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INTRODUKTION
METOD
Under projektfasen genomförde varje medverkande land två olika typer av fokusgrupper/intervjuer. Dessa
intervjuer hölls för att identifiera idéer, åsikter och frågor kring ämnet att stödja invandrare att starta eget
företag eller komma in i jobb som matchar deras kompetensnivå. Den första typen av fokusgrupp bildades
av minst 10 invandrare som för närvarande hade en anställning under deras kompetens eller
utbildningsnivå. Deltagarna i den andra typen av fokusgrupp var minst 5 personer som arbetar med
invandrare, till exempel träningsorganisationer och företagsstartorganisation. Frågorna under dessa
intervjuer var likartade, skapade av alla deltagande partners. De baserades på förhandsbestämda teman
för att säkerställa lands- och kulturella jämförelser samt säkerställa insamling av objektiv information.
ALLMÄN ÖVERSIKT I EUROPA
Sammantaget har arbetsmarknaden förbättrats de senaste åren, med en minskning av arbetslöshet i alla
medlemsstater (Sysselsättning och sociala utveckling i Europa 2018, Europeiska kommissionen). Ändå är
det stora skillnader i arbetstagarnas situation i de olika europeiska länderna. Bild 1 visar andelen
människor som samtidigt är anställda men ändå ligger i riskzonen för fattigdom (indikatorer för hållbar
utveckling, Eurostat). Sysselsättning hävdas ofta vara det bästa skyddet mot fattigdom, därför är det viktigt
att förstå den komplexa situationen för arbetande människor och deras olikheter. samt ta hänsyn till
individens ursprungsland som en indikator för att förstå situationen för invandrare och flyktingar i Europa
på djupet.

Bild 1 Arbetstagare med risk för fattigdom.2017. Eurostat
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Invandrarbefolkningen i Europa, särskilt de från länder utanför EU, står inför högre risk för fattigdom och
utanförskap. Som det framgår av Europa 2020 rapporten om fattigdom och socialt utanförskap, mellan
2010 och 2016 har dessa risker ökat för dem som bor i ett annat land än sitt ursprungsland (både utanför
EU och inom EU).På bild 2 kan vi se hur människor som föddes utanför Europa under 2016 hade en risk
på 39,2% för fattigdom eller socialt utanförskap, medan risken för de människor som bor i sitt födelseland
var 21,6%. Risken för fattigdom och socialt utanförskap för personer födda i ett annat europeiskt land än
det de nuvarande bor i var 24,5%. I nästan alla europeiska länder var fattigdom och socialt utanförskap
störst för människor födda utanför EU, med undantag från Tjeckien, Polen, Ungern och Lettland.

Bild 2 Människor i riskzonen för fattigdom eller socialt utanförskap från en bred grupp av
födelseland, per land, 2016.Eurostat
Sysselsättningsgraden bland icke-europeiska invandrare är avsevärt låg i Europa. Som framgår av bild 3
var sysselsättningsgraden för icke-europeiska medborgare mellan 20 och 64 år gamla 14,8 poäng lägre
än den totala sysselsättningsgraden. Dessutom har sysselsättningsgraden inte ökat avsevärt efter den
ekonomiska krisen, 2017-mätningarna är lägre än de nivåer som noterades 2008. Som framgår av Annual
Review 2017 från Europeiska kommissionen för sysselsättning och sociala utveckling i Europa tenderar
migrerande arbetstagare från länder utanför Europeiska unionen utföra lågutbildade och osäkra jobb. De
ingår också i fler tillfälliga arbetskontrakt och har sämre arbetsvillkor (Europeiska kommissionen,
Employment and Social Developments in Europe, Annual Review 2017 , 2017, s. 83).

Bild 3 Sysselsättningsgrad åldersgrupp 20-64, efter medborgarskap, EU-28, 2006-2017.Eurostat
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Arbetstagare födda utanför Europa i OECD-området, oavsett utbildningsnivå, är koncentrerade inom
lågutbildade jobb (International Migration Outlook 2018: Labour Market Outcomes of Migrants and
integration Policys in OECD Countrys). I genomsnitt är en av tre migranter med eftergymnasial utbildning
överkvalificerad för sitt jobb, vilket är 12 procent högre än för lokalbefolkningen. Dock är
sysselsättningsgraden bland intraeuropeiska invandrare i genomsnitt högre än för lokalbefolkningen. I
OECD-länderna har det funnits en trend att skapa integrationsprogram för migranter och flyktingar, och
det är noterat att där programmen har funnits under en längre tid anpassas målgrupperna alltmer
(International Migration Outlook, s. 79). OECD-länderna främjar alltmer inlärning av språkkunskaper och
utvecklar bedömningar och erkännanden för migranters kvalifikationer (International Migration Outlook, s.
79).
Trots dessa policyers står förstagenerationens invandrare inför högre arbetslöshet och överkvalifikationer
än inhemska invånare. De senaste uppgifterna om hinder för att få ett lämpligt jobb med migrationsstatus,
arbetsstatus och medborgarskap framhäver att de vanligaste arbetshinder för första generationens och
andra generationens invandrare är bristande språkkunskaper, följt av bristande erkännande av
kvalifikationer (Eurostat: First and Second-generation Immigrants - Obstacles to Work 2014).

Bild 4 Arbetshinder enligt migrationsstatus och bakgrund, ålder 15-64 år 2014.Eurostat
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INTRODUKTION
En ny integrationslag och en ny lag om danska språkkurser för vuxna invandrare trädde i kraft den 1
januari 2004. De grundades genom ett avtal med arbetsmarknadsparter och lokala myndigheter för att
främja integration på arbetsmarknaden och passa regeringens allmänna politik för att få ut fler människor i
arbete. Syftet med den nya lagen var att säkerställa flexibilitet och personlig utveckling för nykomlingar i
förhållande till arbetsmarknaden. Den offentliga sektorns ansträngningar omdirigerades till tre uppgifter:
rådgivning och uppgradering; yrkesutbildning i privata och offentliga företag och anställning med
lönebidrag. Varaktigheten för det tidigare treåriga individuella integrationsavtalet förlängdes (till den punkt
där invandraren erhåller permanent uppehållstillstånd, som normalt sker efter sju år) och dess formulär
ändras för att "understryka den enskilda immigrantens ansvar för hans eller hennes integration i det
danska samhället "(Ministry of Refugees, Immigration and Integration Affairs, 2006b, s. 61).
Siffrorna för sammanlagd anställning hos invandrare i Danmark är låga. Sysselsättningsgraden för
inhemska danskar uppgick till omkring 78% 2005, jämfört med 56% bland utländska medborgare och 51%
för utländska medborgare från länder utanför OECD. I få andra OECD-länder är skillnaden mellan
sysselsättningsgraden för invandrare och inrikes födda invånare, över alla utbildningsnivåer, lika hög som
i Danmark. Även om invandrare i Danmark är mindre högutbildade än den inhemska befolkningen, tycks
deras kvalifikationsnivåer inte vara lägre än de i andra länder. Klyftan i sysselsättningsgraden mellan
högkvalificerade inhemska och utländska arbetstagare är ännu högre (19%) än skillnaden för låg- (15%)
och medelkrävnade arbeten (15%). Detta är särskilt utmanande för Köpenhamn, där de flesta invandrare
är bosatta och där arbetsbristen är mest akuta. För det fjärde har Köpenhamn en bristfällig förmåga att
locka högutbildade utlänningar och antalet invandrare, såväl som utländska studenter, är relativt
begränsat. Köpenhamns andel av invandrarbefolkningen ligger under genomsnittet jämfört med andra
storstäder. (OECD, 2009, sid. 11-12)
För att förbättra medvetenheten om invandrares och flyktingars behov är det viktigt att förstå skillnaderna i
sysselsättningssituationen hos lokalbefolkningen och invandrare. Denna jämförelse (bild 1) av
sysselsättningsnivåer mellan inhemska och invandrargrupper visar att i Danmark är klyftan mellan
invandrarbefolkningen som är egenföretagare (europeisk och icke-europeisk) liten, där den inhemska
befolkningen tillhör den lägre graden . Det här skiljer sig från EU:s genomsnitt, där andelen
egenföretagare är högre än EU-födda och icke-EU-födda, i den ordningen.
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Bild 1: Eurostat

1 ° DEL: MIGRANTER
Crossing Borders har under mars 2019 genomfört intervjuer med migranter som för närvarande arbetar i
jobb under deras kompetens/utbildningsnivå och intervjuar migranter som håller på att starta ett företag
eller planerar att bli entreprenörer.
Totalt har tre fokusgrupper organiserats med deltagande av invandrare från olika etniska bakgrunder,
såsom: Indien, Bulgarien, Kina, Storbritannien, Brasilien, Rumänien, Martinique, USA, Filippinerna.
Utbildningsbakgrund för deltagare skiljde sig också: Majoriteten av deltagarna i intervjun hade redan
högre utbildning innan de kom till Danmark och tre av dem hade tagit del av det danska
utbildningssystemet (en i gymnasiet, och de två andra hade kandidat- och masterutbildning). Det var
också skillnader i när de anlände till Danmark. Några av deltagarna anlände till Danmark förra året, och
några kom för mer än 10 år sedan.
Det finns också olika orsaker till deltagarnas anledning att komma till Danmark. Dubbla nationaliteter (en
förälder är från Kina och andra är från Danmark), utbildning, familjeåterförening, arbetskraftmigration,
bättre jobbmöjligheter och en deltagare invandrade till Danmark av en slump. Några av migranterna var
mycket framgångsrika i jobbet som de utförde i sina hemländer och andra hade en stark avsikt att söka
bättre arbetstillfällen, utbildning eller kompetensförbättring.
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ATT KOMMA IGÅNG MED ENTREPRENÖRSKAP
Migrerande entreprenörer som vill etablera sina företag inom en ny ekonomisk, politisk och kulturell miljö
behöver specifika kompetenser. Förmågan att navigera i flera olika sammanhang är bara det mycket
krävande. Rollen att bli både en invandrare och en entreprenör, som omfattar sociala och kulturella
aspekter kan vara utmanande.
Varför vågar någon då in i denna krävande labyrint av administrativa, juridiska, ekonomiska och
sociokulturella utmaningar, som ofta har gömda aspekter och kräver så pass mycket uthållighet?
Det finns flera anledningar att bli entreprenör, men vi har insett att det finns en starkare profil för
invandrarföretagare när det gäller deras bakgrund/ursprungsland. Migranter från Mellanöstern och Asien
har en mycket starkare motivation att etablera sig som företagare än andra invandrargrupper, och detta är
högre än etniska danskar som vill starta ett nytt företag.
Vissa forskare nämner att en stark motivation och erfarenhet av entreprenörskap är viktiga faktorer.
Forskning från Rockwool Foundation (2004) fann till exempel att etniska minoriteter väljer att vara
entreprenörer av samma skäl som danskarna , för att vara sin egen chef. Andra betonar den starka pusheffekten att företagare kommer från arbetsmarknaden där chanserna för dessa grupper har varit
begränsade, särskilt för att deras utbildning och färdigheter inte accepteras.
Det är uppenbart att dessa faktorer inte utesluter varandra och att de förstärker sig själva på olika nivåer.
Självständiga invandrare i Danmark tvingas ofta gå in i entreprenörskapet, men känner också stark
motivation, särskilt inom specifika grupper.
En rapport från OECD (OECD, 2009, s. 82) ger följande kortfattad allmän bedömning av entreprenörskap
bland immigranter i Danmark: "Entreprenörsgraden bland invandrare är relativt låg. Invandrare använder
ofta egenföretagande som ett medel för att undanröja marginalisering på arbetsmarknaden, men siffrorna
för egenföretagande för invandrare är relativt låga. Även om det inte finns några formella hinder för
egenföretagande i Danmark som är direkt relaterat till invandrarstatus, kan det vara svårare för invandrare
att få lån. Detta beror troligen på att de flesta invandrarföretagare startar i sektorer med låga
inträdeshinder och intensiv konkurrens, till exempel restauranger.
De uppgifter som vi samlar in från våra deltagare - immigrantentreprenörer, i kombination med intervjuer
med intressenter, forskning och fältarbete, leder till två generella observationer om utmaningar för
utvecklingen av entreprenörskap för immigranter i Danmark:
• Sociala - Kulturella faktorer
• Administrativa, ekonomiska och lagstiftningsfaktorer
Medan invandrare tenderar att starta företag i högre grad än etniska danskar, möter de större hinder
främst på grund av begränsade sociala kapital, språkbarriärer, tillgång till finansiella institutioner och brist
på förståelse för den danska marknaden.
För att svara på frågan om utmaningar att starta en verksamhet i Danmark analyserade vi vad deltagare i
intervjun upplevde i den här processen och utmaningar i deras deltagande på den danska
arbetsmarknaden: deras attityder, begrepp, lärandebiografier, vardagsliv, hur de förklarar eller motivera de
ansträngningar som har som entreprenörer och hur de definierar sin roll som immigrant och entreprenör i
förhållande till deras livssituation. Detta gör det också möjligt för oss att skapa slutsatser och hypoteser
om eventuella effekter på landets ekonomi.
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SOCIALA OCH KULTURELLA FAKTORER
För många deltagare i forskningsstudien var språk en av de största utmaningarna att komma in på
arbetsmarknaden i Danmark . (" Även om du kan bo i Danmark utan att känna till språket, är det inte
samma sak." )Några av deltagarna sa att de ångrar att de inte lärde sig språket från början. Språket gör
att du känner dig mer involverad i staden, men det finns även många andra fördelar som kommer med att
lära sig det lokala språket.
"Om du inte talar danska, om du inte arbetar för ett internationellt företag glöm det bara, då får du aldrig
ett jobb här, så är det bara. Alla expat-grupper säger detsamma. Jag pratar inte danska, jag är
superkvalificerad, och jag kan inte få jobb. "
"Jag var aldrig inbjuden till studiegrupperna, och jag visste att det inte var för att de inte tyckte om mig,
utan för att de var tvungna att göra en extra insats för att inkludera dig. Men senare, på universitetet möter
jag samma problem. Jag minns en professor som sa att de gick bra för mig, för att vara utländsk. Jag
visste inte hur jag skulle reagera, för att han egentligen försökte uppmuntra mig. "
På samma sätt som språkbarriär är kulturella skillnader rankade som mycket utmanande när det gäller
att komma in på arbetsmarknaden. Dessa två faktorer är mycket nära förbundna och har stark interaktion.
"Det svårt att navigera kulturellt. Eftersom jag kommer från en kultur (Storbritannien) där vi fokuserar på
det akademiska mer än det sociala. Vilket jag inte helt håller med om är bäst heller. Bara för att du inte är
akademisk betyder det inte att du inte är intelligent. "
"Du förbereder ditt CV baserat på din arbetslivserfarenhet från ett annat land och du vet inte hur du ska
förbereda din profil för ett danskt företag. Om du inte är medveten om det då vet du inte varför ditt CV
nekas och du får ingen förklaring. "
Det framgår här att en annan viktig faktor är att förstå arbetskultur och miljö , men också arbetsprofilen
.Om det är ledningsroll är det mycket troligt att arbetsgivaren letar efter en dansk person. Det är lättare att
hitta ett arbete om du arbetar inom den tekniska sektorn och i en lägre position, och det finns en tydlig
uppdelning av arbetsroller. Till exempel har asiatiska migranter ganska bra integration men det är
sysselsättning inom de lägre klasserna, det vill säga hushållsassistenter, aupair, städare osv. Det är bara
andra generationens asiatiska migrerande arbetstagare som integreras framgångsrikt i det danska
samhället.
Anställningsgraden för invandrare från mellanösterns är låg enligt våra intervjuer. Bland dem finns
diskriminering, särskilt för det manliga könet. Ett exempel är om en utbildad person ansöker om praktik för
att avsluta teknisk utbildning, blir de vanligtvis nekade så att de inte kan slutföra sin utbildning och hamnar
sedan i arbetslöshet. Entreprenörskap är deras väg ut, men då arbetar de i en familjeägd verksamhet eller
skapar egna butiker. Invandrare från länder i Mellanöstern är särskilt benägna att ha eget företag,
vanligtvis lokala butiker, kaféer, restauranger etc. Detta är inte nödvändigtvis bra för dem, eftersom det
avskräcker dem från högre utbildning. Det påverkar också den övergripande högre utbildningen för
migranter i Danmark.
Trots högre utbildning kan migranter ganska ofta diskrimineras utifrån deras etniska bakgrund och andra
integrationsfrågor. Många arbetsgivare diskriminerar eftersom de tror det kan uppstå kulturella konflikter
eller språkproblem och skapa diskriminering bland anställda. Å andra sidan kan de avskräckas från sina
familjer eftersom deras föräldrar inte lyckades med utbildning eller att hitta jobb, och de vill inte att deras
barn ska hamna i samma situation. När och om de söker arbete är det vanligtvis ett jobb med lägre
utbildning och lägre kvalifikationer än vad de har.
"Jag tror att det finns något du ska vara medveten om när du kommer hit och startar ett företag, om du
inte är dansk, kan det vara din första barriär. Eftersom att du måste lära dig systemet och hur saker
fungerar och allt sådant. Och om du inte är europeisk finns det en helt annan utmaning och om du inte är
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vit eller passar in, så finns det en helt annan utmaning. Och jag menar, jag försöker inte spela
racismkortet. Jag tror att vilken kultur som helst i dig har dessa utmaningar - om du kommer utifrån. Det är
bara det att du sticker ut från mängden det gör det svårt. "

Att ha ett socialt nätverk är klart en dominerande faktor för de flesta intervjuade. Analysen visar olika
aspekter av denna förmån, inklusive social kontakt inom och utanför klassrummet/arbetsplatsen,
socialiseringen och social integrationen, nya vänner, kontakt med olika människor och samhällen är
avgörande och kan ge mycket information. Våra deltagare nämnde att det är fördelaktigt när till exempel
icke-statliga organisationer organiserar händelser där människor kan träffas och dela erfarenheter och
utmaningar. Stödgrupper där du delar utmaningar och erfarenhet är mycket viktiga. I en situation där du
startar en verksamhet behöver du också moraliskt stöd.
En annan aspekt som behöver nämnas är skillnaden mellan bilden av invandrare och flyktingar i
Danmark. Flykting har vanligtvis bakgrund i Mellanöstern och från islamiska samhällen och ses som unga
och outbildade (vanligtvis) manliga.
Både 2014 och 2015 kom den stora majoriteten (nästan hälften) av asylsökande till Danmark från Syrien.
De utgör den största gruppen asylsökande. Danish Labor Ministry (2016) i dialog med kommunerna drar
slutsatsen att flertalet flyktingar inte har någon grundläggande utbildning. Det är inte överraskande att
orsaken till de svagare utbildningsnivåerna i jämförelse med andra grupper beror på att de flesta
asylsökande fortfarande var mycket unga när de ansökte om asyl i Danmark. Således har de ännu inte
nått långt i utbildningssystemet. Inte undra på att statistiken (ROCKWOOL 2017) visar att 66% av
flyktingarna inte har någon utbildning över grundskolenivå. I jämförelse med asiatiska migranter som för
det mesta ses som integrerade i samhället. Mellanöstern-invandrare, även om de har högre utbildning, blir
negativt bemötta.
I allmänhet har invandrare från EU-länder bättre acceptans när de startar sin verksamhet. Det finns också
skillnad i typen av entreprenör - från EU-länder är det vanligtvis tekniska verksamheter och från länder
utanför EU är det små butiker, kaféer, restauranger som uppfattas som annorlunda.

