der forsøger 

at fremme beskæftigelsen blandt flygtninge og migranter, har ofte mindre succes, da de har 

færre ressourcer og dækker mindre områder. De udlændinge, der blev interviewet beskrev, at 

de oplevede begrænset hjælp fra staten, og de migranter og flygtninge havde formået at starte 

en virksomhed op og blive integrerede i det rumænske samfund, havde en positiv tilgang og 

var socialt kompetente i forhold til at opbygge et netværk. Som Ziad Al-Masalmeh, 

repræsentanten fra Free Syria Community udtalte: “there is little institutional interest to attract 

and retain foreign citizens from a non-EU or EEA Member State”. 
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Introduktion  

Ifølge den seneste IDOS Rapport (2017) er Italien “the top country in terms of entrepreneurial 

initiative, accounting for a sixth of the total number of self-employed workers counted by 

Eurostat in the EU-28 (15.5%), coming in third for the number of foreign-born entrepreneurs 

and self-employed workers (14% and 6 % of the 

national total) and the top in terms of the 

number of non-EU citizens in the same job 

(non-EU citizens account for 73.2 % of 

immigrants, compared with an average of 47.8 

%)” (Idos, 2017). I Italien er konstruktion, 

handel, catering og restaurantsektorerne, hvor 

de fleste migranter har startet virksomhed, 

mens få migranter har virksomheder inden for 

landbrug.  

Ifølge Unioncamere (2019), “during 2017, the 

increase in Italian companies is represented by 

42% by companies with foreign owners, for a 

total of 590,000 companies registered 

throughout Italy”. Der er flere og flere 

virksomheder ejet af udenlandske borgere.  

Den største andel af virksomhederne: “is held by Moroccans (14.5% of all immigrants running 

individual businesses across Italy) and Chinese nationals (11.4%). Some 10.6% are run by 

Romanians and 6.9% by Albanians” (Idos 2017).  

Den ovenstående graf er fra Companies Register of Chambers of Commerce (Unioncamere) 

og viser nationaliteterne blandt entreprenører med migrant baggrund i Italien.  

De fleste virksomheder ejet af migranter er placeret i den centrale og nordlige del af Italien, 

men der har været nogle udfordringer med det stigende antal flygtninge og migranter, der er 

kommet til landet de seneste år. Der har bl.a. været udfordringer med at starte selvejerede 

virksomheder, specielt i de centrale og nordlige dele af landet. Dette medførte, at vi indsamlede 

empiri i de dele af landet, da med rapporten undersøger udfordringer, som migranter og 

flygtninge oplever i forhold til at starte en virksomhed.  

Empirien blev indsamlet gennem to fokusgruppe interviews – et med migranter og et andet med 

interessenter. Interviewsne blev optaget med lyd og transskriberet efterfølgende. Interviewsne 

bidrog med viden om de udfordringer, som migranter og flygtninge oplever, samt forslag til 

ændringer, der kan gøre det nemmere at finde et job eller starte en virksomhed.  

Deltagerne beskrev under interviewsne forskellige aktiviteter, der er blevet fortaget af NGO´er 

og andre samarbejdspartnere i Italien. Desuden beskrev migranterne og interessenterne, hvilke 

innovative tiltag, der kan sikre at flere flygtninge og migranter kan komme i arbejde eller blive 

entreprenører i Italien.  
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1° DEL: MIGRANTER             

 

MIGRANTERNES PROFILER                 

Det blev besluttet, at flygtningene og migranterne i skal være en diverse gruppe, således de 

kan bidrage bred vifte af indsigter og forslag til ændringer. Fokusgruppen bestod af 10 

personer med migrant baggrund, der har opholdt sig i Italien for 2-3 år. Der var to 

entreprenører (en kvinde og en mand), samt migranter med forskellige nationaliteter og 

uddannelsesmæssige baggrunde. Deltagerne, som blev interviewet, var hovedsagligt 

afrikanske fra Mali, Nigeria, Mauritania, Guinea, Ivory Coast, Senegal, Eritrea. Der var én 

deltager fra Moldova. Desuden var deltagerne ankommet på forskellige tidspunkter og på 

forskellige måder til Italien. De afrikanske flygtninge og migranter var ankommet med båd I 

løbet af de sidste 2-3 år, hvor de ankom til det sydlige Italien (Sicily or Calabria) efter at have 

opholdt sig i Libyen.  

Stort set alle deltagerne havde gennemført obligatorisk skolegang i deres oprindelsesland, og 

da de ankom til Italien, havde ingen af dem gennemført en længerevarende uddannelse. Der 

var én, der ikke kunne skrive eller læse, da han ankom til Italien. Èn anden fortalte, at hun 

havde gennemført en gymnasial uddannelse, da hun ankom.  

Der var kun få, der havde et job før de flygtede eller immigrerede til Italien (to arbejde med 

metal og borearbejde, én arbejdede på kontor). Årsagen til de flygtede eller immigrerede var 

grundet økonomiske årsager eller ustabile og farlige levevilkår i deres oprindelsesland, hvor de 

reelt var i livsfare.  

To afrikanske kvinder, som blev interviewet, havde arbejdet med interkulturelle aktiviteter og 

frivilligt arbejde.  

Forventninger før de flygtede eller immigrerede til Italien  

Deltageres flygtede for at leve mere værdige og sikre liv, samt at finde et arbejde. Dog beskrev 

de, der ankom med båd til Italien, at deres flugt havde været traumatiserende og 

destabiliserende.  

“I knew nothing because when I arrived, I had no head, I couldn’t think. I had no head”.  

Desuden delte alle deltagerne, at de forsøgte at finde et job efter ankomsten, og de var 

ligeglade med, hvilket slags job det var.  