ADMINISTRATIVA, EKONOMISKA OCH LAGSTIFTNINGSFAKTORER
När du planerar att starta ditt företag i Danmark är det väldigt viktigt att bli bekant med det nya systemet
och veta hur det fungerar (regler, lagar, policyer, riktlinjer, rutiner etc.) De flesta uppgifter är
digitaliserade och på danska eller har mycket dåliga engelska versioner. Det gör det mycket svårt att
hitta rätt information och tillämpa den via rätt kanaler. Situationen kräver hjälp från någon som talar dansk
flytande och vet var man ska hitta information online. Dessutom krävs tålamod och uthållighet.
"All dokumentation och tillgänglig information finns på danska. När du arbetar i livsmedelsindustrin finns
det många regler du behöver följa och om du inte är medveten om dem söker du inte vidare på djupet. Vi
ville inte riskera att göra saker fel, så vi betalade för juridisk rådgivning, vilket är ganska dyrt ".
"Det finns saker du borde göra, och saker du får göra, och så finns det saker du måste göra. Att veta vad
du måste göra för att undvika trubbel är viktigt. För om du lär dig för sent, kan du få böter, men denna bot
kan tvinga dig att ditt stänga ner ditt företag om den är stor .Även saker du ska se upp för och vara
medveten om, som du inte vill göra ... "
Innan du startar ett företag är det viktigt att ha kapital och därför kan du behöva låna från bank. I danska
samhället för att få lån måste du visa hur du kommer att bli lönsam och ha egna pengar att investera
också. Om det inte finns något startkapital att investera eller om du inte kan påvisa framtida lönsamhet är
det svårt att få ett lån.
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"... I Danmark finns inget bidrag du
kan ansöka om för att starta ditt
företag och upp till 10.000 DKK
krävs för att en bank ska stödja dig.
Ett exempel är att banker vanligtvis
inte tror på tillförlitligheten för
uppstartsverksamheten, särskilt från
invandrarnas sida ... "
En
viktigare
faktor
är
marknadsundersökning
:
de
måste seriöst tänka på att skapa
unika och kvalitativa tjänster, att
marknadsföra
verksamheter
till
allmänheten,
försäkra
konsumenterna
och
sätta
konkurrenskraftiga
priser
på
produkten. Det är nödvändigt att
göra forskning på efterfrågan på tjänster eller produkter, testa idén utan att förlora mycket tid eller pengar.
Annonsera och hitta målgrupp och pris för tjänsten/produkten. ("Jag visste inte hur jag skulle prissätta det
så jag betalade ur mina egna fickor när jag var värd för det första eventet"). De värdefulla lärdomarna
från våra deltagande entreprenörer är att starta verksamheten i en lågriskmiljö, testa den och ta långsamt
ta reda på hur saker fungerar och sakta bygga upp verksamheten
"De ger de dig en allmän uppfattning, men det är inte särskilt specifikt och tillräckligt. De här programmen
är dessutom bara för personer från Köpenhamnsområdet och du har inte tillgång till det om du bor utanför
staden. Hjälpen du får är mycket generell, och de täcker ämnet men går inte in på detaljer - vilket inte
räcker. De bör erbjuda dig guider så fort du får HLR-nummer (danskt ID-nummer). Utan det behöver du
själv söka upp vad som skulle vara till hjälp. "

2 ° DEL: RESPONDENTER
Under mars 2019 genomförde Crossing Borders intervjuer med intressenter som arbetar med invandraroch flyktingföretagare. De fem respondenterna har intervjuats och resultaten av dessa intervjuer har
skapat en rapport för att visa utmaningarna för invandrare och flyktingar på den danska arbetsmarknaden.

DELTAGARNAS PROFILER
Yes Cph är en organisation med uppgift att skapa rättvisa sysselsättningsmöjligheter för alla flyktingar i
Danmark. De erbjuder en överkomlig, tillförlitlig och kvalitetsservice som tillåter flyktingar att säkerställa
goda arbetsförhållanden och rimliga löner. Bolagets strategi är att säkerställa hållbara
integrationsmöjligheter för flyktingar, samtidigt som företagen erbjuder en positiv arbetsmiljö och en chans
att ge tillbaka till samhället.
https://www.yescph.dk/om/
The Refugee Food Festival är ett medborgarinitiativ, grundat av välgörenhet Food Sweet Food med stöd
av FN: s flyktingbyrå (UNHCR).Idéen med festivalen är att restauranger ska öppna och överlåta sina kök
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till flyktingkockar, för att dela välsmakande och gemensamma stunder. Utöver den årliga festivalen
utvecklar Food Sweet Food aktiviteter för att stödja den professionella integrationen av festivalens kockar:
cateringtjänster, kulinariska evenemang, matlagningsutställningar, matlagningsverkstäder och
konferenser. I år kommer Refugee Food Festival hållas i Köpenhamn för första gången.
http://www.refugeefoodfestival.com/?lang=en
Action Aid Denmark har nästan 70 års erfarenhet av utvecklingsarbeten och deras mål syftar till att
förbättra fattiga människors livsförhållanden, för att de ska kunna klara sig utan stöd på lång sikt.
Målgrupper är främst kvinnor och ungdomar. Tillsammans med lokala organisationer arbetar de för att
bemyndiga människor som lever i fattigdom och stödja dem att förstå och kräva sina rättigheter och för att
de ska bygga ett demokratiskt och hållbart samhälle. Ett av de stora arbetsområdena är rättigheter i
Danmark bland asylsökande, ungdomar och som en del av skolundervisningen. Metoderna är utformade
för att hjälpa människor att ta scenen och ta reda på att de har en röst och förmåga att bidra till samhället
och förändra sin egen situation.
https://www.ms.dk/en
Fair Nomad Society är en konceptbutik i Köpenhamn och grundad av My Fair Shop/Nomad Living/Naked
Society. Deras gemensamma mål är rättvis produktion och kärlek till design, inredning och
livsstilsprodukter som har lett till detta samarbete. Deras önskan är att visa att det nu finns en mängd
kvalitetsprodukter på marknaden som både är fantastiska att titta på och använda, och där produktionen
har varit hållbar för människorna och miljön etc. Person som står bakom denna idé är Charline Charli
Skovgaard, entreprenör, filantrop, hållbarhetsexpert och flyktingvolontär. Efter att ha varit stylist/kreativ
chef år 2010 bestämde hon sig för att fokusera på att erbjuda kunder en hållbar produkt - varit den första
PR & kommunikationen, Fair Styles med 100% miljövänliga kunder.
https://www.my-fair-shop.com/pages/om-os?lang=en
Celine Faty – synlighet- och brandingcoach , Efter nästan 20 år i musikbranschen förändrade Celine
sin professionella karriär och gjorde en stor omställning till mode. Som ett resultat skapade hon 2011
QIIM, en unik "afrikansk inspirerad" klädkollektion. Genom sin entreprenörsresa blev hon en synlighets
och brandingcoach. Hon hjälper människor att identifiera vad de är unikt begåvade på. Hennes motto idag
är att bemyndiga människor att vidta åtgärder och öka deras självkänsla så att de kan få det liv de
förtjänar.
https://celinefaty.com/

Enligt Respondenterna är två av de viktigaste hinder som invandrare och flyktingar står inför när de går in
i arbetsmarknaden och påbörjar sin verksamhet : språkbarriärer och att de inte förstår de rättsliga och
administrativa systemen. Ekonomiska svårigheter erkänns också som ett stort hinder i
entreprenörskapsprocessen, liksom bristande medvetenhet och stöd från arbetsgivare och institutioner.
Betydande kulturella hinder och integrationsfrågor är de viktigaste frågorna som förklaras i
fokusgruppsintervjuerna. Migranterna och flyktingarna saknar också grundläggande digitala färdigheter
(kan inte använda danska webbplatser) och brist på förståelse för de danska konsumentnormerna jämfört
med inhemska danska entreprenörer.
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SOCIALA OCH KULTURELLA FAKTORER
I intervjuer med intressenter beskrivs det danska språket som ett stort hinder för flyktingar och invandrare
för att antingen starta egen verksamhet eller bli anställd. Språk beskrivs som mycket viktigt för att starta
ett eget företag, eftersom du måste kunna kommunicera med kunder och partners. När de har startat sitt
eget företag har de upplevt förstahandsutmaningar med språket:
"(...) En av de stora frågorna som han mötte är att mycket av dokumentationen som du får som
företagare, och som du måste kunna, har Danmark inte på engelska. Så i grunden handlar det om
språket, du behöver någon som kan läsa danska, som kan prata danska och danska är ett svårt språk. "
Språkhinder för invandrare som startar företag ligger både i att läsa och prata språket. Många av de
officiella dokumenten du behöver förstå eller fylla i för att kunna starta ditt eget företag är på danska.
Språk kan vara ett hinder även för migranter eller flyktingar som talar danska språket, eftersom din accent
kan vara ett hinder om du vill starta en egen verksamhet eller vill bli anställd. I intervjun ger konsulten,
som har afghansk bakgrund, ett exempel på hur det har varit ett hinder för att hitta ett jobb:
"Min pappa till exempel kom hit som vuxen och han kommer alltid att ha en accent. Oavsett hur bra du
känner till språket, oavsett om han lärde sig språket inom 6 månader och tog det här extremt svåra
danska testet kommer han alltid att ha en accent. Det är ett hinder för honom. "
Den största svårigheten är kopplad till gällande rättsliga ramar , där de verktyg som är tillgängliga för att
stödja invandrares sysselsättning och entreprenörskap är skrivna på danska och på så sätt inte är
tillgängliga för dem. Webbplatser och andra platser där de kan få mer information riktar sig inte till
migranter och flyktingar:
"Även om de är översatta är det mycket dålig översättning och de måste ha en internationell förståelse.
Många verktyg är tillgängliga och online, men det uppmuntrar fortfarande inte tillräckligt och sätter dig i rätt
nätverk "
I intervjuer med intressenter framhölls diskriminering också som ett av de största problemen för
flyktingar och invandrare för att hitta ett jobb eller starta egen verksamhet. Som en av de intervjuade sade
"Om ditt namn är Mohamed är det svårare att hitta ett jobb än om ditt namn är Martin" .I intervjun med
konsulten från ActionAid nämndes och förklarades exakt samma sak:
"Vi hade en händelse på ActionAid där vi pratade med en forskare som hade undersökt detta och han
fann att om du är en man med annan etnisk bakgrund och kanske muslim och med ett namn som
Muhammed måste du skicka dubbelt så många ansökningar för att kallas in på en arbetsintervju jämfört
med om du är en dansk man med ett namn som till exempel Martin. "
I samtliga intervjuer anges det att arbetsgivare diskriminerar i vem de kallar in till jobbintervjuer baserat på
sökandens namn. Om du har ett danskt namn som Martin, är du dubbelt mer sannolikt att bli kallad till en
intervju än om ditt namn är Mohammed. Det är mycket svårare för män med annan etnisk bakgrund eller
"muslimska namn" att hitta ett jobb, säger konsulten från ActionAid. Hon nämner skillnader i hinder för att
hitta ett jobb eller starta egen verksamhet.
Diskriminering visas ofta på arbetsmarknaden i de ojämna möjligheterna för européer och människor
födda utanför Europa att hitta ett jobb. I företagarvärlden finns diskriminering som kan ses i den typ av
verksamhet som icke-europeiska människor kan äga i Danmark. Enligt ActionAid-konsulten är det främst
inom specifika branscher som de blir entreprenörer, t.ex. en liten kiosk eller en cykelverkstad. Det kan
vara ganska begränsade möjligheter att starta ett annat slags företag. Detsamma ses på
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arbetsmarknaden, där flyktingar är överrepresenterade inom specifika sektorer där det ofta sker
diskriminering, t.ex. städning, taxi, frisörer eller servicejobb.
Diskriminering är dock inte bara närvarande på grund av etnisk bakgrund utan även på grund av kön .
Från Respondenternas synvinkel är de svårigheter som flyktingar och invandrare möter för att starta egen
verksamhet ännu högre för kvinnor än män. Alla våra respondenter betonar hur
entreprenörsverksamheten är manligt dominerad:
"Entreprenörsverksamheten är huvudsakligen skräddarsydd för män u nuläget. Det underlättas inte så
mycket för flyktingkvinnor. ".
Det är svårt för många människor med invandrar- eller flyktingbakgrund att upprätta relationer med
danskarna. Att ha ett nätverk när verksamheten påbörjas anges som mycket viktigt, särskilt för att
komma igång. Ibland, även om de har nätverket är det inte tillräckligt stödjande. En av
huvudkomponenterna är attityden - när företagaren inte ser sig som en invandrare men som en helt
integrerad person så kommer det att hjälpa dem att uppfattas annorlunda, även om det är ett långsiktigt
arbete. Att ha ett danskt nätverk uppfattas som en central punkt för att kunna starta sin verksamhet. Att ha
rätt nätverk är en av nycklarna för att komma in på arbetsmarknaden, men det presenteras som svårt att
bygga upp även efter flera år i landet:
"Vi vet att i Danmark, och kanske också de flesta andra länder, är de flesta som jobbar i arbete på grund
av sitt nätverk. De flesta av dessa människor [flyktingar] har inte ett nätverk. Om de har det är det mest
inom den etniska minoritetsgruppen som de själva är en del av ".
"Det största hindret som många upplever, även de som bott många år i Danmark, är deras nätverk, och
det är svårt att skapa relationer med danska människor, som kanske kunde hjälpa till".
"I Danmark om du inte är i rätt nätverk är du ingenstans. Och vanligtvis har dessa migranter inte det rätta
nätverket till att börja med. Om de har ett nätverk kan det ändå inte vara stöttade stödjande för att bli
entreprenör ".

ADMINISTRATIVA, EKONOMISKA OCH LAGSTIFTNINGSFAKTORER
När du startar ditt eget företag som invandrare, flykting eller en dansk behöver du känna till systemet och
den rättsliga ramen för entreprenörskap. Men enligt respondenternas uppfattning finns det några
utmaningar som invandrare och flyktingar står inför, som inte påverkar danskarna..
"Här (i entreprenörskap) är hindren färre, plus de har en vardag som de kan styra sig själva. Det är inte så
illa som om de var anställda och var tvungna att hitta ett jobb. De flesta tycker att det finns större hinder
när det gäller att söka en tjänst. Men jag tror på administrativ nivå att du möter fler hinder om du är
entreprenör. "
Intressant är att hindren att bli anställd har mer att göra med diskriminering, och för företagare är det
större problem med administrativa hinder. När man startar ett företag är de administrativa hindren saker
som "(...) hur man tar ett lån, upprättar ett CVR-nummer och alla sådana saker." Det är de juridiska och
administrativa hinder som migranter eller flyktingar behöver övervinna för att kunna bli företagare.
Ett annat understruket problem som nämns i intervjuerna är det danska integrationssystemet:" Det har ett
sätt att betrakta individen som någon som inte kan fatta beslut på egen hand. Så det placerar dem i
systemet i stället för att hjälpa dem att se sig själva i systemet. " Enligt de intervjuade placeras individer
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ut av regeringschefer, utan att själva ha någon påverkan var de placeras. Det gör det svårt att bli
entreprenör, för att bli en entreprenör behöver du känna till dina möjligheter, vilket upprepades av andra
respondenter. Migranter och flyktingar har också problem med att navigera i det befintliga ekonomiska
systemet för att stödja företagare:
"Om de hade pengarna skulle de bli entreprenörer, men de ekonomiska barriärerna och kunskapen om
var de kan hitta finansiering om du inte har pengarna själv, det gör att de inte känner till sina möjligheter.
Jag tror inte att jag någonsin träffat någon som inte vill starta egen verksamhet, men de har inte råd med
det ".
Konsulten från ActionAid säger att många invandrare och flyktingar vill bli entreprenörer, eftersom de inte
trivs i sektorer som; taxi, städning eller kedjebutiker, där migranter och flyktingar är överrepresenterade.
Hon nämner olika orsaker till deras dåliga välbefinnande inom dessa sektorer, men generellt beror det på
diskriminering antingen från kunder eller kollegor. Hon nämner att ett av de största hindren för att bli
entreprenör är den ekonomiska aspekten. Om du är flykting hade du ofta mycket pengar innan du
flydde, men du har spenderat det mesta för att kunna flyga till ett främmande land. Om du är en migrant
väljer du ofta att migrera på grund av arbetstillfällen - lönen eller arbetsvillkoren är bättre, men ofta har de
som migrerar från sitt ursprungsland INTE mycket ekonomiskt kapital. Det verkar vara en önskan för
många att starta egen verksamhet, men det beror starkt på sin egen ekonomiska situation, kunskap om
var man ska hitta finansiering och nätverk, vilket kommer att utarbetas i ett senare avsnitt.
Trots att det finns olika stödmöjligheter, som mentorprogram eller start-inkubatorer, kan de vara svåra att
hitta och navigera. Respondenterna erkänner att det finns bra alternativ att hjälpa företagare och de listar
olika institutioner och organisationer. men de organisationerna är inte alltid lätta att närma sig:
"En av de saker som Danmark är bra på, det är att vi har många inkubatorer, som är statligt finansierade
eller kommunalt finansierade hus eller platser där du kan gå till för att få råd. Men samtidigt måste du veta
att de existerar, så du behöver förstå systemet. Och om ingen berättar var de finns, eller att de
överhuvudtaget finns, kommer du troligtvis inte att hitta dem".
"De flesta av dessa råd hittar du i en PDF-fil, och om du inte är van att hitta information på nätet, eftersom
du är från ett samhälle där man pratar om saker ansikte mot ansikte och inte läser den i en PDF så
kommer du inte att hitta stöd för att få rätt information ".

De värdefulla lärdomarna
I den här sista delen presenterar vi några råd, praktiska förslag och positiva förändringar som samlats in
från intervjuerna. Rådgivning är centrerad kring aktiveringen i det civila samhället, skapandet av
framgångsrikt mentorskap, mer omfattande tillvägagångssätt för juridisk rådgivning till flyktingar och
invandrare som vill öppna egen verksamhet och upptäcka och förebygga diskriminering i arbetsmiljöerna.
Respondenterna uppfattar det civila samhället som ett starkt element för att förbättra tillträdet till
arbetsmarknaden för flyktingar och invandrare. De erkänner att det civila samhället är mycket aktivt i
Danmark och det är ett av de viktigaste inslagen som bör användas för att hjälpa flyktingar och invandrare
till den danska arbetsmarknaden.
"Det handlar om att aktivera det civila samhället, som verkligen är aktivt i Danmark, många människor
som vanligtvis inte gör någonting, men de säger" jag måste säga någonting "så att organisera det civila
samhället att göra skillnad kanske är en av de viktigaste sakerna "
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I intervjuerna presenterades intressanta initiativ om åtgärder som grundar sig på det civila samhället i
samband genom att "framgångsrika invandrare" stöder andra invandrare:
"Det finns utrymme för förbättringar inom det civila samhället. Vissa civila samhällsorganisationer hjälper
dem [invandrare], men en nyckel för framgång är att hitta personer som har haft svårigheter, så de kan
spegla sig själva. De behöver förstå att de inte är ensamma, och att personen som hjälper dem är en
person som har gjort samma sak som de nu gör ".

En helhetssyn för att hjälpa flyktingar och invandrare är grundläggande:
"Så, till exempel hjälper de dig att skapa ditt företag, men de kanske inte förstår att du samtidigt försöker
förena din familj.. De kommer att känna till det, men de förstår inte processen. Så, med denna holistiska
inställning till det, tror jag att det skulle kunna hjälpa fler människor, skräddarsy det, för att stödja alla
aspekter av livet för en flykting "
Det är också viktigt att upptäcka och straffa indirekt diskriminering :
"Om du i större utsträckning straffar fackföreningar när de inte handlar rättvist. Och vi saknar lagar som
täcker indirekt diskriminering. Samtidigt som den indirekta diskrimineringen är svår att hantera. Vi saknar
lagar som skyddar arbetstagare från indirekt diskriminering. Och den vanliga medborgaren saknar
information om det, sina egna rättigheter och hur de kan använda dem. En annan sak är konkreta
ledare/chefer som ansvarar för anställda. Det måste finnas utbildningar om regler och lagar om
diskriminering. Samma för praktikanter och praktik. De behöver vara särskilt medvetna om sina rättigheter
och säkerhet som praktikanter. "
En av huvudstrategierna för att förbättra jämställdhet och tillgång till arbetsmarknaden och näringslivet för
invandrare är att förbättra undervisningsförmåga och ge dem möjligheter till mentorskap och
coaching, särskilt peer mentoring . Informell hjälp erkänns också som ett bra tillvägagångssätt, och det
finns genom att ge tips, översätta nödvändiga material och hitta lämplig utbildning och/eller arbete.
Från de intervjuer vi genomförde inser vi att framgångsgraden för invandrare att komma ut i arbetslivet är
högre om hjälp kommer från en person som själv gått igenom hela processen. Därför kan många ickestatliga organisationer som har anställda med invandrarbakgrund erbjuda mycket djupare inflytande
eftersom de kan förstå utmaningarna bättre. Å andra sidan finns studentorganisation som arbetar inom
detta område som kan ge stor teoretisk förståelse, men som inte vet hur de kan ge råd från erfarenhet.
Mentorskap och workshops kan enligt våra deltagare hjälpa migranterna förverkliga sina uppstartsidéer
genom en screeningsfas så deras affärsplaner möter kraven på de danska arbets- och
konsumentmarknaderna. Detta är för att säkerställa metodisk utveckling av sina idéer, så att de har
realistiska förutsättningar för att kunna göra aktiva sociala ansträngningar för sysselsättning i egen
verksamhet eller få praktik i andra framgångsrika nystartade företag - och att deras utvecklingsarbete
kommer att bli realistiskt rotat i verksamhets- eller utbildningsplaner som passar de danska marknaderna.
"Migranter måste vidta åtgärder. Här kan du lyckas med ditt företag, det kan ta lite längre tid, men du
kommer att lyckas. Var inte rädd på grund av din etnicitet eller ditt språk. Var inte rädd för vem du är så
kan din idé bli framgångsrik. Älska dig själv och lyssna inte på ordet minoritet. Vi borde alla umgås
tillsammans. Alla invandrare som kommer hit borde ha möjlighet att inte se sig som en minoritet. Vi har
alla någonting att erbjuda."
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SLUTSATS
Invandrarföretagare står vanligtvis inför många hinder, inte bara som invandrare med bosättning i ett nytt
land utan också att förstå arbetskultur, administrativa regler och lagar.
Grundläggande nackdelar för migranter som startar sin verksamhet i Danmark är att förstå språket och
dessutom andra kulturella faktorer. Lika viktigt är förståelse för regler som ofta vilseleder med många
formaliteter som de inte förstår. För att vara egenföretagare måste du etablera dig från början på
marknaden, göra marknadsundersökning, hitta en målgrupp, konkurrera och göra reklam. Migranter med
eget företag känner sig även diskriminerade jämfört med den övriga befolkningen som ganska ofta
motverkar dem.
Integrationsprocessen och etableringen av nätverket spelar en nyckelroll i denna situation. Stödgrupper,
uppmuntrande nätverk och mer organiserade initiativ mellan invandrare skulle ge "vind i ryggen". Det
skulle också göra det lättare att navigera genom det danska samhället när man etablerar företag, men
också på arbetsmarknaden i allmänhet.
Enligt intervjuerna skulle det vara till stor hjälp med utbildningsprogram om hur man söker arbete som
matchar ens kompetens och en kompetens databas med all information steg för steg hur man startar
verksamhet att utnyttja bättre entreprenörskap färdigheter. Det verkar som att göra lagstiftning och policys
enklare att förstå samt lättillgängliga riktlinjer kan vara viktiga faktorer för att framgångsrikt stödja
entreprenörskap och effektivt nå ut till målgrupperna.
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PRAKTISKA LÄNKAR OCH YTTERLIGARE LÄSNING:
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 för arbetslösa invandrare med akademisk bakgrund och startupidéer.
https://aka.dk/nyheder/2018/ivarksatter-sog-ind-pa-vores-startup-program/
Information för lågutbildade invandrare som vill starta ett företag i Danmark
https://www.startupsvar.dk/startup-guide-uk
Finansieringsmöjligheter hos Social Capital Fund
https://densocialekapitalfond.dk/en
INITIATIV
Trampoline house
https://www.trampolinehouse.dk/
The friendly people's organization
http://www.venligboerne.org/
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INTRODUKTION
Kirşehirprovinsen är värd till tusentals flyktingar som sänts av regeringen och som våra intervjuer visar är
de flesta av dem irakiska människor som bor där. Den nästa största gruppen är afghaner som också
består av ett stort antal människor. Vi har inte så många syrier eftersom de skickas till de andra
provinserna. Antalet syrianer är cirka 2000 i Kırşehir. Officiellt får icke-turkiska medborgare inte arbeta
eftersom de inte möter de nödvändiga kraven för att anmäla sig till socialförsäkringssystemet. Alla
flyktingar och asylsökande är under skydd av hälsosystemet men de behöver fortfarande leva och tjäna
pengar då de lämnat sina hem och pengar i sitt hemland. Det finns stödorgan som kommunala och ickestatliga organisationer tillsammans med UNCHR, men de är inte tillräckliga för en rättvis levnadsstandard.
Vissa flyktingar har redan startat sin egen verksamhet och resten arbetar svart inom olika sektorer.
Flyktingarna, särskilt från Irak, är välutbildade och hade tidigare yrken som kräver ,universitetsutbildning,
men språkbarriären minskar chansen att hitta ett jobb i Turkiet. De flesta arbetar inom andra områden än
deras tiidgare yrken. Majoriteten har inte jobb och de försöker hitta tillfälliga jobb. Det finns även afghaner
som arbetar på gårdar och byar som där de behövs i produktions- och djuruppfödningsbranschen. Vissa
respondenter var studenter och försökte få de nödvändiga dokumenten för att validera sin tidigare
utbildning i sina länder och försöka lära sig turkiska. De är försedda med professionella kurser från ickestatliga organisationer och kommunen så att de kan arbeta eller sälja det som de har producerat.

1 ° DEL: MIGRANTER
Metodik
Kırşehir Valiliği intervjuade 14 flyktingar från olika bakgrunder, som migrerat till Turkiet. För att välja
deltagarna besökte konsulterna migrationsverket och intervjuade villiga flyktingar. Flyktingarna fick
försäkran om att deras personuppgifter skulle behandlas konfidentiellt. De var okej med att ge ut sina
personliga uppgifter eftersom vi var tjänstemän från den offentliga byrån. Deltagarna intervjuades
mestadels enskilt. Flyktingarna bjöds in till huvudkontoret där vi har våra möteslokaler och samlades i
samma hall. De fick hjälp av migrationsverkets personal och erbjöds tolkar om de inte talade engelska
eller turkiska. Vi har intervjuat 5 kvinnliga och 7 manliga flyktingar. Varje intervju vi genomförde varade i
cirka en timme. Samtliga intervjuer hölls på utbildningskontoret. Vi har använt samma format som
samordnaren tillhandahöll, nämligen frågeformuläret. Alla respondenter var från lokalområdet boende i
stadens centrum. Vi kunde träffa och interagera med olika nationaliteter som omfattar Syrien, Irak,
Afghanistan och till och med Palestina. Intervjuerna genomfördes ansikte mot ansikte och det pågående
samtalet rapporterades av konsulterna kortfattat för att förstå huvudämnena från hela samtalet.
Vi har besökt frivilligorganisationerna för att intervjua fler deltagare och bad om ett korrekt
informationspaket som vi kan använda för utvärderingen. Vi har försökt förstå de förhållanden som
Respondenterna inom ramen för entreprenörskap och vad de erbjuder för invandrare och flyktingar.
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Respondenternas egenskaper
Vi har intervjuat 5 kvinnliga och 7 manliga flyktingar. 6 av deltagarna sa att de var ensamstående, och
deras släktingar var i deras hemland och här Kırşehir. Resten var gifta och deras familjemedlemmar var
också i provinsen och bodde tillsammans med dem. De yngre var studenter och de försökte lära sig
turkiska för att fortsätta sin utbildning i Turkiet. Flyktingar, särskilt från Irak, var välutbildade och hade
universitetsexamen, men språkbarriären minskar chansen att hitta ett jobb i Turkiet. De flesta arbetar inom
andra områden än deras tidigare yrken. Flyktingarna är oftast här i 2 år och har olika bakgrund i
förhållande till deras ålder och yrke. Vi träffade till och med 2 studenter som inte längre går i skolan.
Huvudsakliga jobb var:
Vlogger – Arbetslös
Student - Försöker få högre utbildning inom företagsekonomi
Exportansvarig - Arbetar hos SGDD - ASAM,
Volontär
Tolk – Arbetslös
Tolk – Arbetslös
Jurist – Arbetslös
Student - Siktar på att studera på universitetet
Administrativ personal - Arbetar på FN-kontor på lokalbasis - Försöker starta eget företag
Byggnadsarbetare - Frilansarbete, Snickare - Frilansarbete
IT-expert - Arbetslös, Civilingenjör och Självförsvarutbildare - Arbetslös, Doktor- Arbetslös
När det gäller utbildningsnivån har de:
Högskoleexamen - Officiellt godkänd
Högskoleexamen - Ansökt till universitetsutbildning
Kandidatexamen - Officiellt accepterad
Översättningsexamen från universitetet - Officiellt accepterat
Gymnasieskolexamen - officiellt accepterad
Politisk lag vid Kabuluniversitetet - Officiellt godkänt
Högskoleexamen - Ansökt tilluniversitetsutbildning
Högskoleexamen från Pakistan - Ansökt till universitetsutbildning
Högskoleexamen - Ansökt för universitetsutbildning
Civilingenjör Universitetsexamen - Inte ansökt om godkännande än
Gymnasieskolan - officiellt accepterad
Bachelor of Business Administration - Officiellt accepterad
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University of Technology examen och grekiska och franska språkkurser- Officiellt accepterad
Medicinsk vetenskap på gymnasienivå - Officiellt accepterad
Flyktingarna uppgav att de alla, förutom studenterna, hade jobb i sina egna länder , tills de förlorade sitt
hem och flydde därifrån. De informerade oss om de yrken som de hade tidigare och vi har observerat att
de arbetade inom de områden som de nämnde ovan. 2 av dem var arbetslösa innan de flyttade och 2 av
dem var studenter. 4 av dem hade sitt eget familjeföretag och resten arbetade inom olika sektorer av sina
yrken. De flyktingar vi intervjuat flydde alla från kriget eller den dåliga livsstandarden de har i sina egna
länder. Risken att förlora sitt liv var för hög för att de skulle kunna stanna i respektive länder.

Förväntningar före migration
Alla 14 flyktingar gav samma anledning till sin ankomst i vårt land. De intervjuade flyktingarna förklarade
att det enda motivet för att de skulle lämna landet var att fly från kriget och skydda sina barn. De har aldrig
tänkt på arbetssituationen, eftersom deras primära motivation var att hålla sig vid liv. När de hade
chansen efter sin ankomst sökte de naturligtvis efter möjligheter att försörja i Turkiet. Tyvärr var de inte
riktigt framgångsrika med att hitta jobb relaterade till sina färdigheter. Den psykologiska situationen för
flyktingarna är svår eftersom de behandlas som en isolerad individ. Kulturellt känner de sig bekväma att
vara en del av samhället och det har redan realiserats av dem. Utan språk och validerat examensbevis
och utbildning är de inte självsäkra nog för att söka arbete. De flesta flyktingar har oregistrerade jobb för
att försörja sin familj.

Mottagen information och utbildning
Migrationskontoret gav information om förenkling och hur de sociala tjänsterna fungerar under sin vistelse
i Turkiet. De samlade mer information om arbetsmöjligheterna och utbildningsmöjligheter efter att de
lämnade lägren och började bo i städerna de blev tilldelade av migrationsverket. "De största problemen
som uppstod var; språkfrågor, brist på kvalifikationer och erfarenhet. Vidare gjorde bristen på ITfärdigheter det svårt för deltagarna att leta och fylla i arbetsansökningsformulär online. Det största
problemet är att jag är en främling. Så jag är anställd av arbetsgivare med mindre lön eller i oförsäkrade
jobb eftersom vi inte är från Turkiet. Jag tror att detta problem kan lösas om regeringen ökar sin
granskning av arbetsgivare. "Ibland kan allmänheten skilja mellan attityder hos flyktingar. Alla deltagare
utom en förklarade att de inte har någon form av utbildning. Svaren är inte så annorlunda än de från andra
länder som genomför undersökningarna. "Min fru, säljaren, reser kontinuerligt till Irak av denna anledning.
Vi vill ha en turistbostad här men vi har inte en sådan möjlighet. Om jag bara kunde. "Vi var där och vi
byggde ett företag v har redan öppnat en butik här och säljer kryddor. "Jag är redan i mitt eget land. Jag
hade ett byggföretag och 50 anställda. Jag skulle vilja kunna göra något liknande här också. "
”Jag har ett normalt liv här och behöver inte oroa mig för mitt liv. För det första bor vi bättre än i Turkiet,
människor behandlar oss väldigt trevligt och är hjälpsamma. Anledningen till våra negativa upplevelser är
språkkunskaper. Eftersom de inte känner till språket kan mina barn inte gå till skolan och kan inte fortsätta
sin utbildning. Tack och lov att vi lever i ett bra land, jag är glad här. Men mina barn kunde inte fortsätta
sin utbildning på grund av bristande språkkunskaper. Deras framtid är borta, jag tycker synd om honom.”
"Livet här är svårt för oss. Mina pengar räcker inte, min bror jobbar men de betalar inte nog. Men det finns
fortfarande en ordning här, vi har säkerhet. Folket här är barmhärtiga och hjälpsamma, de bryr sig om oss.
Och vi har säkerhet. Men att bo här är svårt, det är dyrt för oss och det finns ingen verksamhet. "Jag gillar
människor här de bra och lagarna är rättvisa och jag tycker om det, vi känner oss lättade från våra smärtor
efter de dåliga erfarenheterna vi hade i vårt eget land. "Jag fann att landet är säkert och gott och att
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människor älskar sitt land mycket och de sympatiserar med palestinierna och ger oss all nödvändig
information."
"När det gäller de negativa punkter som jag mött här så är mitt språk inte flytande och det betyder brist på
medvetenhet om detta vackra lands lagar. Mina erfarenheter i mitt land var inte bra. Jag var med mina
vänner, vi arbetade tillsammans och samarbetade med andra men vi hade inte otur efter att de förstörde
och hotade vår framtid. "
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Utmaningar i sökandet efter anställning eller egenföretagande
De flyktingar som är anställda uttryckte sin önskan att vilja gå på en utbildning som är relaterad till deras
nuvarande jobb, till exempel jobbar en flykting i byggbranschen och utför byggnadsarbeten. Han uppgav
att han skulle vilja anmäla sig till en snickararbetskurs, för att få nödvändiga färdigheter och kvalifikationer.
Men som tidigare nämnt är de flesta inte säkra på om eller vad de behöver utbilda sig till eller så har de
uppgett att de inte behöver utbildning. Det verkar vara så eftersom de inte har fullständig kunskap om vad
de kan klara av att uppnå. De har mycket begränsade mål och koncept.
"Hittills har jag märkt en skillnad mellan turkiska innevånare och arabiska flyktingar. Och eftersom vi är
utlänningar, avstår de flesta från att hyra ut sina hem till oss. Utöver det vill jag kunna skicka mina barn till
skolan i närheten av vårt hus. Vi har 6 barn, 3 går i skolan och det finns en skola att skicka våra barn till
men den är långt hemifrån. Det gör det svårt. "
Flyktingarna är glada eftersom de inte känner sig diskriminerade eller isolerade i samhället tack vare de
liknande bakgrunderna de har. Den största frågan för dem är att betraktas som en officiellt tillåten
arbetstagare och få möjlighet att stödja försörja sina familjer. För att integrera sig i samhället uppgav de
flesta flyktingarna att de skulle vilja gå på en språkkurs (inklusive dem som redan hade deltagit i kursen
men det var inte tillräckligt med lärande); Detta skulle därför tillåta dem att hålla samtal med sina grannar
och låta dem gå på jobbintervjuer. De irakiska flyktingarna har yrken som de vill förbättra och fortsätta
jobba med i Turkiet så att de kan tjäna pengar och bidra till ekonomin. "Jag har bred erfarenhet som
civilingenjör, inom sport och till och med inom handel, att jag kan arbetsleda rörmokare, smeder och
många andra och till och med träna dem för att få kompetens. Men jag vill anmäla mig till en utbildning för
att lära mig (AutoCAD) för att designa på datorn eftersom min utbildning är gammal och på den tiden
ritade vi för hand manuellt och jag använde inte denna applikation. De offentliga utbildningscentralerna
och provinsbyråerna samarbetar med migrationsverket för att ge språkutbildning och anmäla flyktingarna
så att de kan lära sig och kommunicera med samhället. Barnen är angelägna och snabbare i lärandet,
vilket gör att föräldrar utnyttjar detta genom att kommunicera genom sina barn. De flesta flyktingar är här i
mer än 2 år och de kan kommunicera för att underlätta sina behov. Den nya generationen kompenserar
klyftan genom att gå i skolor som är speciellt förberedda via utbildningsministeriet.