Information og uddannelse i Italien  

Flygtningene og migranterne beskriver, at de har modtaget den fornødne information. Den 

information de havde modtaget varierede dog fra deltager til deltager. Nogle af dem havde 

deltaget i kursusforløb, men det kræver egenbetaling var der nogle, som ikke havde mulighed 

for det. Andre har været ude i arbejde i praktikforløb eller samfundstjeneste. Der var kun én 

deltager med et deltidsjob og én anden startede et job efter fokusgruppeinterviewet.  

De nytilkomne flygtningekvinder og migranter havde ikke deltaget i kurser, men andre, der har 

opholdt sig længere tid i landet har været igennem nogle kursusforløb bl.a. et ældrepleje 

kursus.  

En af kvinderne fortalte, at hun havde deltaget i et skrædderkursus, som blev forlænget pga. 

mangel på penge og hendes graviditet.  
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Deltagerne fortalte, at de havde studeret italiensk ved at snakke med italienere eller ved at 

læse nemmere og mindre bøger med illustrationer.  

Det blev af alle deltagerne nævnt, at kursusforløbne var for dyre i forhold til, hvad de havde råd 

til at betale uden arbejde.  

Overordnet beskrev deltagerne, at de ikke havde modtaget information om kursusforløb eller 

arbejdsmarkedet. Der var en manglende tillid til det statslige rekrutteringssystem. Der var ikke 

meget kendskab til, hvordan internettet kan bruges til at søge jobs gennem hjemmesider styret 

af jobsøgningsbureauer.   

Udfordringer i søgen efter arbejde eller staten af en virksomhed  

Det vigtigste og det mest udfordrende for alle deltagerne blev beskrevet med “Finding a job”. 

De beskrev alle, at det var udfordrende at finde et job gennem det formelle system, og ingen 

af dem havde brugt jobsøgningsbureauerne.  

Det blev beskrevet af de yngre deltagere, at det vigtigste er havde have et lokalt netværk, hvis 

man vil finde et job, hvilket er illustreret i nedstående citater:  

Someone I know has a relative here and he's got a job for him. Everyone who has relatives 

here has found work because they have relationships, contacts. They helped them to go and 

talk (i.e. have job interviews) [R.4]  

I saw two people who had to retire and they called their relatives to replace them even if they 

did not know Italian. [R. 5] 

Without connections you don't go anywhere. [R. 3] 

All the people I know have brought their resumes to the employment agencies so many times 

and no one has ever been called. [R. 2] 

Deltagerne fortalte, at de havde oplevet rasisme og diskrimination, bortset fra en ung kvinde 

og en anden fra Østeuropa. Det var specielt til jobsamtaler, at de havde oplevet at blive 

ydmyget:  

I can say there is racism. In one place they called me 3 times to have a job interview... The third 

time they told me that I can't go to work in their factory because it's not a place for foreigners. 

So why did they asked me to go 3 times? [R. 3] 

I have a friend Davide who helps me write to agencies to find a job. He wrote and two people 

asked him: “Is your friend black or white?” and he replied: “My friend is a good person, but he 

is not white”. They said, “Then we can’t”. [R.1] 

De havde desuden oplever en anden form for diskrimination i forhold til lønningerne de modtog, 

som ikke er tilsvarende til den løn, der bliver givet til ansatte med italiensk baggrund.  

Det er specielt inden for landbrugssektoren, hvor arbejdsgiverne udnytter arbejdskraften fra 

flygtninge og migranter.  

I toured a bit through the countryside but there was always the same exploitation because they 

paid 20/25 euros for 12 hours of work. [R. 6] 

 

NGO´er forsøger at gøre noget ved problemet ved at rådgive migranter og flygtninge mht. 

jobansøgning osv. Der er fornyligt blevet implementeret nye regler og love, der har gjort det 
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svære for flygtninge og migranter at komme ind på arbejdsmarkedet i Italien. Det har skabt en 

stor frygt blandt flygtninge, som bliver afvist af systemet og ikke længere har agang til offentlige 

ydelser.  

I am scared. I am worried because out of 9 people we are here only 2 or 3 work. I'm so 

scared...what's going on? ...I'm scared they'll send me on the road. [R. 5] 

I forlængelse er der færre arbejdspladser i Italien end for 10 år siden.  

Deltagerne beskriver, at den største udfordring er den manglende information om jobs og 

ansøgningsprocessen.  

Et andet problem er, at flygtninge og migranters uddannelsesniveau og arbejdserfaring fra 

deres oprindelsesland ikke er godkendt af de italienske myndigheder.  

Desuden er sproget en barrier for flygtning og migranter, der søger et job. Det fortaller alle 

deltagerne, som desuden fortæller, at deres venner og familie har samme problem rundt 

omkring i Italien.  

Brugbar støtte i søgen efter arbejde  

Deltagerne beskriver, at de har fundet jobs gennem et personligt netværk:  

I found a job thanks to people who spoke for me. [R. 2] 

In my life I have always worked by word-of-mouth. [R. 9] 

The first job, in a restaurant, I found it through a voluntary association that I knew and then 

people from the restaurant helped me find the place where I work now. [R. 10] 

Medarbejderne i nogle af NGO´erne har hjulpet nogle af migranterne og flygtningene med at 

finde jobs, men medarbejderne har ofte følt sig uforberedte i forhold til deres arbejdsopgaver 

og den situation flygtningene stod i.  

Det viste sig, at kun én af deltagerne fra Østeuropa fandt et job gennem et ansættelsesbureau, 

hvor hun fik et job som familie assistent [R.7].  

Det blev gjort klart af alle deltagerne, at det er nødvendigt at tage på et italiensk sprogkursus, 

da det er nødvendigt at kunne kommunikere og kende til kulturen for at komme i betragtning til 

et job. De af deltagerne, som har taget et sprogkursus siger, at det har øget deres chancer for 

at komme ud på arbejdsmarkedet.  

Desuden er ansættelsesbureauerne, som er placeret rundt omkring i landet, en stor hjælp i 

forhold til at finde job, da de tilbyder rådgivning og udbyder kurser. De kan ydermere spille en 

rolle i forhold til sprogkurser, samt udgøre vurdere, hvilke slags kompetencer og kvalifikationer, 

der er behov for på det italienske arbejdsmarked. På den måde kan de udbyde de nødvendige 

og efterspurgte kurser og uddannelser, som passer til arbejdsmarkedets behov. 

I interviewsne med migranter og interessenter fremgik det, at der er behov for professionelle 

kurser tilpasset arbejdsmarkedet. [R. 6, 7, 8] 

If you know that there is demand for cooks, let us become cooks. [R. 5] 

If you say to me: “Take a course to learn how to drive a tractor, because you need to”, I am 

sure that when I have a license and I know how to drive the tractor well, I am sure that I can 

find the job. Italians need to know what work migrants can do and what they don't want any 

longer to do. [R. 6] 
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Ifølge en af deltagerne er det nødvendigt at reflektere kritisk over, hvilken type bistand, der er 

tilbudt til migranter og flygtninge. Det kan nemlig gøre migranterne og flygtninge passive i deres 

søgen efter jobs.  

Det blev pointeret af en kvindelig deltager, at det er vigtigt at have mulighed for at få passet sit 

barn tidligt, således at kvinderne kan komme ud på arbejdsmarkedet. Det er specielt vigtigt, 

hvis kvinderne ikke har familie eller venner i landet, der kan hjælpe med børnepasning. [R. 7,8] 

Brugbar støtte i opstarten af en virksomhed  

Der var flere af deltagerne, som beskrev, at de havde tænkt på at opstarte deres egen 

virksomhed, specielt inden for catering eller tekstilindustrien.  

Ifølge en af deltagerne er der behov for, at der sker et skift i indstillingen hos de personer, der 

forsøger at hjælpe og de, der modtager hjælps:  

The financial support is good, but you must first meet the person asking for help, see if she/he 

is committed.  ... if you say to this person: "Look if you do this, I'll help you" he/she starts to do 

it ... You have to help people with targeted personal initiative. That is a great help. When a 

person is already doing something but needs support to get the tools, to be able to move on... 

that’s fine. [R. 6] 

Der kan være eksistentielt, at der er mulighed for at låne penge af de offentlige myndigheder til 

at opstarte en virksomhed, som kan tilbagebetales på længere sigt.  

We asked for support from friends, acquaintances and buying groups by making a loan 

proposal with the repayment of... Who wants to support the project and who likes our product, 

which at that time was just yogurt, gives us the money in advance thinking how long it takes to 

consume our product so we slowly return the loan with our product. With this proposal we 

managed to gain 24 thousand euros within 1 month, after one year the Region reimbursed us 

and with part of the refund we returned money or we continued to give our products. [R.6] 

De deltagere, der havde flest erfaringer med entreprenørskab beskrev, at en succesful 

virksomhed kræver motivation fra den person, der opstarter virksomheden.  

Everyone, no matter who you are, when you want to do something you have to be first... the 

one who believes that it will continue, you have to be confident and you have to be happy. You 

have to be positive and you have to be pleased. [R.6] 

Ifølge deltagerne er det vigtigt at have kendskab til marketing og virksomhedsledelse, hvis man 

skal starte en virksomhed (int. 9). Desuden er det nødvendigt at kende målgruppen for 

virksomheden, samt have en fremtidsplan for virksomhedens udvilkling.  

It is different, for example, if one thinks of starting a grocery store with ethnic foods addressed 

to Italians or to fellow countrymen or African people. [R. 9] 

Deltagerne sagde, at det kunne være brugbart med en guide, der tager nogle af de 

ovenstående problematikker i betragting.  

 

2° DEL: INTERSSENTER  

 

Profil for interssenter  
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Udvælgelsen af deltagerne i anden runde af fokusgruppeinterviewet krævede undersøgelse af, 

hvem der havde mest viden om de udfordringer italesat af migranter og flygtningene i 

ovenstående afsnit. Det var afgørende at udvælge interessenter, der havde kendskab til 

entreprenører med migrant og flygtninges situation i Italien. Der blev udvalgt fem personer fra 

NGO´er, officielle institutioner, associationer og lokale organisationer. De arbejder i de centrale 

eller nordlige dele af Italien, bortset fra én, der arbejder i Rom. De arbejder alle med bilaterale 

udviklingsprojekter i Afrika, Europa og Italien.  

Den generelle kontekst for opstarten af en virksomhed  

Interessenternes overordnede oplevelse af situationen i Italien er blevet forværret eller har 

været stillestående siden den finanskrisen i 2008, som er forstærket af den nuværende sociale 

og politiske agenda i Italien.  

Der var en af interessenterne, der beskrev, at der er begrænset mulighed for social mobilitet i 

Italien, specielt for anden genrations migranter og flygtninge, der har svært ved opnå en social 

og økonomisk stabilitet.  

The impression is that the situation changed with the 2008 crisis, because before the crisis 

there was work but it was difficult to find a place where to stay, as a result many immigrants 

slept under the bridges. Now there is some recovery, but there is no social ascent even if 

migrants are people who would have ... the skills as the case of Bachir …would have the 

intellectual skills etc. otherwise they are all low-level jobs [R. 3] 

 

Udfordringer for migranter og flygtninge på det italienske arbejdsmarked  

• Mangel på forsikring på arbejdsmarkedet  

Migranter og flygtninge bliver ofte udnyttet af arbejdsgiverne, da de ikke har officielle 

dokumenter eller opholdstilladelse i landet. Desuden besidder de ikke de fornødne sproglige 

kompetencer og har ofte ikke et socialt netværk, hvilket efterlader dem i en sårbar situation, der 

bliver udnyttet af arbejdsgiverne, der underbetaler dem eller kræver betaling for ting, der 

normalt skal betales af virksomheden.  