Användbara stöd när du söker efter anställning
Många av flyktingarna vill arbeta eller inrätta egna företag (t.ex. affärer) i Turkiet som det är i partnerländer
för att bosätta sig här och ha ett stabilt och bekvämt liv. De uttryckte sin vilja att kunna prata bättre
turkiska.
"Kriget slutar inte i Irak, det har pågått i åratal. Det här är nu vårt land. Jag hoppas att vi inte får sparken
från våra jobb. Även om staten vill att vi ska arbeta här och ge oss medborgarskap. Att lära mina barn och
ge dem en bra framtid. Vi har inga nyheter från Syrien. Vi kan inte bo där längre, så jag vill skapa ett bra
liv här för mina barn. "
"Vi ville åka till Amerika men vår ansökan avvisades. Vi har ingenstans att ta vägen förutom detta land.
Därför vill vi bo och jobba här. Jag vill lära mig turkiska. Jag vill utbilda mig. Jag vill använda de färdigheter
jag lärt mig i livet. "För att få en nationalitet för att jag är en palestinsk sen 1948 är mitt land borta för att
bevisa att jag är en människa som har ett liv och ett hemland. Sedan jag föddes har jag varit en flykting
och tyvärr har jag inte fått ett flyktingkort från UNHCR i Ankara Turkiet fören nu, även om jag har varit i
Turkiet två år, men i Irak hade jag flyktingkort och jag kunde inte ha något privilegium eftersom jag är
palestinier och flykting. "

26

Användbara stöd för start-ups.
Den turkiska arbetsförmedlingen som är inrättad för att verka för att skydda, förbättra, generera
sysselsättning och förebygga arbetslöshet och att utföra arbetslöshetsförsäkringstjänster har fått en
struktur som gör att den kan genomföra en aktiv och passiv arbetskraftspolitik utöver sina klassiska
tjänster för att hitta jobb och anställda inom ett utökat uppdragsområde. Flyktingarna har lärt sig de
bidragsprogram som byrån erbjuder och de söker bidrag för att driva egen verksamhet för att utöva sina
färdigheter.
Staten stödde dem med den officiella dokumentationen för dem som försöker öppna en butik och sälja
något som de producerar eller importerar. Flyktingarna accepterar att det inte är lätt att bara leva med
pengarna från regeringen och FN.

2 ° DEL: RESPONDENTER
Respondenternas egenskaper
1 - Turkiska arbetsförmedlingen
Den turkiska arbetsförmedlingen som är inrättad för att verka för att skydda, förbättra, generera
sysselsättning och förebygga arbetslöshet och att utföra arbetslöshetsförsäkringstjänster har fått en
struktur som gör att den kan genomföra en aktiv och passiv arbetskraftspolitik utöver sina klassiska
tjänster för att hitta jobb och anställda inom ett utökat uppdragsområde.
2 - Kırşehir kommun Sociala tjänster
Familjeaktivitetscenter som är en modern och speciell plats öppnades för service 2012. Detta moderna
centrum erbjuder kurser så som utbildningskurser, sociala och sportaktiviteter för kvinnor. Family Activity
Center "Youth Center (BEGEM)" och "Street Mansions" togs i bruk 2013. Ungdomscentret (BEGEM) har
sedan dess lockat stort intresse från ungdomar mellan 14-30 år gammal. BEGEM är ett socialtjänstcenter
som ger ungdomar möjligheter att utvärdera möjliga fritidsaktiviteter enligt sina intressen, önskemål och
förmågor inom ramen för sociala, konstnärliga, pedagogiska, kulturella och sportliga aktiviteter, skydda
dem mot dåliga vanor och utföra studier som gör det möjligt för ungdomar att delta aktivt i samhället.
Syftet med centret är att se till att ungdomar är sociala genom att stödja självförbättringen. Det finns olika
sportaktiviteter där som schack, fotboll, bordtennis, biljard och inom centrum av mitten finns ett bibliotek
och ett bokkafé. Det finns också klubbar. Dessa klubbar är alltid i funktion.
Kırşehir kommun har lagt till en ny tjänst inom arbetsmarknadsområdet för socialkommunen.
3 - Ministeriet för nationell utbildning
4 - SGDD-ASAM Refugee Help Center
Grundades i Ankara 1995 för att hjälpa flyktingar och asylsökande att producera lösningar på de problem
som de stöter på i Turkiet. Första organisation som använde termen "asylsökande" i sitt namn i Turkiet,
Mer än 1.500 anställda på 83 kontor som täcker 47 provinser i hela Turkiet (socialarbetare,
skyddspersonal, socionomer, fältarbetare, hälsopedagoger, familjekonsulter, psykologer, advokater,
fredsbyggande tjänstemän, funktionshindersexperter, språk- och kompetensutbildare, tolkar, volontärer,
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administrativ personal) SGDD-ASAM erbjuder tjänster till flyktingar och asylsökande, oavsett språk,
religion, etnicitet, ras, sexuell läggning, ålder och politiska åsikter. Våra mottagare: afghaner, irakier,
iranier, syrianer, somalier och asylsökande och flyktingar från mer än 50 nationer.
5 - Kırşehir Solidarity Foundation
Många av flyktingarna vill arbeta eller inrätta egna företag (t.ex. affärer) i Turkiet för att bosätta sig här och
ha ett stabilt och bekvämt liv. De uttryckte sin vilja att kunna prata bättre turkiska. Stiftelsen stöder familjer
inom budgeten från turkiska regeringen. De hjälper dem som vill ha ett liv här och fortsätta att integreras i
samhället genom att tillhandahålla hus och pengar tillsammans med socialtjänster.
De intervjuade icke-statliga organisationerna och respondenterna hjälper flyktingar inom respektive
områden.
1. Lära sig turkiska språket
2. Utbildning i färdigheter och yrken
3. Få en bekräftad bostadsstatus i Turkiet
4. Ha sitt eget företag
5. Få ett arbete som kan stödja dem och deras familjer. Nästan alla planer som flyktingarna adresserade
var relaterade till arbete, därför skulle de behöva hitta jobb och för att hitta jobb skulle de behöva delta i
kurser för att få kvalifikationer och erfarenhet.

Starta ett företag: Allmän bakgrund
De intervjuade respondenterna uppgav att det finns skillnader mellan flyktingar och invandrare, eftersom
de flesta invandrare är utbildade i Turkiet och har nödvändiga färdigheter att driva egen verksamhet.
Turkiet har en stor potential när det gäller befolkningen och även flyktingarna har en bra möjlighet för att
starta en verksamhet. Huvudfrågan är subventionen av de nya idéerna, eftersom flyktingarna flyr från sina
länder efter att ha lämnat alla de varor de har. I Turkiet är det en enkel process att grunda ett företag men
ägaren måste ha ett giltigt uppehållstillstånd. De flesta flyktingar får tillstånd efter en lång process.
Verktygen för anställning och entreprenörskap tillhandahålls av arbetsförmedlingar och representativa
kontor i FN.
Civila samhällsorganisationer är en viktig arbetsgivare för syrianer under tillfälligt skydd. Enligt
respondenterna fanns det 150 nationella och internationella icke-statliga organisationer och cirka 14.000
anställda som arbetar i Gaziantep under 2015. Från det datumet började staten emellertid strikt övervaka
internationella icke-statliga organisationer som arbetar vid gränsen. Fusk hos internationella icke-statliga
organisationer i samband med skyldigheten att anställa personer med arbetstillstånd har lett till ett
betydande antal administrativa böter. Magistrates Court of Hatay har i ett fall ogiltigförklarat en
organisation på grund av att det är oförenligt med särskilda skyddsbestämmelser för icke-statliga
organisationer att få humanitärt bistånd enligt flyktingkonventionen.
Tillfälliga skyddsmottagare har rätt att ansöka om arbetstillstånd på grundval av ett tillfälligt
skyddsidentifikationskort, med förbehåll för bestämmelser och anvisningar som ska tillhandahållas av
staten. Förordningen om arbetstillstånd för utlänningar som omfattas av tillfälligt skydd, antagen den 15
januari 2016, reglerar förfarandena för beviljande av arbetstillstånd för personer som är tillfälligt skyddade.
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Tillfälliga skyddsmottagare måste ansöka om arbetstillstånd för att få tillgång till anställning. En ansökan
om arbetstillstånd kan lämnas in efter 6 månader från tillfälligt skyddsstatus, av arbetsgivaren via ett
online-system eller av mottagaren själv när det gäller egenföretagande.
I förordningen föreskrivs ett undantag från skyldigheten att erhålla ett arbetstillstånd för säsongsarbete
med boskap. I det fallet måste mottagarna dock ansöka om att bevilja undantag för arbetstillstånd till det
berörda provinsregeringsrådet. Ministeriet för familje-, arbets- och socialtjänsten kan också begränsa
antalet och de provinser där skyddsmottagare får arbeta under säsongsarbete med boskap. Utöver
särskilda regler inom jordbruks- och boskapsarbetet förbjuder förordningen mottagare att ansöka om
yrken som endast får utföras av turkiska medborgare.
När beslut fattas om rätten att ansöka om arbetstillstånd tar ministeriet för familje-, arbets- och socialtjänst
hänsyn till den provins där stödmottagaren är bosatt. De kan dock neka att utfärda arbetstillstånd för
provinser som har bestämts av inrikesministeriet för att minimera risker när det gäller allmän ordning,
allmän säkerhet eller folkhälsa.
Ministeriet kan också fastställa en kvot för tillfälliga skyddsmottagare baserat på sektorns och
provinsernas behov. Antalet stödmottagare som är aktiva på en viss arbetsplats får inte överstiga 10% av
arbetskraften, om inte arbetsgivaren kan bevisa att det inte skulle finnas några turkiska medborgare som
kan jobba istället. Om arbetsplatsen sysselsätter mindre än 10 personer, får endast en tillfällig
skyddsmottagare rekryteras. Trots den rättsliga ram som infördes 2016 för att reglera tillträdet till
arbetsmarknaden för stödmottagare för tillfälligt skydd, finns det fortfarande stora luckor när det gäller
tillgång till sysselsättning. Stödmottagarna får liten eller ingen information om arbetstillståndssystemet,
eftersom antalet gemenskapscenter som tillhandahåller information om sådana möjligheter är
begränsade. 15 centra som drivs av Türk Kızılay i 14 provinser från och med oktober 2018.
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Stora utmaningar för flyktingar/invandrare att starta egen verksamhet
Flyktingarna har stora svårigheter med språket och deras kvalifikationer är inte helt godkända eller
ackrediterade av de officiella organisationerna.
Det finns en oro bland flyktingarna, eftersom de arbetar i tillfälliga anställningar med en mycket låg lön
som påverkar de lokala arbetarna. Dessa tillfälliga anställningar kräver inte ett arbetstillstånd eftersom de
som jobbar inte är försäkrade.
Det finns en diskriminering bland arbetarna då flyktingarna begär lägre lön än de turkiska arbetarna vilket
gör lokalbefolkningen irriterad.
Att hantera mer än 3,5 miljoner flyktingar är inte lätt eftersom vi inte är beredda på så mycket tillströmning
när det gäller lagar och regler för sysselsättningen. Det betyder att vi behöver bättre instrument för att
hjälpa flyktingarna och särskilt rätt sätt att fördela dem mellan städerna för att låta dem leva och bo där de
behövs mest.
Regeringen bör ha en bank för kompetens och styra flyktingarna till jobb på respektive arbetsplats på rätt
ställe. Vi behöver verktyg för att styra flyktingarna.

Utvärdering av rättsliga ramar och instrument som är tillgängliga för att stödja invandrare och
entreprenörskap
Vi är inte beredda i den rättsliga ramen och regeringen bör inrätta nya regler för att hjälpa migranterna.
Med tanke på de svar vi fått i är den bästa och närmaste organisationen för att hjälpa flyktingar
arbetsförmedlingen. De har direkta kontakter med sektorn och vet var det finns behov. De har också
experter som arbetsrådgivare som kan hjälpa varje flykting enligt sina färdigheter.
Eftersom det är en offentlig institution kan de även flytta flyktingarna till rätt kurser och utbildningar.
De har begränsade bidrag för start-ups och är redo att tilldela bidragen till dem som behöver dem så länge
de visar att de har kapacitet att utveckla sin planerade verksamhet.
Landet är inte redo att hantera så många flyktingar och reglerna kommer inte att kunna gälla för alla
eftersom de är för många. De flesta är inte kvalificerade eftersom de är människor som flyr från kriget och
inte den typ av människor som letar efter nya jobb efter deras utbildning i sina egna länder.
Dessa människor behöver vägledning för att följa stegen för att starta sin egen verksamhet eller få en
certifiering för att kunna jobba inom ett visst yrke.
Många arbetsgivare vet och är medvetna om att flyktingarna är bra arbetstagare, de brukar oftast ge dem
låga löner eftersom de inte har ett arbetstillstånd. De intervjuade respondenterna betonade att det finns ett
stort behov av kommunikationsverktyg bland flyktingarna och de andra parterna som hjälper till att hitta
jobb. För det andra är inkludering inte en stor fråga att hantera eftersom arbetsområdena bildas av
blandade nationaliteter. Det viktiga är att följa relevanta regler i enlighet med flyktingars eller invandrares
behov.
De 2 intervjuade respondenterna lägger stor betydelse i sysselsättning. Det nationella
utbildningsdirektoratet är viktigt eftersom de tillhandahåller nödvändig utbildning och certifiering av
kvalifikationer. Den andra är arbetsförmedlingen, eftersom de är de som söker rätt jobb för rätt person.
Dessa två parter bör fungera synkroniserade för att hjälpa migranterna att hitta sina egna sätt att leva
vidare snarare än vara beroende av stöd från sociala organisationer och FN.
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Betydande strategier för att främja lika möjligheter för tillgång till arbetsmarknaden och nystartade
företag
Regeringen, kommunen och arbetsförmedlingen utövar nu sina uppgifter som en bro mellan flyktingarna
och lokalbefolkningen för att diversifiera samhället.
Det bästa sättet är att hitta möjligheter att integreras i tjänstesektorn.
Vad ska vi göra för att skydda och behandla dessa människor som försöker överleva i extremt svåra
omständigheter? Det finns ett enda svar på den här frågan: Det måste finnas en fast hållning mot
systematisk utnyttjande, berövande av grundläggande rättigheter, hat och diskriminering av flyktingar. Det
behövs även förespråkare för leverans av kvalitetshälsovårdstjänster, som är immun mot diskriminering
eller segregering på grundval av nationalitet, ras, religion eller klass.
Roll för stödorganisationer i jobbsökning och företagsstart
Intervjuerna påminde oss om några mycket grundläggande problem migranter möter efter minst 2 år i
Turkiet.
1. Lära sig det turkiska språket
2. Utbildning i färdigheter och yrken
3. Få en bekräftad bostadsstatus i Turkiet
4. Ha sitt eget företag
5. Få ett arbete som kan stödja dem och deras familjer. Nästan alla planer som flyktingarna adresserade
var relaterade till arbete, därför skulle de behöva hitta jobb och för att hitta jobb skulle de behöva delta i
kurser för att få kvalifikationer och erfarenhet.
Våra intervjuade respondenter skapar lokala evenemang och workshops för att öka medvetenheten bland
lokala samhället och producerar publikationer på migranters språk för att hjälpa dem att integrera sig i
samhället.
De respektive intervjuade respondenterna presenterar också rapporter om situationen till de högre
institutionerna för att hjälpa dem att förbereda nya lagramar för invandrare.
Stödorganisationerna hjälper samhället att vara välkomna och hjälpsamma. Antalet flyktingar i provinsen
är för högt och det är normalt att regeringen inte kan hantera att hjälpa dem alla. Människor är fortfarande
glada att kunna stödjas av myndigheter och icke-statliga organisationer. Utbildningsfaciliteterna drivs av
allmänheten och de är tillräckliga för flyktingarna. När det gäller icke-statliga organisationer är landet
egentligen inte baserat på att det civila samhället underlättar denna typ av saker. Flyktingarna försöker sitt
bästa för att bilda grupper och hjälpa varandra genom att dela med sig av sin information och mat om det§
behövs. De är nöjda med samhällets attityd och det är det som gör dem angelägna om att stanna längre i
Turkiet.

Strategier som drivs av specifika organisationer
Flyktingar utgör en ganska dynamisk grupp; det finns några som återvänder till Syrien, det finns
nykomlingar, de som lämnar Turkiet genom att korsa havet, andra byter stad i Turkiet, det finns också
nyfödda och andra som dör i Turkiet. Enligt AFAD-källor finns 270.000 flyktingar i 25 läger i 10
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gränsprovinser. Tio gånger så mycket som det här är utanför läger, främst i sådana gränsområden som
Urfa, Hatay och Gaziantep där de bor hos sina släktingar eller bara varsomhelst och försöker överleva.
Det finns en stor grupp som bor i İstanbul. Det finns andra som koncentrerar sig i Egeiska provinser som
İzmir och Canakkale som planerar att åka vidare till Grekland. Det finns syrianer i nästan alla 81 provinser
i landet.
Nu kan syrianer arbeta i Turkiet lagligt. Men förekomsten av olovlig sysselsättning och barnarbete, som
båda redan är vanliga, förväntas stiga. Människor som bor utanför läger får ingen regelbundet hjälp. Även
när något stöd kommer från icke-statliga organisationer, internationella organisationer och lokala
regeringar är det svårt att säga att de distribueras lika och rättvist. Vissa flyktingar är anställda på
arbetsplatser etablerade av andra flyktingar eller ägda av turkiska medborgare. Dessa är främst inom
sektorerna textilier, bygg och jordbruk. De arbetar genom att få 1/3 av det som normalt betalas inom en
viss sektor. Eftersom deras anställning är inom farliga yrken och utan förebyggande åtgärder är
incidensen av arbetsolyckor och risken för arbetssjukdomar hög. Många arbetare är barn, eftersom de
föredras över vuxna arbetstagare. Flyktingar som lever i sydöstra provinser arbetar som jordbruksarbetare
på sommaren och får hälften av den normala lönesatsen.

Identifiering av fruktbara metoder och bästa praxis
Förhandlingar mellan Europeiska unionen och Turkiet föreslår att en stor del av flyktingar som för
närvarande är i Turkiet kommer att stanna kvar länge. Den senaste lagstiftningen som ger arbetstillstånd
till flyktingar i Turkiet är en återspegling av denna syn på arbetsmarknaden. Samtidigt som det är ett
positivt steg framåt, bör det vidarebefordras, inklusive medborgarskap och rätt att dra nytta av alla
tillgängliga tjänster.
Initiativ bör också vidtas för att lösa språkproblemet som flyktingar står inför. Samtidigt som infrastrukturen
för syrianer ska inkludera att de lär sig turkiska bör det också finnas broschyrer på deras eget språk som
ger information om hur man kan komma åt och dra nytta av tillgängliga tjänster, inklusive hälsotjänster i
första hand samt deras rättigheter. Processen kan kräva att översättare anställs i offentliga institutioner.
Flyktingbarn bör fortsätta sin utbildning på arabiska samtidigt som de tar kurser för att lära sig turkiska. De
som är i behov bör ges stöd i form av mat och skydd. Det kan också finnas långfristiga lån med enkla
återbetalningsvillkor så att syrier kan ha egna hem.
Flyktingar med utbildning eller yrkeserfarenhet kan tillåtas att fortsätta sina yrken i Turkiet efter validering.
Kurser för yrkesutbildning kan inledas för outbildade flyktingar. För närvarande bör befintliga problem som
barnarbete, olovlig sysselsättning och löner under miniminivå elimineras genom strikt övervakning.
Det finns vissa program som flyktingarna kan delta i för att arbeta inom ramen för sysselsättningen och
bilda en karriär.
SGDD-ASAM tillsammans med FN-programmet har ett verktyg som heter MSRP Online Recruitment Tool
för flyktingarna i Turkiet. Detta verktyg är nu även öppet för specifika samtalstjänster.
Antalet arbetstillstånd som utfärdats till förmånstagare för tillfälligt skydd har ökat långsamt efter
antagandet av förordningen den 15 januari 2016. I slutet av 2017 ägdes mellan 6.000 och 8.000 företag
av syriska medborgare. År 2018 bildades 1.595 nya syriskt ägda företag. I Sanlıurfa har till exempel
Syriska affärsmänförbundet tecknat ett samförståndsavtal om investering på 80 miljoner TL för att etablera
20 fabriker med en sammanlagd sysselsättningskapacitet på 1.500 arbetstagare.
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SLUTSATS
Vi har intervjuat med 5 icke-statliga organisationer och respondenter för att lära oss om
organisationskapaciteten och stödet till de flyktingar som finns i regionen. Rapporten informerade oss om
flyktingars och asylsökandes perspektiv i Kırşehir. Mer intressant har vi lärt oss att de flesta av dem är
glada över att vara här och inte planerar att lämna eftersom de känner sig trygga för sin egen och deras
familjers säkerhet. Vi har ställt frågor om deras behov och hur de överlevde genom migrationsprocessen.
Det andra området var att frivilligorganisationerna och respondenterna lärde sig hur de hjälper
flyktingarna. De lever på de pengar som regeringen ger, hjälp av kommuner och icke-statliga
organisationer. Det finns några som försöker driva egen verksamhet eller jobba inom industrisektorn, men
lönerna är mycket låga. Migranterna här är alla under skydd av socialförsäkringssystemet från regeringen
och det är helt gratis för dem. Barnen är utbildade på skolor.
Vi undersökte information om flyktingar med hjälp av informationspaket som tillhandahålls av den
regionala migrationsbyrån och icke-statliga organisationer som heter SGDD-ASAM. Kırşehir är värd för
många organisationer som arbetar med migrationsfrågor, mestadels offentliga. Kırşehir är värd för
omkring 16.000 flyktingar från olika länder, mestadels afghanerna och irakier. I denna rapport har vi ställt
respektive frågor till företrädarna för varje organisation för att få en exakt idé om den nuvarande
situationen när det gäller anställningsstatus för flyktingarna i vår provins. Enligt de senaste tillgängliga
siffrorna från det turkiska generaldirektoratet för migrationshantering (GDMM) finns för närvarande över
3,9 miljoner utländska medborgare närvarande på turkiskt territorium som söker internationellt skydd. De
flesta är syrianer 3.567.130 och resten kommer från Irak, Afghanistan, Iran, Somalia och andra länder.