Our target group is made by people who are currently being welcomed into the Extraordinary 

Reception Centres (CAS). There is a lot of exploitation in the agricultural sector, seasonal jobs, 

there is a lot of black jobs ... small structures of slave-like conditions ... like some cooperatives 

that hire people and at the first salary impose them to burn half of it by buying shoes, they make 

you pay for  something they should give workers for free ... niche jobs are created and these 

are almost exclusively done by asylum seekers in very unfavorable conditions. [R. 2] 

• Mangel på finansielle ressourcer  

I løbet af det sidste år har der været færre finansielle ressourcer til migranter og flygtninge, og 

dem der har været er blevet dårligt brugt.  

• Lavere niveau af uddannelse  

I løbet af de sidste 3-4 år har de migranter og flygtninge, der er ankommet til Italien haft et 

lavere uddannelsesniveau, hvilket gør det svære at finde jobmuligheder eller komme i praktik i 

virksomhederne.  

At the level of educational achievement, apart from a few exceptions of graduates, the level is 

very low. Many come from the Koranic school which is not even a school. They often arrive and 

are neither able to read nor write...study a language. [R. 1] 
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The real problem with migrants is that often they do not have the capability today to do business, 

they do not have skills, do not have any competence today. [R. 3] 

Det er ikke unormalt, at de uddannelsesbeviser som flygtning eller migranter har med sig fra 

deres oprindelsesland ikke er godkendt af de officielle myndigheder i Italien. De kurser, der 

bliver udbudt i Italien kræver betaling, og derfor kan de personer, der ikke er i arbejde ikke 

betale for kurserne.   

• Stigende racisme og diskrimination  

Ifølge interessenterne er den stigende racisme og diskrimination i landet en stor bekymring, da 

det medfører, at det bliver svære for migranter og flygtninge at finde job. Derudover skaber det 

frustration og utryghed hos migranter og flygtninge, hvilket kan virke demotiverende for at finde 

et job.  

Here we are within a context in which racism is increasing in a worrying way; it is a phenomenon 

that affects migrants who, however, having no place where to go to “measure themselves”, to 

unload these frustrations… if they hold them they can get very angry. [R. 3] 

We also need to understand how much discrimination affects... The issue of discrimination is 

complicated and complex and even as it is perceived by migrants themselves, many times it 

can be an excuse for not tolerating hard work. [R. 2] 

As a matter of fact, the more the social debate is poisoned, the worse it is for everyone. [R. 2] 

• Uddannelse af socialarbejderne  

 

Interessenterne beskriver, at der er behov for mere uddannelse til de socialarbejdere, der til 

dagligt arbejder med flygtninge og migranter.  

There is willingness to work well from staff who deal with social issues. Often, however, there 

is little knowledge of foreigners’ condition, so often there are misunderstandings of a linguistic-

cultural nature. [R. 5] 

• Udfordringer for entreprenører med flygtninge og migrant baggrund  
 

De største udfordringer migranter og flygtninge oplever, når de skal starte en virksomhed i 
Italien, er det italienske sprog, som de mener udgør en barriere. Der skal udvikles kurser, som  
er muligt at betale for dem, der ikke har et arbejde.  
 
The main problem is that courses cost money, especially professional courses such as welding, 
tractor driving, forklift driving, carpentry, baking... they all have a cost. [R. 3] 

Hvis der investeres sprogkurser, kan det skabe et link mellem arbejdsmarkedets efterspørgsel 

og de kurser, der bliver udbudt.  

I believe that next year there will be 10,000 or 12,000 missing jobs in the Italian manufacturing 

production because many people will retire. Young Italians do not do these jobs anymore, but 

there is no foreign manpower either, as it has not been adequately trained. Now in Veneto as 

well as in Brescia and Bergamo, which are the driving areas of our national economy, practically 

in a year there will be no one who will make bolts or shirts. An economic model should be 

developed in this direction. [R. 5] 

Der er behov for kurser i virksomhedsledelse, marketing og virksomhedsplaner. Desuden 

kunne det være brugbart med kurser indenfor de forskellige sektorer, således migranter og 

flygtninge besidder de nødvendige kompetencer og kvalifikationer for at komme i arbejde.  
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A training on the typology of company, whether it is a single company, a srl, a spa or a 

cooperative .... For us, these are concepts that have been sufficiently acquired, but for those 

coming from other countries, they are new concepts... [R. 3] 

Also the cultural aspect of doing business is missing here, because if one thinks of starting a 

business in the catering sector in Italy and is coming from Pangiab, probably he or she has 

his/her own idea of what is required here... [R. 2] 

Evaluering af de juridiske rammer og instrumenter til at støtte migranter og flygtninge  

De nuværende juridiske rammer, beskrives af alle interessenterne som værende 

utilstrækkelige. Behandlingstiden på arbejdstilladelser og opholdstilladelser tager ofte flere år 

for asylansøgere, hvilket resulterer i at ansøgerne lever et liv i usikkerhed og uden 

beskæftigelse.  

With regard to asylum seekers, institutions do not exist: it means that everything has been 

delegated to the Third Sector, not even the Employment Centre... we never had relations with 

the Employment Centres. [R. 2] 

Ud fra fokusgruppe interview fremgik, at de guides, der findes indenfor de forskellige sektorer, 

ikke er effektive. Derimod forslår interessenterne, at der skal være flere kurser til flygtninge og 

migranter  

The guide can inform but is not very effective. I have already produced a lot and I have seen 

many of them… forgive me if I speak clearly but I want to say ... what is done must have a value 

for migrants and for those working in the field. [R. 1] 

In summary, the work carried out by associations and NGOs provides educational, social and 

linguistic support to migrants and refugees, starting from their arrival in Italy, and always 

seeking forms of collaboration with institutions. 

We try to provide support that goes to fill institutional gaps, from the basic legal assistance, to 

helping them to apply to the Commission, teaching the language, helping in the search from 

employment ... are those fundamental things that could improve migrants’ employability and 

that should be improved. [R. 2] 

Interessenterne forslog desuden, at de anden generationsmigranter og flygtninge, der er bosat 

i Italien med fordel kan være bindeleddet mellem de nytilkomne flygtninge og det italienske 

samfund. Det kan forekomme I praksis ved, at de kan facilitere kurser med fokus på 

kommunikation og kulturmøder.  

 

Strategier for at skabe lige muligheder for adgang til arbejdsmarkedet og 

entreprenørskabet  

I fokusgruppe interviewet blev en effektiv strategi, som de kaldte ”the small steps strategy” 

udfoldet. Her skal migranter og flygtninge angive mindre målsætninger for deres egen 

personlige og faglige udvikling. Her er spørgsmålet relateret, hvorvidt staten vil investere i 

sprogkurser, praktikophold, tematiske kurser, således at deltagerne kan finde ud af, hvilket job, 

uddannelse eller virksomhed de skal tage eller arbejde i i fremtiden.  

As a strategy you do a first screening, you understand what are their skills, to be addressed in 

the areas of expertise. [R. 5] 
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En af interessenterne forslår, at flere virksomheder bliver startet i samarbejde mellem personer 

med forskellige etniske baggrund, da det kan være en styrke for virksomheden.  

An instrument that in my opinion could be useful would be that of multiculturalism ... because 

we think in terms of business of Italians and business of foreigners but the real bet would be to 

have a mixed business. [R. 1]  

Where there are no prejudices…  [R. 3] 

Desuden argumentere interessenterne for, at der skal være mere fokus på ”learning by doing” 

i forhold til andre læringsformer, da de mener, at kurser med uformel læring er mere effektive i 

forhold til at fremme de ønskede færdigheder.  

In turn, the person you have trained will become the trainer of what comes next... this allows 

you to break down the cultural barrier, language, etc. [R. 5] 

Derudover påpeges, at det er en god ide at statse mere på entreprenørskab, da mange af 

modtagelsescentrene for flygtninge lukker grundet økonomiske nedskæringer.  

Interessenternes roller i jobsøgningen og opstarten af virksomheder  

Interessenterne har, som fremlagt i introduktionen, arbejder på forskellige måder med 

flygtninge og migranter. De arbejder som ledere eller medarbejdere i organisationer, der 

beskæftiger sig med anden genrations migranter og flygtninge, asylansøgere, økonomiske 

migranter og andre minoritetsgrupper. Her arbejder de både på et mikro niveau med personlige 

interventioner, meso niveau med civilsamfundet og kurser for flygtninge og migranter, og nogen 

gange på et makroniveau ved deltagelse i regeringsmøder. På den måde skaber de en 

sammenhæng mellem de forskellige niveauer som de arbejder med.  

Følgende beskriver deres arbejdsopgaver:  

[R. 1] Udbyder kurser med fokus på entreprenørskab  

[R. 2] Varetager arbejdsmarkeds integration af flygtninge fra modtagelsescentrene  

 [R. 3] Støtter internationale projekter og lokale projekter, der opbygger netværk med fokus på 

erhvervsmæssige forhold  

 [R. 4] Støtter individer med personlig udvikling fra deres skolegang  

[R. 5] Støtter bilaterale forretnings initiativer mellem Italien og afrikanske lande med fokus på 

unge anden genrations italienere med anden etnisk baggrund.  

Strategier forfulgt af organisationer  

Interessenterne understregede, at der et behov for kortere kursusforløb inden for specifikke 

områder med formål at dygtiggøre migranter og flygtninge i bl.a. marketing og teamwork.  

To improve basic competences from the cultural and linguistic point of view and transversal 

competences as well, especially relational skill enabling capacities for teamwork, 

empowerment etc. [R. 5] 

Der skal være et større fokus på individet, da det muliggør, at der kan arbejdes mere i dybden 

med det enkelte individs udvikling af kompetencer og kvalifikationer.  

Desuden er det strategisk at starte projekter i samarbejde med foreninger for migranter eller 

andre organisationer, der allerede er tilstede i lokalområderne.  
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Det anbefales, at der bliver fortaget flere undersøgelser i handelsforeninger og virksomheder 

for at finde ud af, hvilke kvalifikationer og kompetencer, der efterspørges på arbejdsmarkedet.  

Identifikation af fugtbare metoder og bedste praksisser  

Det er en god ide at skabe mulighed for at migranter og flygtninge kan skabe et lokalt netværk 

ved bl.a. at afholde events eller andet, hvor de kan interagere på kryds og tværs.  

Det er vigtigt at styrke projekter, der arbejder med integration og multikulturelle møder, da det 

er en effektiv måde at få flere i arbejde.  

Desuden blev det præsenteret af en af interessenterne, at der er behov for en ny 

socioøkonomisk model, der er baseret på gensidighed mellem italienerne og flygtningene eller 

migranterne.  

We do not believe in the assistance that consists in giving resources without involving the 

parties benefitting from it, because this is a model that has already been applied for many years 

with zero results. Our approach is based in co-planning. [R. 5] 

Konklusion  

Det fremgik af de to fokusgruppe interviews, at de var optaget af de samme udfordringer i 

forhold til at komme ind på arbejdsmarkedet eller starte egen virksomhed op i Italien.  