* Datakälla DGMM, 29.03.2018
Intervjuerna påminde oss om några mycket grundläggande problem flyktingar möter efter minst 2 år i
Turkiet.
1. Lära sig turkiska språket
2. Utbildning i färdigheter och yrken
3. Få en bekräftad bostadsstatus i Turkiet
4. Ha sitt eget företag
5. Problem med kulturell anpassning
Turkiet är ett enastående land när det gäller migrationsrörelser.
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• Det finns ett behov av att diversifiera sysselsättningsmöjligheter för att hitta sätt på vilka de kan
marknadsföra sina hemmabaserade produkter.
• Hyresökningar i stadscentrum måste kontrolleras. I varje grannskap måste en maximal hyra ställas in
med hänsyn till givna miljöer och bostadskvalitet.
• Lokala myndigheter måste identifiera ohälsosamma och farliga bostäder och tillämpa nödvändiga
förbättringar eller, om det inte är möjligt, ge andra bostadsmöjligheter till sina boende.
• Förutsatt att många flyktingar inte kommer att kunna återvända, måste rätten till utbildning garanteras
tillsammans med nödvändiga anpassningar till läroplanen.
• Översättningstjänster: På varje sjukhus eller poliklinik måste det finnas en person som talar
arabiska/kurdiska.
• Frånvaro av officiell registrering: Registrering är ett måste för att kunna dra nytta av alla rättigheter och
tjänster som flyktingar har rätt till.
• Underlåtenhet att använda familjemedicinska läkare effektivt: Flyktingar måste informeras om
hälsovårdstjänster som de kan dra nytta av
• Förutsatt att många flyktingar inte kommer att kunna återvända, måste rätten till utbildning garanteras
tillsammans med nödvändiga anpassningar läroplanen. Utbildningsdirektoratet har bildat en kommission
för att kvalificera och godkänna utbildningar migranter har rätt till
• Exkluderas kostnaden för mediciner (före det senaste cirkuläret hade genomförandet av AFAD-artiklar
relaterade till läkemedelskommittén varierande i olika provinser). Återbetalning av läkemedelskostnader
måste göras enhetligt enligt AFAD-förordningen i alla provinser.
• Socialt stöd: Enbart episoder av hälsovårdstjänster kan inte vara tillräckliga. För att undvika
undernäringsrelaterade sjukdomar som anemi måste vitaminer inkluderas i brådskande leveranser av
hälsovård, särskilt för kvinnor och barn.
• Arbetsförmedlingen bildar också en bank av de jobb och tjänster som migranterna kan tillhandahålla för
sektorer i behov. Detta kommer att vara till hjälp för att förbättra kontakterna mellan dem samt bättre
villkor för att få arbetstillstånd för flyktingarna.
Oacceptabla arbetsförhållanden i stadscentrum har ofta lett till storskaliga rörelser, som till exempel en
strejk i november 2017 i storstäder som Istanbul, Izmir, Adana, Gaziantep, Konya och Manisa, där de
krävde laglig anställning och bättre arbetsförhållanden.
Dåliga hälso- och säkerhetsförhållanden på jobbet är också en viktig fråga. Enligt siffror från
arbetsgruppen för hälsa och säkerhet (Isci Sagligi ve Is Guvenligi Meclisi) förlorade 108 flyktingar sina liv i
arbetsrelaterade olyckor år 2018. Dödsfall på arbetsplatsen har främst inträffat inom jordbruks- och
byggsektorn, men även på fabriker vid brandolyckor.
Särskilt kvinnor står inför stora utmaningar för att få effektiv tillgång till arbetsmarknaden. Detta beror dels
på hinder som brist på barnomsorg och brist på information och utbildningsmöjligheter. Å andra sidan
innebär de traditionella könsroller som tilldelats kvinnor som vårdnadshavare, särskilt i södra Turkiet
regioner som Sanliurfa, att kvinnors tillgång till det offentliga rummet är begränsat jämfört med män,
medan utbildningsmöjligheter huvudsakligen handlar om traditionella yrken som frisör eller sömmerska.
Dessutom är kvinnor i textilsektorn ofta utsatta för diskriminering och misshandel när de jobbar utanför
hemmet. Det här fallet för de som arbetar utan licens i Istanbul, där kvinnor och tjejer arbetar i källare och i
fönsterlösa rum under långa timmar.
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ANVÄNDBARA LÄNKAR OCH YTTERLIGARE LÄSNING:

Turkiska arbetsförmedlingen
https://www.youtube.com/watch?v=Eg3TydlrJCI
https://www.iskur.gov.tr/en

Migrationsdirektoratet
http://www.goc.gov.tr/En_3

Användbara guider för flyktingar
https://multeciler.org.tr/eng/
Information till flyktingar
https: // www .mhd.org.tr/sv/information-för-flyktingar
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INTRODUKTION
Enligt EU:s "Small Business Act Fact Sheet & Scoreboard" rankades Rumänien på 6:e plats av 28
medlemsstater år 2018 när det gäller entreprenörsverksamhet. En annan analys som gjorts i ovannämnda
rapport avslöjar medlemsstaternas relativa ställning gentemot varandra med avseende på deras
entreprenörsframträdande och framsteg. De variabler som beaktades vid mätning av
entreprenörsutveckling inkluderade: människors önskan att starta egen verksamhet, antalet startande per
100 invånare, ung entreprenörs verksamhet och massmedias uppmärksamhet på små och medelstora
företag.
De flesta länder hade liknande prestationsnivåer och framsteg, mätt som den sammanslagna årliga
tillväxttakten under det senaste decenniet (2008-2018). Rumänien framstår emellertid som en av de
medlemsstater som gjort mest framsteg. Även om detta bör ses utifrån det bredare sammanhanget av
landets relativt låga utgångspunkt, finns det tydliga tecken till att entreprenörsverksamhet stiger i
Rumänien.
Medan tidigare trender ser lovande ut, är den nuvarande verkligheten mindre vacker. Enligt
Världsbankens "Doing Business"-rapport sjunk Rumänien 47 platser (från 64 till 111) år 2019.
Huvudskälet var införandet av ett skattemässigt riskbedömningskrav, vilket gjorde hela processen att
starta ett nytt företag i Rumänien svårare. En annan utmaning entreprenörer står inför är den höga
konkurssatsen. I "2017/2018 årsrapport om europeiska små och medelstora företag" rankade Rumänien
6:a både när det gällde årliga nystartade företag, med 12,5 företag inrättade per 100 invånare, såväl som
när det gällde nedrustning av företag, med 11 företag som gick i konkurs för varje 100 invånare.
Trots det relativt gynnsamma företagsklimatet från det senaste decenniet flyttade få icke-EU-migranter till
Rumänien för att starta företag här. Lika få tredjelandsmedborgare bestämde sig för att invandra till
Rumänien för att hitta en bättre jobbmöjlighet. Trots att Rumänien uppfattas som en av de mer
välkomnande länderna jämfört med andra östeuropeiska länder ses det inte som ett mycket önskvärt
destinationsland för icke-EU-medborgare.
Enligt Eurostats rapport "Migrations- och invandrarbefolkningen", beviljades det Rumänien endast 4,514
invandrare (0,5% av alla ansökningar) år 2016. Den största andelen ansökningar som beviljades var från
Ukraina (89%), följt av Turkiet (3,1%) och Syrien (1,6%). Under samma år beviljade Tjeckien 3.559 ickeEU-invandrare, Polen 3.460 och Ungern endast 1.014 icke-EU-medborgare. Eurostat-uppgifter visar
också att Rumäniens utländska medborgare huvudsakligen var medborgare i en annan EU-medlemsstat.
Faktum är att enligt Eurostat år 2017 har Luxemburg den högsta andelen migranter och Rumänien den
lägsta.
Statistiken från den rumänska inspektionen för invandring visar att cirka 67.000 invandrare och flyktingar
befann sig i Rumänien vid slutet av 2017. Luciana Lăsă rescu från Forsknings- och informationscentret
om invandringsintegration uppskattar att av dessa var cirka 5.900 anställda under 2017. Största delen av
tillstånden beviljades till vietnamesiska, turkiska, kinesiska och serbiska medborgare. Några av de mest
eftertraktade yrkena omfattade byggnadsarbetare, svetsare, låssmed, snickare, samt högutbildade jobb
inom varvsindustrin.
I Rumänien stöder den rättsliga ramen flyktingars tillträde till ett brett spektrum av socioekonomiska
fördelar, såsom rätten till anställning, boende, utbildning, hälso- och sjukvård och socialt bistånd och syftar
till att underlätta deras antagning till ett integrationsprogram, som inkluderar kulturell
orienteringsverksamhet, rådgivning och rumänska språkkurser. Statliga institutioner ansvarar för att
integrera utlänningar inom deras respektive verksamhetsområden (t.ex. arbete, hälsa, utbildning etc.) och
institutionell samordning uppnås genom regelbundna möten med relevanta beslutsfattare och experter.
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Inrikesministeriet har ansvar för samordning och övervakning av integrationsprogrammen och -politiken,
med stöd av Allmäninspektionen för invandring.
För många flyktingar är Rumänien fortfarande ett sistahandsval, Ms Lăzărescu adresserade de största
bristerna i integrationsprogrammet:
"Det finns ett statligt integrationsprogram riktat mot personer med internationellt skydd: en
uppsättning åtgärder som syftar till att underlätta införandet av utlänningar i samhället och
deras integrering på arbetsmarknaden. Programmet innehåller en rumänsk språkkurs och
kulturella orienteringskurser. Trots att regeringsprogrammet finns och i princip är funktionellt,
är det mer komplicerade och känsliga problemet hur väl institutionerna som är involverade i
förvaltningen av de olika aspekterna av programmet arbetar tillsammans."

Metodik
Den aktuella studien baseras på två huvudkomponenter: litteraturöversikt av de senaste trenderna i
rumänsk entreprenörsverksamhet och invandringsmönster och fältarbete genom genomförande av
kvalitativa intervjuer med två olika kategorier av respondenter: utländska medborgare som bor i Rumänien
och relevanta organisationer som är involverade i integration av invandrare och flyktingar.
Två separata fokusgrupper bildades, som omfattade följande respondenter: (1) volontärer från EUmedlemsstater som arbetar för rumänska icke-statliga organisationer och (2) organisationer som arbetar
med invandrare och flyktingar. För att komplettera resultaten från fokusgrupps-sessionerna genomfördes
fem separata fördjupade intervjuer med utländska medborgare som kom till Rumänien för att söka jobb
eller med avsikt att starta ett företag här. Detaljerade anteckningar togs under intervjuerna och ingick i
lämpliga undersökningsmallar, med tillstånd och godkännande från respondenterna.
De individuella intervjuerna och fokusgruppsessionerna registrerades inte för att säkerställa deltagarnas
anonymitet och för att underlätta en fritt flytande, obehindrad diskussion. Trots att alla deltagare fick
möjlighet att avstå från sina anonymitetsrättigheter bestämde sig bara två av dem för att göra det:
Katharina Häni, en ung entreprenör som deltog i de djupgående intervjuerna och Ziad Al-Masalmeh,
representanten från Free Syria Community som deltog i samråd med berörda parter.

1 ° DEL: MIGRANTER
Respondenternas egenskaper
Författarna till rapporten intervjuade en mångfald uppsättning invandrare för att måla en exakt bild av de
behov och förväntningar som utländska medborgare har när de flyttas till Rumänien.
Den första fokusgrupp som intervjuades bildades av fem ungdomar från EU:s medlemsstater som flyttade
till Rumänien för att jobba med lokala icke-statliga organisationer. De kommer att betecknas som R1, R2,
R3, R4 och R5. Deras åldrar varierade från 20 till 28, med en medelålder och medianålder på 24. Tre av
dem var från Frankrike, en kom från Spanien och en annan från Italien. När det gäller kön, tre identifierade
sig som kvinnor och två som män. Volontärerna kom till Rumänien för en period på sex månader, men
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bestämde sig för att förlänga sin vistelse för att uppleva mer av den lokala kulturen och landskapet. Alla
utom en av dem hade fullgjort sin kandidatexamen i sina ursprungsländer innan de flyttade till Rumänien.
Kumulativt som grupp hade de utbildning inom psykologi, historia, samhällsvetenskap, stadsutveckling
och fiskodling. Alla hade jobbat som volontärer tidigare, två fullbordade sin tjänst, och två av dem hade
regelbundna jobb innan de kom hit.
Alla tre manliga deltagarna i de individuella djupintervjuerna (dvs. R6, R7 och R8) var i 30-årsåldern och i
början av 40-årsåldern. Två av dem kom till Rumänien från grannländerna (dvs. Serbien och Moldavien) i
början av 2000-talet, i syfte att inrätta ett företag här. Den serbiska respondenten (R6) fick sin
kandidatexamen och master i marknadsföring och psykologi från rumänska universitet och började sin
entreprenörsverksamhet kort efter avslutade studier. Den moldaviska respondenten (R7) tog examen från
den rumänska militärakademin i Sibiu, men flyttade tillbaka till Chişină, Moldavien, för att delta i akademin
för ekonomiska studier för att senare återvända till Rumänien några år senare. Båda hade heltidsjobb
innan de flyttades till Rumänien. R6 började arbeta för 15 år sedan som videospelutvecklare för att stödja
försörja sig efter gymnasieskolan, medan R7 arbetade för att få examen från ekonomihögskolan inom
försäljning och sedan jobbat med marknadsföring för Coca-Cola.
Den tredje manliga respondenten (R8), en nederländsk medborgare, kom till Rumänien för två år sedan
efter att ha bott och arbetat i Nederländerna och Tyskland. År 2017 accepterade han en högprofilerad
ställning som VD för den lokala filialen av ett nederländskt tillverkningsföretag och flyttade till Rumänien
tillsammans med sin familj. R8 tog examen från ett holländskt universitet med diplom i maskinteknik och
har tidigare arbetat med affärsutveckling i Tyskland. Det var inte nödvändigt att få sitt examensbevis
validerat eftersom att R8 började arbeta i Rumänien.
De två kvinnliga respondenterna (dvs. R9 och R10) var i respektive mitten av 20-årsåldern respektive 30årsåldern. R9 kom till Rumänien från Turkiet i början av 2018, för att arbeta som volontär för en lokal ickestatlig organisation. Hon har en kandidatexamen i arbetsekonomi, som hon fick från ett turkiskt universitet
2017. R9 hade arbetat som volontär sedan hon tog examen, men har nyligen blivit anställd hos Bosch och
beslutat att förlänga sin vistelse i Rumänien på obestämd tid. Under hennes universitetsstudier arbetade
hon som säljare i Turkiet, vilket hon tror har underlättat övergången från volontärarbete till näringslivet.
Som tidigare nämnts var R10 den enda intervjuade från invandrargruppen som gick med på att avstå från
sina rättigheter till anonymitet. Katharina Häni invandrade till Rumänien från Schweiz för 10 år sedan, efter
att ha avslutat sina studier, i syfte att inrätta ett ekologiskt jordbruksföretag här. Resten av familjen flyttade
också till Rumänien, och nu bor alla och arbetar i en pittoresk liten by från Arad County. Katharina är en
licensierad jordbruksingenjör, en examen som hon erhållit från ett schweiziskt universitet. I likhet med
situationen för R8 och R9 var det inte nödvändigt för Katharina att gå igenom processen för att ansöka om
officiell validering av hennes examensbevis för att kunna utöva sitt yrke i Rumänien. Katharina var aldrig
formellt anställd men har utfört lite volontärarbete innan hon startade sin egen verksamhet.
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Förväntningar före invandring till Rumänien
Ingen av respondenterna från den första fokusgruppen hade en klar uppfattning om vad de kunde
förvänta sig innan de kom för att jobba som volontär för de rumänska icke-statliga organisationerna. De
var fascinerad av utsikterna att leva och arbeta i vad de uppfattade som en "mystisk plats", ett exotiskt
östeuropeiskt land, som de knappt visste något om förutom att det är hem till "Dracula, Ceausescu, Halep
och Hagi". Att flytta till Rumänien var ett äventyr och en utmaning för dem, liksom en bra möjlighet att
arbeta med barn från marginaliserade samhällen och därmed bidra till ett mer inkluderande samhälle. Alla
visste vad de skulle göra i Rumänien innan de lämnade sina hemländer och var glada att starta sitt
volontärarbete vid Rainbow Center i Arad.
De två manliga entreprenörerna vi intervjuade kom till Rumänien med avsikt att starta ett företag här. R6
drömde om att ha en egen marknadsföringsbyrå, medan R7 drömde om att skapa en kedja av tehus. De
valde båda Rumänien eftersom de trodde att de kunde dra nytta av den gynnsamma affärsmiljön i början
av 2000-talet, men också för att de såg landet som en outnyttjad marknad, större och mer tillgänglig än
deras hemländer, där de lätt kunde utveckla sin start-ups och bli marknadsledare i sina respektive
segment. Andra orsaker som de två företagarna övervägde när de frågades varför de flyttade till
Rumänien var av politisk karaktär. I början av 2000-talet var Milošević fortfarande i makten i Serbien och
kommunistpartiet som leddes av Voronin hade precis vunnit valet i Moldavien. Båda var övertygade om att
Rumänien erbjöd dem fler möjligheter och såg det som "en bro" som kunde koppla dem till "väst" .
R6 och R7 kom till Rumänien med ett studievisum för att uppleva den lokala kulturen och få en bättre
förståelse för vad det innebär att bo här. Att ha ett rumänskt diplom fungerade också för att underlätta
deras integration i det lokala samhället. R6 flyttade aldrig tillbaka till Serbien, medan R7 återvände till
Moldavien för att komma tillbaka igen efter några år. När det gäller samhällsförväntningarna trodde R6 att
rumänerna skulle vara sluga och ha mörkare hudton, medan R7 förväntade sig att de var vänligare och
mer tillförlitliga.
R8 hade inga förväntningar innan han migrerade, trots att han påstår att den allmänna bilden som
rumänerna har i Nederländerna inte är positiva: "Alla tiggare och tjyvar kommer från Rumänien" .Han
hävdar dock att han har försökt att hålla ett öppet sinne för att inte vara dömande om sitt adoptivland. R8:
s främsta orsak till att komma hit var av professionell karaktär och han medger att han inte "tänkt så
mycket på att flytta" till Rumänien från Tyskland. Medan R8 säger att han är ganska glad, både
professionellt och på personlig nivå, kan detsamma inte sägas om hans fru. På grund av att hon är en
hemma-mamma, finner hon det mycket svårare att integreras till samhället, eftersom Arad inte har en
särskilt betydande eller mycket etniskt varierad expat-community.
R9 visste inte exakt vad som kunde förväntas innan hon påbörjade ett volontärarbete i Rumänien. Hon
visste att hon ville "resa och upptäcka nya platser" och att förbättra sina engelska färdigheter som inte var
så bra innan hon började Erasmus-programmet. Trots att det inte var hennes första gång hon bodde i ett
annat land kände R9 omedelbart att hon drogs till Rumänien och bestämde sig för att stanna här under en
längre tid. Huvudskälet till att lämna Turkiet och flytta till Rumänien var det faktum att hon kände sig: "Frt
att vara mig själv och leva hur jag vill". Hon tycker att rumäner är mycket vänliga och välkomna och hade
inga problem att integreras i lokalsamhället, särskilt eftersom staden hon flyttade till för sitt nya jobb har en
stor grupp turkiska utvandrare.
Katharina Häni hade besökt landet några gånger innan hon flyttade till Rumänien, eftersom hennes bror
hade flyttat hit fyra år före henne. Det hade alltid varit deras dröm att tillsammans skapa ett
jordbruksföretag. De bestämde sig för Rumänien efter att ha utforskat andra alternativ i Argentina och
Spanien när ett ekonomiskt tilltalande tillfälle presenterade sig här, vilket gjorde det möjligt för dem att
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köpa en stor jordbruksterräng till ett mycket bra pris. Generellt försöker Katharina hålla ett öppet sinne och
inte ha för höga förväntningar, eftersom "de leder aldrig till någonting bra". Hennes huvudsakliga förväntan
var att göra vad hon älskar, utan att göra betydande kompromisser under vägen. Hon har insett att efter
att ha vuxit upp i Schweiz är landsbygdslivet i Rumänien "Medicin för själen" .
Mottagen information och utbildning
Alla volontärer fick omfattande träning vid ankomsten till Rumänien, liksom en del grundläggande
uppgifter om landet före avresan. Den icke-statliga organisationen där de erbjuder lektioner i rumänska,
mentorskapstjänster och yrkesutbildning. I teorin borde det ha varit tillräckligt för att de skulle kunna
integrera sig väl i det rumänska samhället och fullgöra sitt ansvar på jobbet. Men alla rapporterade att de
skulle ha velat att sin mentor var mer proaktiv i sitt förhållningssätt. Dessutom kände de behovet av mer
specialiserad utbildning, särskilt eftersom de förväntades arbeta med barn med trauma eller
funktionshinder, ett jobb som de ansåg sig vara otillräckligt kvalificerade och dåligt utrustade för att
hantera på grund av de många utmaningarna. Volontärerna tyckte också att den rumänska läraren
huvudsakligen var intresserad av att "Kryssa i rätt rutor för sitt CV" men tyckte också att det var deras eget
ansvar att engagera sig och vara mer flitiga i sina språkstudier.
R6 och R7 hade entreprenörsanda, och var främst självständiga men tog lite hjälp av nära vänner och
deras nätverk av bekanta i processen för att etablera och utveckla sin verksamhet. Den serbiska
entreprenören svarade stolt att han inte behövde någon utbildning och att han faktiskt är den som
tillhandahåller utbildningar till nybörjare som kämpar för att identifiera den bästa nischen och mest
lämpliga marknadsstrategier, trots att han tror att "sanna entreprenörer är födda, inte gjorda". Medan han
tycker att hans kandidatexamen och masterstudier var till hjälp ser han sig huvudsakligen som en självlärd
person, som ständigt håller sig uppdaterad med den senaste utvecklingen. Den moldaviska entreprenören
var till stor del av samma åsikt och tankegång men medgav att ha deltagit i en mycket hjälpsam Kaizen
kurs, som erbjuds av SME-institutet från Arad.
R8 och hans fru var inte medvetna om några formella eller icke-formella utbildningsmöjligheter för dem.
Den nederländska medborgaren tog några privatlektioner i rumänska men slutade när hans lärare blev
gravid och inte kunde erbjuda språkkursen på morgonen längre. Han har inte hittat en annan lärare sedan
dess. Varken han eller hans fru var intresserade av andra utbildningar. När det gäller användbar
information erkände han att de inte fick mycket hjälp från kommunen eller från andra organisationer. R8
anser att denna brist på offentligt tillgänglig information och stöd utgör ett bra tillfälle för ett lokalt företag
att komma in och tillhandahålla tjänster till utlänningar som flyttar till Rumänien.
Liksom hennes kamrater fick R9 omfattande utbildning när hon började sitt volontärarbete i Rumänien.
Hon hade tillgång till engelska och rumänska lektioner, mentorskapstjänster och drog nytta av de interna
jobbutbildningarna. I samband med intervjun var hon inskriven i ett utbildningsprogram på Bosch. Även
fast hon inte deltog i någon utbildning som syftar till att hjälpa henne att säkra ett jobb i Rumänien, fann
R9 ett jobb relativt enkelt utan att utveckla ett professionellt nätverk i Rumänien. Det var hennes mentor
och hennes lokala nätverk av vänner och bekanta som hjälpte R9 i jobbsökningen samt med de officiella
rutinerna och pappersarbetet.