Der blev forslået nogle strategier af interessenterne, som beskrev, at der er behov for mere 

viden om entreprenørskab i Italien iblandt migranter og flygtninge, da flygtninge og migranters 

muligheder på arbejdsmarkedet i Italien er begrænsede.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

BRUGBARE LINKS OG MERE LÆSNING: 

 
Welcome to Riace: the town that wants more immigrants (video)  
https://www.youtube.com/watch?v=zV31KZqp2xM 
 
Access to Labour Market in Italy (National Report on the Italian Legislation) 
https://www.asylumineurope.org/reports/country/italy/reception-conditions/employment-
education/access-labour-market 
 
Migrant, Minorities and Employment in Italy  
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/235-IT.pdf 
 
Italia Start-up Visa (New Government Program to Facilitate New Start-ups’ Development in 
Italy) 
http://italiastartupvisa.mise.gov.it/#application_process_isv 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zV31KZqp2xM
https://www.asylumineurope.org/reports/country/italy/reception-conditions/employment-education/access-labour-market
https://www.asylumineurope.org/reports/country/italy/reception-conditions/employment-education/access-labour-market
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/235-IT.pdf
http://italiastartupvisa.mise.gov.it/#application_process_isv
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1° DEL: MIGRANTER  

Sverige oplevede i 2017 et fald I antallet af flygtninge efter fem år med stigning, hvilket betød 

at færre søgte asyl. Integrationen af de flygtninge, der nu er bosat i Sverige, står stadig højt på 

den politiske dagsorden.  

Der var ligeledes et fald i fraflyttere i 2017, samt flere fødsler end dødstilfælde, hvilket betød at 

befolkningen i Sverige stadig voksede med omkring 125000 personer (i 2016 var antallet 

140000). Syrere er stadig den største befolkningsgruppe af anden etnisk baggrund i Sverige. 

Hver 10 immigrant var en person med svensk etnisk baggrund, der vendte tilbage efter at have 

boet i udlandet.  

 

 

 

De mest almindelige årsager til at immigrere til Sverige var:  

• Arbejde (21%) 
• Familiesammenførelse (20%) 
• Immigrere med EU/EES-reglerne om fri bevægelse (18%) 
• Studerende (14%) 
• Flygtninge (12%) 

 



 61 

 

Migranters behov: 

• Menneskelig udvikling: indebærer udviklingen af talenter, kompetencer og 

kvalifikationer, samt at hvert enkelt individ har muligheden for at leve et liv, der er 

værdifuldt for dem og har mulighed for at bidrage på en måde de oplever som værende 

meningsfuld og andre anerkender.  

 

• Involvering and engagement: indebærer at have muligheden for at træffe 

beslutninger i forhold til en selv, ens familie og samfundet som man lever i.  

 

• Nærhed: indebærer muligheden for adgang til offentlige steder, der fordrer positiv 

menneskelig interaktion og skaber forbindelser mellem mennesker.  

 

• Materielt velvære: betyder, at individer og deres familier har mulighed for at deltage 

på lige fod med andre borgere i de aspekter, der betyder noget for dem. Dette 

inkluderer en stabil og tilstrækkelig indkomst og bolig sikkerhed.  

 

• At finde og beholde et job tilsvarende til ens uddannelse og erfaringer.  

 

• At deltage i almindelige organisationer.  

 

• At have tid til at bidrage til samfundet.  

 

• At føle sig komfortabel med svenske værdier og kultur.  

 

• At deltage i politik (stemme, stille op til valg osv.) 
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Migranters behov ifølge undersøgelsen: 

• Information og rådgivning: Migranter har brug for overkommelig og præcis 

information før de immigrere, så de kan træffe en velinformeret beslutning om at 

immigrere. Behovet for information er fortsat, når de ankommer og bosætter sig i 

Sverige. Ifølge spøgeskemaet var det ineffektivt kun at anvende skriftlige kilder til 

information.   

• Ansættelse: Dette blev beskrevet som den vigtigste prioritet for nyankommne 

migranter. Her blev de største udfordringer for ansættelse anset som værende; 

godkendelse af eksamensbeviser, anerkendelse af tidligere erhvervserfaring og få 

referencer fra oprindelseslandet.  

• Sprog: Deltagerne indikerede, at de generelt var tilfredse med de eksisterende 

sprogkurser, men kom med forslag til forbedringer. De forslog, at der skal indgå flere 

vurderinger af de sproglige færdigheder og kurserne skal tilpasses de forskellige 

studerenes behov og færdigheder. Desuden anbefalede de, at svenske normer, 

traditioner skal indgå som en del af kurset.  

• Indledende orientering: Deltagerne gjorde det klart, at der er behov for bedre støtte i 

den indledende periode efter at være ankommet til Sverige. Det er bl.a. i forhold til at 

finde bolig, få en sundhedsforsikring og få et socialt sikkerhedsnummer. Ligeledes her, 

sagde deltagerne, at der skal være mere præcis og gennemsigtig information 

tilgængelig.  

• Finansiel stabilitet: Dette er en stor bekymring hos migranter, der hænger sammen 

med at finde et arbejde. Migranter er ofte motiverede for at arbejde, specielt i arbejde, 

der stemmer overens med deres uddannelse- og erfaringsmæssig baggrund. Desuden 

nævnte de, at det er en udfordring at oprette en konto eller få et dankort i en af de 

svenske banker.  

• Kulturel integration: Deltagerne beskrev, at der er behov for at svenskere er mere 

bevidste om, hvilken situation flygtninge og migranter står i, samt hvilke udfordringer 

de oplever. Det er vigtigt at have sociale netværk, lokale støttegrupper eller 



 63 

multikulturelle centre, hvor migranter og personer med svensk etnisk baggrund kan 

mødes.  

 

• Social og emotional støtte: Der er forskellige individuelle behov for psykologhjælp 

eller social støtte, men deltagerne indikerede, at der er brug for nye og forbedrede 

muligheder for at interagere med dem med svensk etnisk baggrund.  

 

Sundhedsvæsen: Deltagerne udviste bekymringer i forhold til kvaliteten og ventetiden 

i sundhedsvæsnet. De beskrev, at de bl.a. er udfordrende at finde en familielæge eller 

finde læger, der snakker deres sprog.  

 

• Bolig: Der er et større antal udfordringer i forhold ledige boliger. Deltagerne udtrykte 

bl.a. at de har svært ved at kan finde boliger, der er til at betale, og som passer til deres 

behov.  

 

 

2° DEL: INTERSSENTER 

 

Profiler for interessenter:  

• Refugees Welcome Sweden: forbinder flygtninge med udlejere i Sverige.  

• The Church of Sweden: udbyder sociale aktiviteter sammen med den svenske 

nationalkirke.  

• FARR: er en paraplyorganisation organisation for individer og grupper, der arbejder for 

at styrke retten til asyl.  

• Invitationsdepartementet: er et non-profit initiativ, der arbejder med integration ved at 

forbinde migranter og flygtninge over middage.  

• The Swedish Migration Agency: Det svenske genbosættelsesprogram arbejder for at 

løse langvarige flygtningesituationer.  

•  UNHCR: samarbejder det med The Swedish Migration Agency om praktiske 

arrangementer og udvælgelsen af missioner.  

• Swedish embassies (or the Swedish Migration Agency): udsteder 

udrejsestilladelser eller pas i nødssituationer.  

• The International Organization for Migration (IOM) arranger flygtninges rejse til 

Sverige.   

Medier og den offentlige mening:  

http://www.refugees-welcome.net/
https://www.svenskakyrkan.se/new-in-sweden
http://farr.se/en/in-english/information
http://invitationsdepartementet.eu/#new-page-5-section
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Den såkaldte flygtningekrise overskyggede alle de svenske medier i 2015. Det var episoder så 

som den 12-årige marokkanske pige med flygtninge baggrund i Malmø i februar blev voldlige 

arresteret eller angrebne på et asylcenter og en moske fik mediedækning, 

Det skabte et internationalt billede af Sverige som værende intolerant, hvilket var langt fra det 

klassiske og idylliske billede af Sverige. På trods af mediedækningen af sådanne episode 

oplever Sverige ikke den såkaldte flygtningekrise, i hvert fald ikke sådan som den bliver 

beskrevet i medierne.  

Sverige har generelt haft en mere positiv attitude til migranter sammenlignet med andre lande 

i EU. Ifølge et Eurobarometer fra december 2016 er 64% af svenskerne positivt indstillet overfor 

migranter og flygtninge, der kommer fra lande udenfor EU, mens det gennemsnitligt kun er 37% 

i andre EU-lande.  

 

 

Konklusion  

Det er tydligt, at der er udfordringer for migranter og flygtninge i forhold til at komme ind på 

arbejdsmarkedet og dermed den økonomiske integration af flygtninge i Sverige 

Vi har forsøgt at forstå de udfordringer migranter og flygtninge møder, når de forsøger at finde 

et job. Her fremgik det, at de største barrierer er; at er svært at få godkendelse af 

eksamensbeviser og tidligere arbejdserfaring og det er svært at lære det svenske sprog. 

Drudover er oplever mange diskrimination og mistillid, når de skal indsluses på 

arbejdsmarkedet. Det peger på, at der skal skabes en større opmærksomhed på disse 

udfordringer og der skal samabedes i højere grad med arbejdsgiverne. Udfordringerne skal 

forstås sammenhængende, da de forstrækker hinanden bl.a. at få et job, er udfordrende, fordi 

mange oplever diskrimination. Det er derfor vigtigt at have en mere holistisk tilgang til at forstå 

og arbejde for, at for flygtninge og migranter at komme ind på det svenske arbejdsmarked.  
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BRUGBARE LINKS OG MERE LÆSNING:  

 

 
Employment centre 
 
https://arbetsformedlingen.se/ 
 
 
And migration office 
https://www.migrationsverket.se/ 
 
 
Video about how to be part of the Swedish society 
 
https://www.youtube.com/watch?v=PQIeUzxjCys 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

https://arbetsformedlingen.se/
https://www.migrationsverket.se/
https://www.youtube.com/watch?v=PQIeUzxjCys
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RESUME  

 

Migranternes oplevelse er meget forskellig fra land til land og fra person til person, men der er 

stadig mange faktorer, som migranterne i alle fem lande nævnte, var relevante. Der var 

mange af de udfordringer, som migranterne oplevede i forhold til starte sin egen virksomhed 

eller blive ansat, de havde tilfælles. Desuden nævnte alle, at det var stressende at finde et 

arbejde. Det var vigtigt for alle, da det er nødvendigt for at opfylde ens grundlæggende behov 

og i nogle lande er det et krav, hvis man skal ansøge og beholde en lovlig opholdstilladelse. I 

andre tilfælde giver udfordringerne forbundet med at finde et job en oplevelse af mangel på 

mening i livet. I alle tilfælde blev det beskrevet, at de oplever barrierer så som sprog, mangel 

på tilgængelig information og uddannelse, godkendelse af tidligere eksamensbeviser og 

erhvervserfaring, samt forskellige former for diskrimination på og udenfor arbejdsmarkedet. 

Derudover beskrev nogle af migranterne interviewet, at de mangler et socialt netværk, de 

bliver udnyttet af arbejdsgiverne, de ikke har mulighed for at finde passende boliger til 

overkommelige priser og udfordringer med det statslige bureaukrati. Rumænien var dog en 

undtagelse, da migranterne interviewet var unge frivillige og forretningsfolk. I Rumænien 

havde de migranterne, der kom til landet, allerede en ide og viden om, hvad de ville fortage 

sig i landet sammenlignet med nogle af de andre lande. I de fleste interviews beskrev 

migranterne nemlig, at de ankom til landet med ingen eller mindre information omkring 

arbejdsmarkedet og havde sjældent en plan for at søge arbejde – det var specielt tilfældet for 

de personer, der var flygtet.  