Utmaningar och mottaget stöd
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Den första fokusgruppen bestående av ungdomar som kommer från EU:s medlemsstater stötte inte på
några utmaningar när de letade efter volontärmöjligheter i Rumänien. De kunde välja mellan flera
alternativ och fick tillräcklig vägledning och support innan de fattade ett beslut. Men de kom överens om
att om de ville göra sin tillfälliga situation till permanent, skulle det vara ganska utmanande för dem att
säkra ett långsiktigt jobbkontrakt i Rumänien.
Bortsett från språkbarriären nämnde de otillräckliga chanser att utveckla ett lokalt nätverk, särskilt i de
mindre provinsstäderna som Arad. De kände på en professionell nivå att de hade möjlighet till vidare
utveckling och tillväxt, på en personlig nivå upplevde de blandade känslor om att bosätta sig i Rumänien.
Två av de fem respondenterna älskade landet och kunde potentiellt tänka sig att bo här på lång sikt. De
andra tre var dock glada att detta var ett tillfälligt arrangemang.
När de frågades om de kände sig integrerade i det lokala samhället svarade de att de huvudsakligen
socialiserades med andra volontärer och att "det är inte alltid lätt att träffa rumäner, eftersom de tenderar
att hålla sig till sig själva". De skrattade angående diskrimineringsfrågan, men när de försökte svara insåg
en respondent att medan det inte fanns några fall av öppen diskriminering, "ibland stirrar
lokalbefolkningen bara på mig, som om de inte hade sett en mörkhyad person innan . De fann också att
några av de äldre behandlade dem på ett mindre än hövligt sätt, på grund av att de var utlänningar.
De två manliga entreprenörerna, som flyttade till Rumänien från grannländerna, fann att det var relativt
enkelt för dem att integrera sig i det lokala samhället och starta ett företag här. R6 upplevde vad han
kallade "positiv diskriminering" och ansåg att hans härkomst från Serbien spelade till hans fördel, för att
han uppfattades som mer trovärdig än den genomsnittliga rumänska medborgaren. R7 uppgav han var
föremål för både positiv och negativ särbehandling på grund av hans accent och det faktum att han kom
från Moldavien, som tidigare var en del av Stor-Rumänien före 2:a världskriget.
Språkbarriären var inte ett signifikant hinder eftersom R7 redan talade rumänska och R6 lärde sig språket
under sitt första år på universitetet. Trots att R6 hade möjligheten att slutföra sina studier på engelska
valde han rumänska klasser eftersom det hjälpte honom att snabbt lära sig sitt adoptivlands språk. Båda
entreprenörerna gick med på att de viktigaste utmaningarna de mötte var att skapa en marknad för sig
själva och utbilda kunderna om sin verksamhet. Andra utmaningar som nämnts omfattade hantering av
lokala myndigheter och den överdrivna byråkratin, men också med den lokala mentaliteten "om den inte
är trasig, fixa den inte" och "gjort är bättre än perfekt" .
R8 flyttade till Rumänien för att jobba som Area Manager för ett nederländskt företag som tog hand om
alla nödvändiga arrangemang för honom. Hans medarbetare hjälpte honom och hans hustru också med
det nödvändiga pappersarbetet. Men även om allt gick relativt smidigt för honom tog det hans fru mer än
ett år att få sina registreringshandlingar. R8 kände inte att han var föremål för diskriminering, vilket han
hänförde till att han är vit, man och har ett högt ansatt jobb. Han nämnde dock att hans hustru
behandlades annorlunda än han och medan hon inte upplevde någon öppen diskriminering, kände hon
sig lite negativt behandlad av den rumänsktalande befolkningen, särskilt i hennes kontakter med lokala
myndigheter. R8:s största utmaning var att anpassa sig till den rumänska kulturen och den upplevda
bristen på professionalism.
R9 fann att vara från Turkiet gjorde det lätt för henne att integrera sig i det rumänska samhället eftersom
det finns vissa likheter med den turkiska kulturen. Hon anser att hon hade tur som lyckades att landa ett
jobb så snabbt: "Bosch var det andra företaget jag ansökte till". R9 lärde sig om denna jobbmöjlighet från
hennes jobbnätverk och appliceras via en lokal jobbjaktplattform. Hennes största utmaningar kretsande
kring de rumänska myndigheterna och ansökningsförfarandet för en fungerande visum. Det faktum att
Bosch redan hade anställt turkiska medborgare i Rumänien gjorde det lättare för dem att anställa henne,
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eftersom de redan var bekanta med nödvändiga steg och procedurer. Hon nämnde att hennes turkiska
kollegor från volontärprogrammet inte var lika framgångsrika som henne med att landa ett jobb här. R9
poängterar att henne positiva attityder och nätverksförmåga var hennes framgång.
Katharina förlitade sig på familjen och på nätverket av vänner och bekanta för att inrätta och utveckla sin
verksamhet. Hon tyckte att det var ganska lätt att integrera sig i det lokala samhället och anser att
rumäner är i allmänhet nyfikna, öppna och lättillgängliga, vilket är bra på en personlig nivå även om det
presenterar vissa utmaningar på professionell nivå. Katharina upplevde främst positiv diskriminering och
anser att hennes schweiziska nationalitet hjälpte henne att bli tagen på allvar. Ibland tyckte hon att det var
nackdel att vara en ung kvinna i en övervägande mansdominerad verksamhet, men fann att så snart hon
nämnde att hon var licensierad ingenjör blev hennes kön irrelevant.
Medan hon erkänner att människor med mörkare hudton kan uppleva någon form av negativ
diskriminering i Rumänien, tror Katharina att om du vet vad du vill ha i livet och jobbar hårt för att uppnå
dina drömmar, kommer du att tjäna deras respekt. Hennes största utmaning var att anpassa sig till det
ändrade regelverket. Eftersom hon arbetar inom en nischmarknad (det vill säga hållbart jordbruk), som
inte utvecklas tillräckligt i Rumänien, hade Katharina ofta en känsla av att hon var den som hjälpte
tillsynsmyndigheterna vara förnuftiga med de befintliga bestämmelserna istället för att det var tvärtom.

2 ° DEL: RESPONDENTER
Respondenternas egenskaper
Valet av deltagare för den tredje fokusgruppen var föremål för en noggrann urvalsprocess. Det var viktigt
för oss att välja respondenter som kände till de problem som de kategorier av utländska medborgare som
intervjuades under den första fasen av forskningsprojektet ställdes inför. Intressentgruppens fokusgrupp
bestod av företrädare från följande institutioner och organisationer: den lokala filialen för det nationella
rådet för små och medelstora företag (CNIPMMR), Free Syria Community i Rumänien (CSLR), samt tre
icke-statliga organisationer från Arad som arbetar med invandrare och flyktingar: Organization of Youth
with Initiative (OTI), Empower, Innovate, Value, Act (EIVA) och Millennium Center (MC).

Respondenternas roll
The National Council of SMEs (CNIPMMR) är en oberoende, apolitisk, ideell organisation som bildades
1992 och syftar till att säkerställa en enhetlig representation av de rumänska små och medelstora
företagens intressen på nationell och internationell nivå. Förutom representation är dess uppgift att främja
utvecklingen och konkurrenskraften för små och medelstora företag i Rumänien. CNIPMMRs verksamhet
omfattar organiserade utbildningar och stöd till nya och aspirerande entreprenörer.
Free Syria Community (CSLR) representerar intresset för alla syryianer som för närvarande bor i
Rumänien. Syftet är att öka medvetenheten om de syriska flyktingarnas situation och uppnå bättre
levnadsvillkor och integrationsstrategier för flyktingar och asylsökande i allmänhet. CSLR försöker också
ansluta syriska flyktingar med andra syrianer som antingen föddes här eller har bott i Rumänien i mer än
ett decennium för att underlätta integrationen för flyktingar i det rumänska samhället.
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The Organization of Youth With Initiative (OTI), Empower, Innovate, Value, Act (EIVA) och Millennium
Center (MC) är alla lokala icke-statliga organisationer som har arbetat utförligt med volontärer. Dessa
organisationer var också inblandade i nationella och europeiska projekt för att stödja integrationen av
invandrare och flyktingar på lokal nivå.

Rättsliga ramar och instrument
Den rättsliga ramen för flyktingar föreskriver att asylsökande ska kunna dra nytta av en rad olika
stödåtgärder. Enligt lagen 122/2006 har asylsökande rätt till
- Gratis boende i ett fullt möblerat centrum, utrustat med nödvändiga apparater, köksredskap,
personlig hygien och städprodukter
- Fri tillgång till faciliteter, inklusive bönrum, lekrum, datorrum och gym
- Dagpenning på 10 RON (3,36 EUR) per person för mat och andra utgifter, och ett säsongstillägg
för inköp av kläder på 100 RON (21 EUR) för vintern och 67 RON (14 EUR) för sommarsäsongen
- Statlig ersättning för minderåriga på samma villkor som för rumänska medborgare
- Tillgång till arbetsmarknaden under samma rättsliga villkor som för rumänska medborgare, efter
3 månader från ansökningsdagen för asylansökan
- Tillgång till fri vård för akuta eller kroniska sjukdomar samt för nödsituationer
- Gratis utbildning och skolmaterial för minderåriga som lär sig det rumänska språkkurser
- Fri kulturell verksamhet och om det behövs gratis rådgivning och psykologiskt stöd

Utlänningar, som redan har fått någon form av skydd i Rumänien, omfattas av regeringsförordningen
44/2004, som definierar social integration för utländska medborgares aktiva deltagande i det rumänska
samhällets ekonomiska, sociala och kulturella utveckling för att förhindra socialt utanförskap och
underlätta anpassning till lokala seder och regler. Det övergripande målet med integrationsprogrammet är
att hjälpa flyktingar och asylmottagare att bli självförsörjande och oberoende av statligt eller icke-statligt
bistånd.

Flyktingar och asylmottagare kan anmäla sig till programmet inom 30 dagar efter att ha fått skydd för att
kunna dra nytta av följande tjänster i en period på upp till 12 månader:
- Gratis boende
- Rumänska språkkurser
- Kulturellinformation
- Ett bidrag som motsvarar det materiella stöd som asylsökande mottagit, under en period av två
månader
- Ytterligare bidrag på 540 RON (114 EUR) per person per månad
- Rådgivning och psykologiskt stöd
- Social rådgivning om deras rätt till anställning, bostad, utbildning, social trygghet, hälso- och
sjukvård och socialvård
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Efter att ha slutfört integrationsprogrammet kan de ansöka om ekonomiskt stöd för att täcka 50% av
kostnaden för boende utanför centrum för en period på upp till ett år.
Medan flyktingar och asylsökande har rätt till ovannämnda förmåner, som åtminstone teoretiskt bidrar till
att underlätta deras tillgång till arbetsmarknaden, är det lite svårare för icke-EU-medborgare som inte kan
omfattas av skydd för att bli anställda i Rumänien. För att ett företag ska anställa en medborgare från ett
land utanför EU eller EES, måste följande kriterier uppfyllas:
- Lediga platser kunde inte upptas av en rumänsk medborgare eller av en annan medborgare från
en EU-eller EES-stat
- Sökanden har utbildning, erfarenhet och tillstånd att utföra sin verksamhet
- Sökanden är medicinsk lämplig för att utföra arbetet och saknar kriminalregister
- Arbetstagaren ingår i den årliga kvot som godkänts av den rumänska regeringen
- Arbetsgivaren har betalat sina åtaganden till statsbudgeten och utför en verksamhet som är
godkänd av staten
- Arbetsgivaren har inte sanktionerats under de senaste tre åren för svartarbete eller olagliga
anställningsvillkor
Undantag från denna regel är utländska sökande, som har ställning som administratör i ett företag med
utländsk delaktighet, professionella idrottare, gränsöverskridande och säsongsarbetare. Inga av
ovanstående begränsningar gäller för medborgare i EU- eller EES-länder.
När det gäller instrument som är tillgängliga för utländska medborgare som vill säkerställa ett jobb i
Rumänien, konstaterade de berörda parterna att de flesta använder dessa tjänser:
- På europeisk nivå - The European Job Mobility Portal (EURES)
- På nationell nivå - Hipo, eJobs, BestJobs, OLX
- På en personlig nivå - formella och informella nätverk

EURES anses generellt mindre aktuellt än de nationella plattformarna (dvs. Hipo, eJobs, BestJobs eller
OLX) och informella nätverk ses som mest effektiva. För volontärer som vill arbeta för en rumänsk ickestatlig organisation är den bästa utgångspunkten den europeiska ungdomsportalen , SALTO-plattformen
och dedikerade Facebook-grupper, till exempel volontär utomlands, volontärmöjligheter runt om i världen,
internationella volontärprogram och EVS, ESC och Erasmus.
Entreprenörer, som kommer till Rumänien för att starta ett företag här, har tillgång till samma resurser som
rumänska företagare. Historiskt sett tillhandahöll National Trade Register Office (NTRO) inte resurser på
engelska och dess tjänstemän talar vanligtvis inte några främmande språk. Detta har lett till att många
utländska företagare kontaktar en advokatbyrå för att hjälpa dem att bygga upp och utveckla sin
verksamhet i Rumänien. Ändå verkar det som saker förändras långsamt mot det bättre. I samband med
den nuvarande forskningen var en engelsk version av NTROs webbplats under uppbyggnad.
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Utmaningar i arbetssökning eller att starta ett företag
De viktigaste utmaningarna som utsetts av den utvalda gruppen av intressenter var: diskriminering,
språkbarriärer, överdriven byråkrati, instabila regleringsramar och begränsat ekonomiskt stöd till flyktingar.
Diskriminering var ett återkommande tema i de enskilda intervjuerna samt under
fokusgruppdiskussionerna. Alla respondenter erkände att utländska medborgare kan utsättas för en viss
grad av positiv eller negativ diskriminering beroende på deras personliga egenskaper (dvs. kön, etnicitet,
religion, hudfärg), men också i vilken region i landet de bestämmer sig för att flytta till. Även om icke-vita,
icke-kristna utlänningar mest sannolikt skulle uppleva diskriminering i sina privatliv, kan skillnader på
deras arbetsmarknad leda till en konkurrensfördel gentemot inhemska rumäner. Stora städer ansågs vara
mer välkomnande och inkluderande än mindre städer eller landsbygdsområden, och den nordvästra delen
av Rumänien uppfattades som mindre diskriminerande än sydöstra:
"I nordväst finns en stor brist på arbetskraft. Och det finns faktiskt många företag som
föredrar att anställa utländska medborgare, eftersom de anses vara mer produktiva och jobba
hårdare än rumäner. Dessutom är det faktum att de talar ett annat språk väldigt tilltalande för
stora företag."
Diskriminering ses som mindre av ett problem för invandrare och flyktingar som vill starta ett företag i
Rumänien, även om några av respondenterna erkände att myndigheter ibland är emot att etablera företag
med utländska medarbetare:
"Denna oro som delas av tjänstemän från den äldre generationen är kopplad till det dåliga
rykte som startades av de utländska affärsmän som kom till Rumänien i början av 1990-talet
med avsikt att tvätta pengar eller att bli rika snabbt, oavsett den mänskliga kostnaden. Många
rumäner som ingått partnerskap med utlänningar har förlorat mycket pengar sedan dess. "
Språkbarriärer är också en viktig utmaning, eftersom de begränsar tillgången till den rumänska
arbetsmarknaden och kan skapa ytterligare hinder för migranter och flyktingar som vill starta ett företag
här. Allt pappersarbete och de flesta online-dokumenten finns på rumänska. För att lägga till problemet
talar många statliga tjänstemän inte några främmande språk. Därför kan icke-modersmålstalande, som
har råd att göra det, få hjälp av en advokatbyrå för att hjälpa dem att navigera i de specifika förfarandena
och reglerna.
Den alltför stora byråkratin gör det svårt för invandrare utanför EU, men också för vissa EU-medborgare
att registrera och säkra ett jobb i Rumänien. Det finns regionala skillnader i registreringsprocessen för
invandrare och flyktingar. De västra länen upplevde en högre invandringsgrad under det senaste
decenniet än de andra delarna av Rumänien, vilket bidrog till att effektivisera regionala
registreringsförfaranden. Anmälan och validering av examensbevis är å andra sidan en centraliserad
process som kan vara ganska besvärlig och kan ta lång tid, beroende på sökandens bosättningsland. För
icke-EU-medborgare kan det ta flera månader för deras studier att erkännas formellt i Rumänien. När det
gäller tillträde till arbetsmarknaden finns det en årlig gräns för anställning av icke-EU-medborgare. För
2019 fastställdes detta till 20.000 arbetstagare från länder utanför EU. Dessutom måste företag som
anlitar icke-EU-medborgare bevisa att det inte fanns lika kvalificerade sökande från Rumänien eller från
någon av de andra medlemsstaterna.
För företagare, förutom språkbarriärer och överdriven byråkrati, är en av de mest utmanande aspekterna
av att starta verksamhet i Rumänien den instabila rättsliga ramen, kännetecknad av volatilitet och hög
frekvens av förändringar. Enligt ”The White Charter of SMEs in Romania”, som offentliggjordes av
CNIPMMR 2015, påverkas affärsutvecklingen främst av oförutsägbara makroekonomiska faktorer
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(55,85%), instabil och inkonsekvent lagstiftning (43,71%) och en hög grad av korruption (42,25%).
Otillräcklig institutionell kapacitet och spridning av byråkrati rapporterades som faktorer som negativt
påverkar affärsutvecklingen endast med 33,16% respektive 28,51% av de små och medelstora företagen.
Den senaste stora utmaningen som identifierades var det begränsade ekonomiska stödet till flyktingar i
Rumänien, jämfört med andra stater från EU och EES. Enligt Ziad Al-Masalmeh, representanten för yttre
förbindelser från Free Syria Community, får flyktingar som kommer till Rumänien mindre än en fjärdedel
av de fördelar som de skulle få i Tyskland. Eftersom gratis boende är garanterat i båda länderna och
matvaror inte är betydligt billigare i Rumänien, är det mer ekonomisk mening att flytta till Tyskland.
Flyktingar och asylsökande känner också att de får mer institutionellt stöd och är föremål för mindre
diskriminering i västliga länder än i öst. Dessutom gör de utmaningar som flyktingar ställs inför när de
försöker få sina examensbevis erkända i Rumänien kombinerat med de begränsade utsikterna för
högutbildade arbetsmöjligheter, att de anser Rumänien som en tillfällig lösning.
"Många syriska flyktingar anser Rumänien vara en startpunkt i EU. De kommer hit i några
månader för att få sina papper i ordning och fortsätter sedan sin resa till Västeuropa, även
om de vet att de kan komma uppstå juridiska frågor om de blir fångade. "

Förbättringspunkter
Efter att ha gått igenom de stora utmaningarna för invandrare och flyktingar, blev respondenterna
ombedda att föreslå förbättringspunkter. Alla intressenter kom överens om följande skulle vara till nytta:
- Fri tillgång till information i valfritt språk (dvs. engelska, franska, tyska och arabiska)
- Kulturell utbildning för socialarbetare och statstjänstemän
- Anställa fler översättare för att stärka institutionell kapacitet
- Enhetlig praxis för validering av examensbevis
- Avlägsna regionala skillnader i registreringsprocessen
- Byta till ett system baserat på elektroniska signaturer
- Röra sig från kontorsbyggnader till elektroniska tjänster
Ziad Al-Masalmeh föreslog också att flyktingar skulle dra nytta av att ha en mentor som hjälper dem att
integrera sig i det rumänska samhället. Han anser att flyktingar borde få sina transportkostnader täckta för
att kunna delta i de gratis rumänska språkkurserna. När flyktingar har kommit in i samhället och har alla
sina handlingar i ordning, skulle mentorn kunna underlätta deras tillgång till arbetsmarknaden genom att
ge användbar information om lediga jobb, urvalsprocessen och om företag som är mer benägna att
anställa flyktingar. Sist men inte minst, flyktingar som drömmer om att starta egen verksamhet, men
kämpar med det initiala kapitalet, borde ha rätt till ett statsstött lån som möjliggör lägre räntor och ett
stegvist återbetalningssystem.
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Framgångsrika strategier och bästa praxis
En bästa praxis inom social integration bör vara framgångsrik, lätt att replikera, hållbar ur ett finansiellt och
socialt perspektiv, deltagande och inkluderande. Medan varje kategori av invandrare har olika behov och
därmed olika bästa praxisstrategier som gäller för dem, kan några gemensamma förhållanden etableras.
Alla de bästa metoderna identifierades, utformade och involverade framgångsrika samarbeten mellan
olika lokala, regionala eller nationella organisationer. De betonade behovet av kulturell dialog och
interetniskt samarbete och hade som ett slutmål att ge utlänningar möjlighet att bli självförsörjande och
oberoende av externt stöd genom att underlätta deras integration i lokalsamhället.
Tre bästa praxis diskuterades mer ingående:
- Mentorprogram - Som den mest utsatta kategorin utlänningar, asylsökande och flyktingar kan dra
mest nytta mentorprogram. Andra typer av migranter som volontärer och icke-EU- eller EESmedborgare bör emellertid också få tillgång till en dedikerad person vars syfte är att hjälpa dem att
integreras snabbare till det rumänska samhället.
- Eventuellt stöd - En annan praxisstrategi är ekonomiska resurser och andra typer av förmåner som
erbjuds till utländska medborgare beroende av deras engagemang och intresse. Ett resultatorienterat
tillvägagångssätt bör tillämpas med det ultimata målet att underlätta integration såväl som
självständighet. Ovillkorligt stöd ger vanligtvis inte så bra resultat som villkorligt stöd.
- Tillämpade utbildningar - Den tredje bästa praxis som fokuserades på är tillämpad inlärning. Alla
kategorier av utlänningar ansågs ha nytta av icke-formell och informell utbildning, där inlärning gör att
man har företräde framför standardutbildningen. Även om det förefaller naturligt att ungdomar som är
involverade i ett europeiskt volontärarbete (EVS)-program föredrar sådana tekniker, berättar
invandrare och flyktingar att de uppskattar mindre formell, hands-on-strategier som involverar en
blandning av alternativa metoder, däribland men inte begränsat till start-up inkubatorer,
arbetsskuggning, tematiska workshops och integration genom sport.

Slutsats
Som förväntat bekräftades resultaten från litteraturgranskningen till stor del av svaren från deltagarna i
fokusgrupperna och under de enskilda intervjuerna. Analysen av anteckningar, som tagits under
fokusgruppens sessioner liksom under de separata intervjuer möjliggjorde identifieringen av många
relevanta frågor som rör individuella behov och förväntningar migranter och flyktingar som är i färd med att
söka efter anställning eller att sätta upp ett företag i Rumänien har. Svaren lyfte också fram relevanta
aktiviteter som gjordes av statliga organisationer, icke-statliga organisationer och andra företag för att
underlätta integrationen av utländska medborgare i det rumänska samhället.
Sammantaget kan vi dra slutsatsen att även om de nödvändiga instrumenten finns, är
regeringsorganisationer inte alltid proaktiva för att göra dem tillgängliga för utländska medborgare. Även
om några av de lokala och nationella icke-statliga organisationerna försöker fylla de befintliga luckorna är
deras inverkan och räckvidd begränsad. De flesta utlänningar som intervjuades fick räkna ut saker på
egen hand och i allmänhet de som lyckades integrera sig snabbt och ha framgångsrika företag eller
karriärer gjorde det på grund av deras positiva tankesätt och nätverksförmåga. Som Ziad Al-Masalmeh
påpekade, företrädaren för Free Syria Community: "Det finns ett begränsat institutionellt intresse att
attrahera och behålla utländska medborgare från länder utanför EU eller EES" .
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Introduktion
Enligt den senaste IDOS-rapporten (2017) är Italien "det
främsta landet när det gäller entreprenörsinitiativ på
europeisk nivå, och står för en sjättedel av det totala
antalet egenföretagare i EU (15,5%), på tredje plats för
antalet utländska födda företagare och egenföretagare
(14% och 6% av det nationella antalet) och i toppen inom
fråga om antalet icke-EU-medborgare i samma jobb (ickeEU-medborgare står för 73,2% av invandrare, jämfört med
i genomsnitt 47,8%) "(Idos, 2017). Bygg-, handels-,
restaurang- och restaurangtjänster är de viktigaste
sektorer där migrerande entreprenörer är villiga att starta
företag i Italien, medan få migranter driver företag inom
jordbruksområdet. Enligt Unioncamere (2019), "under
2017, är ökningen av italienska företag representerad av
42% av företagare med utländsk bakgrund, av totalt
590.000 företag registrerade i hela Italien". Företag som
skapats av utlänningar är nu en strukturell verklighet inom Italiens entreprenörskap.
När det gäller nationalitet hängs lejonandelarna av marockaner (14,5% av alla invandrare som driver
enskilda företag i hela Italien) och kinesiska medborgare (11,4%). Några 10,6% drivs av rumäner och
6,9% av albaner "(Idos 2017).
Diagrammet ovan - skapat av Companies Register of Chambers of Commerce (Unioncamere) - visar det
nationella ursprunget för migrerande entreprenörer i landet:

De flesta företagen ägda av migranter är belägna i den nordligaste delen av landet. Emellertid har en
komplex och svår situation uppstått i landet efter ankomsterna de senaste åren. Större svårigheter med att
få tillträde till arbetsmarknaden och större svårighet att skapa egenföretagare har uppstått, särskilt i
centrala norden. Detta dikterade valet att göra fältarbete i den centrala norra delen av landet.
Fältarbetet utfördes genom två fokusgrupper: en bestående av invandrare och den andra av respondenter
från organisationer som arbetar med invandringsfrågor. Under identifieringsfasen genomfördes också flera
intervjuer, vilka alla ljudinspelades och transkriberades. Textanalysen av de båda fokusgruppernas
aktiviteter och intervjuer möjliggjorde identifiering av många viktiga frågor som uppfattades som kritiska av
respondenterna, särskilt med hänsyn till de behov som den första fokusgruppens respondenter uttryckte
när de letade efter anställning eller i startaktiviteter.
Respondenternas svar från båda grupperna lyfte också fram många aktiviteter som utförs av icke-statliga
organisationer och föreningar som arbetar över hela landet. Innehåll av innovation som kan vara till nytta
för projektets mål har också lyfts fram.
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1 ° DEL: MIGRANTER
Respondenternas egenskaper
Vid genomförandet av denna del av forskningen beslutades att diversifiera erfarenheterna för att bredda
kunskapen om behov och krav. En fokusgrupp (bestående av 10 personer) inrättades med invandrare
som har bott i Italien i 2-3 år men som fortfarande är i en mottagningsprocess och också, som förklarat i
introduktionen, 5 andra enskilda djupintervjuer. Två entreprenörer (en man och en kvinna) intervjuades,
liksom invandrarkvinnor av olika nationaliteter och utbildningsbakgrund. Ursprungsland för de intervjuade
personerna var främst afrikanska: Mali, Nigeria, Mauretanien, Guinea, Elfenbenskusten, Senegal, Eritrea.
En svarande från Moldavien ingick också. Den nuvarande migrationsprocessen som de intervjuade målar
upp skiljer sig från det hur det såg ut då de anlände. De afrikanska invandrarna anlände i Italien med båt
(under de senaste 2-3 åren), landade i södra Italien (Sicilien eller Kalabrien) efter en vistelsetid i de
libyska lagerna. Andra mindre nya migrationsvägar, även om de är svåra, kännetecknas inte av så stora
risknivåer och lidande.
Nästan alla respondenter deltog i grundskolan i sitt ursprungsland och, när de anlände till Italien, hade de
inte någon högre eller specialiserad utbildning. Endast en av dem kunde läsa eller skriva när de kom till
Italien. En annan, i motsats, hade avslutat gymnasiet.
Endast ett fåtal personer hade jobb innan de försökte emigrera (två arbetade inom metallbearbetning och
svetsning, en på ett kontor). Vanligaste motivationen att emigrera härstammat från ekonomiska problem
eller ohållbara levnadsförhållanden, liksom situationer som präglas av hög risk för dödsfall.
Två av de afrikanska kvinnorna som intervjuades utför eller har tidigare utfört - förutom det arbete som är
nödvändigt för livsuppehälle - interkulturell verksamhet och volontärarbete.

Förväntningar före invandring till Italien
Respondenternas förväntningar grundades huvudsakligen på deras behov av att leva ett värdigare och
tryggt liv och, givetvis, att hitta ett jobb. Konsekvenser för migrationssträckorna, särskilt för dem som kom
med båt, beskrivs som djupt destabiliserande.
"Jag visste ingenting för att när jag kom, hade jag inget huvud, jag kunde inte tänka klart. Jag hade inget
huvud ".
När det gäller förväntningar på arbetstillfällen vid tidpunkten de lämnade sina hemländer, liksom efter
ankomsten till Italien, var det viktigt att hitta ett jobb, vilket jobb som helst. Denna övervägning delas av
alla intervjuade.

Information och mottagen utbildning i Italien
Migranterna rapporterar att de har fått grundläggande uppgifter - även om de är differentierade - om den
italienska arbetsmarknadens, medan de bodde i sina flyktingläger. Några av dem kunde delta i kurser
(t.ex. för svetsare). Kostnaden för anmälan i kurser var ett hinder för vissa. Andra har haft
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arbetserfarenheter, även om det var praktik eller samhällsarbete. Endast en respondent hade ett
tidsbegränsat anställningsavtal och en annan skulle börja dagen efter fokusgruppen.
De nyanlända invandrarkvinnorna deltog inte i någon kurs, medan andra efter att ha stabiliserat sin
ställning kunde göra viss utbildningsverksamhet över tid (t.ex. äldreomsorgskurs). En kvinna sa att hon
gjorde en skräddarsydd kurs som hon var tvungen att avbryta på grund av kostnaden och att hon blev
gravid.
Respondenterna rapporterade att ha studerat italienska genom att tala med italienare eller genom att läsa
mycket enkla texter med illustrationer.
Samtliga intervjuade rapporterade den stora kostnaden för kurser, särskilt i jämförelse med kursens
inaktivitet.
I allmänhet uppvisade alla respondenter brist på allmän information om utbildningsmöjligheter och
arbetserbjudanden. Bristen på förtroende för det formella systemet för arbetsplacering och ett väsentligt
beroende av bekanta och ord-till-mun-strategi var tydligt. Internet används också för arbetssökning men
med hänvisning till webbplatser som inte hanteras av arbetssökningsbyråer. I huvudsak finns det få
informationspunkter i territoriet.