Der forekom ligeledes forskelle mellem landende. Der var for det første en forskellig fordeling 

og sammensætning af migranter i hvert land. I Tyrkiet og Italien er der et større antal 

flygtninge, der er flygtet fra krig eller andre uholdbare levevilkår. De fleste migranter, der blev 

interviewet i Rumænien, var de fleste havde EU statsborgerskab og kun få havde et ikke-EU-

statsborgerskab. I Danmark var deltagerne ligeligt fordelt mellem EU statsborgere og ikke 

EU-statsborgere, men der var ingen flygtninge. Sverige fremlagde ikke information om deres 

deltageres nationalitet. Disse forskelle i fordelingen og sammensætningen af migranter og 

flygtninge kan forstås, hvis landenes geografiske placering og politiske situation tages i 

betragtning. Det fremgår bl.a. i Rumænien og Denmark, hvor der er få, der modtager 

statsborgerskab og arbejdstilladelser bliver i få tilfælde givet til ikke-EU-statsborgere. Det har 

selvfølgelig indflydelse på den demokratiske fordeling af migranter og flygtninge. Italien og 

Tyrkiet er derimod placeret tættere på konfliktfyldte områder, hvilket kan ses i antallet af 

asylansøgere, der kommer ind i landende. Der var forskellige oplevelser iblandt migranter og 

flygtningene i hvert land i forhold til om de følte sig mere eller mindre velkommen i landet. Det 

var ofte knyttet til oplevelser af diskrimination og den racistiske tone, der var fremtrædende i 

nogen af landenes medier eller den politiske debat. I mange tilfælde påvirkede dette, hvorvidt 

migranterne og flygtningene følte sig komfortable med at bosætte sig permanent i et land.  
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Som før beskrevet, så blev lignede udfordringer i forhold til beskæftigelse og entreprenørskab 

optegnet i de forskellige lande. Ligeledes lignede forslagne til, hvordan de udfordringer kan 

overkommes og løses givet af migranterne og interessenterne interviewesne i hvert af 

landende. Der var enighed om, at der skal udbydes flere sprog og kultur kurser, og der skal 

være mere tilgængelig information om kurser og uddannelser, der kan lede til beskæftigelse. 

De fleste af landende udbyder kursusforløb og har tilgængelig information til rådighed til 

individer, der gerne vil starte deres egen virksomhed eller i beskæftigelse. I interviewene med 

migranterne og flygtningene havde de dog ikke kendskab til tilbuddene. I andre tilfælde havde 

de kendskab til kurserne og programmerne, men havde ikke mulighed for at deltage pga. 

sprogbarriere, de kostede for meget, transport vanskeligheder eller det tidspunkt på dagen 

kurset blev udbudt. I Rumænien og Danmark blev det beskrevet, at den bureaukratiske 

proces i opstarten af en virksomhed er en afgørende barriere for migranter og flygtninge, der 

ønsker at blive entreprenører. Det er specielt udfordrende, da der tilgængelig information om 

disse processer og de tilgængelige dokumenter er ofte ikke oversat eller uploadet online. Det 

gør det bl.a. dyrere for migranter og flygtninge at starte en virksomhed end for andre i landet, 

da de ikke har kendskab til overtrædelser og tilhørende gebyrer. Der skal derfor være mere 

oversat materiale med information online, kurser og sprogkurser til overkommelige priser, 

hvilket kunne være med til at mindske nogle af udfordringerne beskrevet.  

Der skal være mere multikulturel opmærksomhed, både fra befolkningen i et land og de 

migranter/flygtninge, der ankommer. Der skal for migranter/flygtninge være bedre adgang til 

de kurser og den information, der er tilgængelig om kulturen i det land de ankommer til – 

specielt omkring arbejdsmarkedet og arbejdskulturen, da det kan gøre det nemmere at søge 

arbejde.  
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Derudover kan kurser og andre tiltag omkring multikulturel opmærksomhed være med til at 

mindske diskriminationen i de lande, der modtager migranter og flygtninge.  Det er I den 

forbindelse vigtigt at identificere hvad arbejdsgiverne efterspøger og hvorfor de vælger ikke at 

ansætte migranter. På den måde kan diskriminationen på arbejdspladserne og i 

rekrutteringsprocessen mindskes ved, at arbejdsgiverne bliver mere bevidste. 

Processen for godkendelse af tidligere uddannelses- eller arbejdserfarings skal forbedres, 

hvis flere migranter skal i beskæftigelse i stillinger, der er svarende til deres tidligere 

erfaringer og meningsfulde for dem på sigt. Afslutningsvist, så skal partnerskaberne mellem 

NGO´er og staten styrkes, således at migranter bedre kan navigere i tilbud af sprogkurser, 

uddannelser, rådgivning, arbejde osv. der er tilgængelige.  

Towards further development of local actions:  

Denmark - Facilitate access and navigation to the support opportunities such as mentor 
programmes or start-up incubators. 

- Detect and punish indirect discrimination.   
- Activate civil society towards the integration of refugees and migrants in the 

labour market.  

Turkey - Improve communication tools among stakeholders and refugees.  
- Creation of guidelines that correspond with the number of refugees. 
- Improving access to phycological support.  

Romania - Translation of important documents in different languages.  
- Trainings on cultural sensitivity for social workers.  
- Removing regional differences for registration process.  

Italy - Facilitate access to language and culture courses.  
- Build effective training and education courses tailored to market needs.  
- Micro-credit system.  

Sweden - Improve initial orientation (housing, health insurance card or social security 
number) 

- Improve mental health support 
- Potentiate community and multicultural centres to improve cultural 

integration, personal networks and local support groups.  
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