Utmaningar i sökandet efter anställning eller egenföretagande
När det gäller de utmaningar som ska ställas inför jobbsökningen eller egenföretagandet, svarade alla
människor på den här frågan med frasen "Hitta ett jobb". Som redan nämnts uttryckte respondenterna
brist på förtroende för användningen av formella kanaler för arbetssökning. Ingen av dem gick någonsin till
något anställningscentra.
Ur de unga respondenternas synvinkel är den verkliga utmaningen att ha bra lokala kontakter för att hjälpa
dem att "hitta ett jobb". Texten som rapporteras nedan belyser denna komplexitet ur olika synvinklar:
Någon jag känner har en släkting här och han fixade ett jobb åt honom. Alla som har släktingar här har
funnit arbete eftersom de har relationer, kontakter. De hjälpte dem att gå och prata (dvs ha jobbintervjuer)
[R.4]
Jag såg två personer som var tvungna att gå i pension och de ringde sina släktingar för att ersätta dem
även fast de inte kunde italienska . [R.5]
Utan kontakter kommer du inte någonstans . [R.3]
Alla människor jag känner har tagit sitt CV till arbetsförmedlingarna så många gånger och ingen har
någonsin blivit kontaktad för ett jobb . [R.2]
Nästan alla respondenter rapporterade episoder av rasism, med undantag för två unga kvinnor, varav en
kom till Italien som barn (som rapporterade att hon redan i skolåldern kämpat med rasismen) och en
annan från Östeuropa.
I synnerhet uppgav migranterna att ha upplevt förnedring under sina intervjuer:
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Jag kan säga att det finns rasism. På ett ställe ringde de mig 3 gånger för att få en jobbintervju ... Den
tredje gången berättade de för mig att jag inte kan jobba på deras fabrik eftersom det inte är en plats för
utlänningar. Så varför bad dom mig att komma 3 gånger? [R.3]
Jag har en vän Davide som hjälper mig att skriva till byråer för att hitta ett jobb. Han skrev och två
personer frågade honom: "Är din vän svart eller vit?" och han svarade: "Min vän är en bra person, men
han är inte vit". De sa: "Då är vi inte intresserade" . [R.1]

En annan form av diskriminering gäller lönen som enligt de svarande inte är samma som för de italienska
arbetarna.
Särskilt kritiskt är arbetarnas villkor inom jordbruket, där det finns en mycket stor risk att drabbas av
exploateringssituationer.
Jag turnerade lite genom landsbygden men det var alltid samma utnyttjande där de betalade 20/25 euro
för 12 timmars arbete. [R.6]

Frivilligorganisationerna verkar delvis ha kompenserat för systemets brister när de försöker ge vägledning
till sysselsättningen. Nya regler och allvarliga nedskärningar har undergrävt ett system som, trots många
begränsningar, hade givit en viss grad av hjälp till invandrare. Klimatet av rädsla som genereras av dessa
nya regler påverkar många asylsökande eftersom de utvisas från mottagningssystemet och andra typer av
offentligt stöd.
Jag är rädd. Jag är orolig för att av 9 personer som är har bara 2 eller 3 arbete. Jag är så rädd ... Vad
händer? ...Jag är rädd att de skickar mig härifrån. [R.5]
Dessutom har Italien upplevt en kraftig minskning på arbetsmarknaden under det senaste decenniet
Sammanfattningsvis verkar den största svårigheten i att hitta ett jobb vara
jobbinformationspunkter eller deras faktiska tillgänglighet för denna målgrupp av människor.

bristen

på

Ett ytterligare problem återfinns i erkännandet av de kompetenser som redan förvärvats i
ursprungsländerna på grund av att det inte fanns intyg om det utförda arbetet eller för att valideringen av
kvalifikationerna inte erkändes.
Språksvårigheterna hos invandrare gör jobplaceringsprocessen allt svårare. Denna erfarenhet är
gemensam för både de intervjuade och de personer de känner.
Ett annat problem är bekräftelsen av de befogenheter som redan förvärvats i ursprungsländerna på grund
av att arbetscertifikat saknats eller på grund av bristande validering av deras kvalifikationer.
Språksvårigheterna gör anställning allt svårare. Denna erfarenhet verkar vara vanlig och utbredd i landet.

Användbara stöd när du söker efter anställning
Alla svarande rapporterade att de huvudsakligen hade hittat anställning genom personliga kontakter.
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Jag hittade ett jobb tack vare människor som talade för mig. [R.2]
I mitt liv har jag alltid följt mun-till-mun metoden. [R.9]
Det första jobbet, i en restaurang, hittade jag genom en frivilligförening som jag kände till och då hjälpte
folk från restaurangen mig att hitta den plats där jag jobbar nu. [R.10]
De icke-statliga organisationerna eller de "sociala kooperativen" har stött vägar till sysselsättning med
stort personligt engagemang för socialarbetare som ofta befunnit sig oförberedda i sin hanteringen av de
många frågor och situationer som de möter.
Tillträde till arbete via arbetsförmedlingar visade sig framgångsrikt för en enda intervjuad invandrarkvinna
[R.7], från Östeuropa: hon hittade arbete som en familjeassistent.
Det är uppfattningen hos alla respondenter att det första stora stödet i sökandet efter arbete bör ges
genom att delta i språkkurser i italienska eftersom språk behövs för att kommunicera, förmedla vanor och
seder i landet. De som har haft denna erfarenhet känner igen vikten av detta.
En annan tillgång kan vara de sysselsättningscentrum som redan är utbredda i hela landet, inte ger så
mycket till hjälp för arbetssökande. Sysselsättningscenter kan spela en roll för yrkesutbildningsbehov
eftersom de kan vara kopplingen mellan efterfrågan och utbud på arbetsmarknaden och därigenom skapa
förutsättningar att bygga effektiva utbildnings- och utbildningskurser anpassade till marknadens behov.
Med tanke på utbildningsbehoven framhöll intervjuerna med invandrarna och övriga respondenter behovet
av yrkesutbildningar anpassad till den faktiska efterfrågan på marknaden (enligt alla respondenter), även
med hänvisning till jobb som italienare inte längre vill göra. [R.6, 7, 8]
Om du vet att det finns efterfrågan på kockar, låt oss bli kockar . [R.5]
Om du säger till mig: "Ta en kurs för att lära dig att köra en traktor, eftersom det behövs", är jag säker på
att när jag har en licens och jag vet hur man kör traktorn väl, är jag säker på att jag kan hitta ett jobb.
Italienare behöver veta vad invandrare kan göra och vad de själva inte längre vill göra . [R.6]
Enligt en av de intervjuade är det nödvändigt att kritiskt reflektera över vilken typ av stöd som erbjuds
migranter, vilket riskerar att vara för hjälpsamt. Enligt hans erfarenhet noterade han att invandrare
anländer i värdlandet med en förväntan om hjälp, men om stödet inte tillhandahålls i rätt form riskerar det
att vara passiviserande.
En prioritering uttryckt av invandrarkvinnorna är att ha tillgång till tidig barndomsservice för sina barn. Att
bo i Italien utan stödnät eller i avsaknad av stöd från släktingar och vänner som redan är inblandade i
arbetsaktiviteter gör barnens tillgång till daghem ett nödvändigt villkor för att utföra en arbetsaktivitet .
[R.7,8]

Användbara stöd för att starta företag
Flera respondenter har tänkt eller drömt om att starta ett företag, i synnerhet inom catering- eller
textilsektorn.
Något mycket intressant var erfarenheten hos en av de svarande som i detta avseende hävdar att det är
nödvändigt att ändra "tanken" hos både de som hjälper och de som får hjälp:
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Det ekonomiska stödet är bra, men du måste först träffa den person som ber om hjälp, se om han/hon är
engagerad. ... om du säger till den här personen: "Om du gör det här hjälper jag dig" om han/hon börjar
göra det ...Du måste hjälpa människor med riktade personliga initiativ. Det är en stor hjälp. När en person
redan gör något men behöver stöd för att få rätt verktyg, för att kunna fortsätta ... det är bra. [R.6]
Användningen av mikrokrediter kan också vara avgörande för att starta ett företag såväl som för
deltagande i offentliga anbud som tillhandahåller ersättning för detta ändamål.
Vi bad om stöd från vänner, bekanta och köpgrupper genom att göra ett låneförslag med återbetalning...
De som vill stödja projektet och dem som gillar vår produkt, som då bara var yoghurt, ger oss pengarna i
förväg och tänker hur lång tid det tar att växa vår produkt så att vi långsamt återbetala lånet med vår
produkt. Med detta förslag lyckades vi få 24 tusen euro inom en månad, efter ett år av tillbakabetalade
hjälpte regionen oss och med att betala tillbaka en del av bidraget och fortsatte att sälja våra produkter.
[R.6]
De mest erfarna respondenterna tror att framgången för en affärsverksamhet är mest relaterad till
motivationen som den berörda personen uttrycker.
Alla, oavsett vem du är, när du vill göra något, måste du vara först ... den som tror att det kommer att
utvecklas, måste vara självsäker och du måste vara glad. Du måste vara positiv och du måste vara glad.
[R.6]
Enligt respondenterna är frågor som är relaterade till marknadsföring, företagsledning och vart
verksamheten ska utföras lika viktigt. Sådan kunskap, som är nödvändig även för lokalbefolkningen, är
avgörande för dem som är födda i ett annat land (int. 9). Den typ av kunder som förväntas nås bör också
beaktas och lokalerna ska bygga för framtida kunder. Det är stor skillnad om man tänker starta en
mataffär med etniska livsmedel riktade till italienare eller till landsmän eller afrikanska människor. [R.9]
När de tillfrågades om en guide skulle vara användbar svarade alla ja, även om de tror att det är ett
otillräckligt verktyg för de breda behov som beskrivs ovan.

2 ° DEL: RESPONDENTER
Respondenternas egenskaper
Valet av deltagare i den andra fokusgruppen krävde en grundlig fältundersökning. Det var viktigt att välja
personer som var bekanta med territoriet och de migrerande entreprenörskaps situation i landet.
Fokusgruppen bestod således av fem personer som företrädde icke-statliga organisationer, offentliga
organ, föreningar och specifika nationella projekt. Nästan alla arbetar i centrala norra Italien och en i Rom.
Alla jobbar med bilaterala samutvecklingsprojekt som involverar både den afrikanska och den europeiskaitalienska sidan med blandade finansieringsaktiviteter (offentligt, privat och internationellt samarbete).

Starta ett företag: Allmän bakgrund
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Respondenternas övergripande intryck är att de italienska förutsättningarna har förvärrats eller stannat
upp, till följd av den ekonomiska och finansiella krisen 2008, men också på grund av det förändrade
sociala sammanhanget och den politiska agendan i Italien.
En respondent betonade det italienska samhällets låga sociala rörlighet. Speciellt för andra generationens
invandrare är det svårt att uppnå social och ekonomisk stabilitet.
Intrycket är att situationen förändrades med krisen 2008, för före krisen fanns det arbete men det var svårt
att hitta en plats där man kunde stanna, vilket ledde till att många invandrare sov under broar. Nu finns det
viss återhämtning, men det finns ingen social uppstigning, även om invandrare är människor som har...
kompetens, som Bachir ... som har intellektuella färdigheter etc. annars är alla jobb på låg nivå [R.3]

Största hinder för flyktingar och invandrare för att få tillgång till den italienska arbetsmarknaden
- Frånvaro eller brist på arbetsskydd
När det gäller asylsökande som befinner sig i mottagningsfasen eller migranter som är utsatta för
sårbarhet på grund av bristande uppehållstillstånd eller bristande språkkunskaper eller frånvaro av ett
socialt stödnätverk, finns det stor risk för exploatering på grund av brist på anställningsavtal eller att
arbetstagaren belastas med kostnader som borde betalas av företaget.
Vår målgrupp består av personer som för närvarande välkomnas till Extraordinary Reception Centres
(CAS). Det finns mycket utnyttjande inom jordbrukssektorn, säsongsarbeten, det finns många svarta jobb
... små strukturer av slavliknande förhållanden ... som vissa kooperativ som anställer människor och vid
första lön pålägger dem att bränna hälften av det genom att köpa skor, får de dig att betala för något de
borde ge arbetstagare gratis ... nischjobb skapas och dessa utförs nästan uteslutande av asylsökande på
mycket ogynnsamma villkor. [ R. 2 ]
- Brist på ekonomiska resurser
Under det senaste året har ekonomiska resurser för invandring minskat eller varit dåligt förvaltad.
- Låg utbildningsnivå
Under de senaste 3-4 åren har det noterats att majoriteten av invandrare och asylsökande i det italienska
mottagningssystemet är personer med låg utbildningsnivå vilket gör det svårare att hitta anställning eller
utbildning för praktik eller praktikplatser.
På utbildningsnivå, förutom några undantag från akademiker, är nivån mycket låg. Många har bara
utbildning från Koranen som inte ens är en skola. De anländer och kan inte läsa eller skriva eller studera
ett språk . [R.1]
Det verkliga problemet med invandrare är att de ofta inte har möjlighet att starta en verksamhet idag, de
har inte färdigheter, har ingen kompetens idag . [R.3]
Det är inte ovanligt att certifikat eller utbildningar som erhållits i ursprungsländerna inte accepteras i
Italien. Det får ofta föreslag att delta i kurser som de inte kan delta it eftersom de behöver arbeta för att
försörja sig själva och deras familjer.
- Ökad rasism
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Enligt respondenterna är det nuvarande sociala sammanhanget allvarligt oroande. Frågan analyseras
både med hänvisning till de reducerade möjligheterna till anställning, men också med hänvisning till de
känslor av frustration och obehag som det genererar.
Här ligger vi inom ett sammanhang där rasismen ökar på ett oroande sätt. Det är ett fenomen som
drabbar invandrare som dock inte har någon plats för att "mäta sig själva" för att lossa dessa frustrationer
... om de inte får ventilera dem kan de bli väldigt arga. [R.3]

Respondenterna i fokusgruppen analyserade också synvinkeln att rasism i vissa specifika fall skulle kunna
motiveras genom att vissa individer ser det som ett problem att migranterna inte kan klara av vissa
uppgifter och istället använder bidrag till deras fördel. Det är emellertid en allmän åsikt att det sociala
klimatets exspiration för dessa frågor ger skadliga effekter för både italienare och invandrare.
Vi måste också förstå hur mycket diskriminering påverkar ... Frågan om diskriminering är komplicerad och
komplex och även som det uppfattas av migranter själva, kan det många gånger vara en ursäkt för att inte
vilja arbeta hårt. [R.2]
Faktum är ju mer den sociala debatten förgiftas, desto sämre är det för alla . [R.2]
- Utbildning för socialarbetare
Respondenterna lyfte också fram frågan o utbildning, vilken inte alltid är lämplig för situationen.
Det finns en vilja att arbeta bra från personal som arbetar med sociala frågor. Ofta finns det dock liten
kunskap om utlänningars tillstånd, så ofta sker det missförstånd av språklig-kulturell karaktär. [R.5]
- Stora utmaningar för flyktingar/invandrare att starta egen verksamhet
När det gäller denna fråga är de viktigaste utmaningarna som utlänningar måste ta itu med: det italienska
språket och möjligheten att öka tillgången till yrkesutbildning.
Det handlar om att tänka på utbildning som både är förbrukningsbar på arbetsmarknaden och samtidigt
tillgänglig.
Huvudproblemet är att kurser kostar pengar, speciellt professionella kurser som svetsning, traktorkörning,
gaffeltruck, snickeri, bakning ... de har alla en kostnad. [R.3]

Att investera i utbildning innebär också att man skapar kopplingar mellan arbetsmarknadens krav och
utbildningsförslag som ska främjas.
Jag tror att nästa år kommer det att finnas 10.000 eller 12.000 jobb i den italienska
tillverkningsproduktionen eftersom många människor kommer att gå i pension. Unga italienare gör inte
längre dessa jobb, men det finns heller ingen utländsk arbetskraft, eftersom det inte har fått tillräcklig
utbildning. Nu i Veneto samt i Brescia och Bergamo, som är de drivande områdena i vår nationella
ekonomi, kommer praktiskt taget om ett år ingen att göra bultar eller skjortor. En ekonomisk modell bör
utvecklas i denna riktning . [R.5]
Ett område där behovet av utbildning är mycket högt och som berör alla produktiva sektorer är relaterat till
företagsledningen, kunskapen om de viktigaste marknadsföringsverktygen och affärsplanerna. Det kan
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också vara bra att ha omfattande utbildning med hänsyn till alla typer av företag och därmed till deras
juridiska form.
En utbildning om företagets typologi, oavsett om det är ett företag, ett spa eller ett kooperativ .... För oss
är det begrepp som har förvärvats tillräckligt, men för dem som kommer från andra länder är de nya
koncept ... [R.3]
Fördjupning av ämnesutbildningen lyfte också fram behovet av en jämförelse av de olika kulturella
dimensionerna.
Även den kulturella aspekten av affärer saknas här, för om man vill starta ett företag i cateringbranschen i
Italien och kommer från Punjab, har han eller hon antagligen sin egen uppfattning om vad som krävs här
... [R.2]

Utvärdering av rättsliga ramar och instrument som är tillgängliga för att stödja invandrare och
entreprenörskap
Rättsmedel som är tillgängliga för invandrare anses inte vara tillräckliga enligt alla respondenter.
Asylansökningar besvaras efter ett antal år, där sökande lever i ett tillstånd av permanent osäkerhet.
När det gäller asylsökande finns det inte institutioner: det betyder att allt har delegerats till tredje sektorn,
inte ens sysselsättningscentret ... vi hade aldrig förbindelser med sysselsättningscentrumen . [R.2]
Från fokusgruppens diskussioner framstod att det finns en närvaro av guider för varje produktionssektor
eller typ av företag, men i allmänhet tror respondenterna att det här verktyget inte är effektivt och att
målinriktad utbildning anses vara att föredra.
Guiden kan informera men är inte särskilt effektiv. Jag har redan producerat mycket och jag har sett
många av dem ... förlåt mig om jag talar tydligt men jag vill säga ... det som görs måste ha ett värde för
invandrare och för dem som arbetar inom området. [R.1]
Sammanfattningsvis stöder arbetet inom föreningar och icke-statliga organisationer utbildning, socialt och
språkligt invandrare och flyktingar, från och med deras ankomst till Italien och söker alltid former för
samarbete med institutioner.
Vi försöker tillhandahålla stöd som fyller institutionella luckor, från grundläggande rättshjälp, för att hjälpa
dem att ansöka till kommissionen, lära sig språket, hjälpa till i sökandet av anställning ... är de
grundläggande saker som kan förbättra migranters anställbarhet och det borde förbättras. [R.2]
Respondenterna rapporterade också att de områden som ska genomföras är de som rör andra
generationens ungdomar, som kan vara tillvägagångssätt för kommunikation och kulturutbyte med
migranter som nyligen anlänt till Italien. Andra generationens ungdomar är en resurs som ska stödjas och
utbildas för egenföretagande i hela landet.

Viktiga strategier för att främja lika möjligheter för tillgång till arbetsmarknaden och start-up
företag
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En effektiv strategi som rapporterats av respondenterna kan benämnas "små-stegsstrategi", där det bör
anges specifika mikromål för varje invandrare eller flykting. Generellt handlar det om att investera i
språkkunskaper, målinriktad yrkesutbildning, praktik, om det behövs, för att lära känna ett visst område
eller en produktionssektor, och därmed välja om man ska hitta ett jobb som en anställd eller starta ett
företag.
Som en strategi gör du en första screening, du förstår vad som är deras färdigheter, att tas upp inom
kompetensområdet . [R.5]
Varje strategi (utbildning, organisation, drift) kräver ett personligt arbete inom den kulturella dimensionen
som blir ett utbyte och ökad medvetenhet om den andras unika karaktär. Då finns möjligheten att starta
företag som uppstår genom samarbetet mellan människor med olika ursprung, men förenade med önskan
om att inrätta sin egen verksamhet.
Ett instrument som enligt min mening skulle kunna vara användbart skulle vara att nyttja multikulturalism
... eftersom vi tänker på vad som gäller italienare och utländska företag, men den verkliga satsningen
skulle vara att ha en blandad verksamhet. [R.1]
Där det inte finns några fördomar ... [R.3]
Enligt respondenterna bör inlärning genom att anpassa sig efter individuella inlärnings- och
undervisningsstilar. Ofta är dessa kurser effektivare om de fokuserar på överföring av yrkeskunskap. I
detta fall blir utbildningen en god lärdomskrets.
I sin tur kommer den person du har utbildat att bli mer medveten om vad som komma skall ... det här låter
dig bryta ner kulturbarriären, språket osv . [R.5]
Självbetjäning i sig presenteras som en strategi då många mottagningscenter stänger på grund av
budgetnedskärningar.

Respondenternas roll i jobbsökning och företagsstart
Respondenterna, som redan nämnts i introduktionen till detta forskningsarbete, representerar olika
metoder för arbetssökning och verksamhetsutförande. De är ledare eller medlemmar av organisationer
som arbetar med olika mål (andra generationens familjer, asylsökande, ekonomiska migranter, ...) både
på mikronivå (personliga insatser) och på mesoronivå (samhällsplanering och utbildningsåtgärder) och
ibland , på makronivå genom deltagande i regeringens planer (provinsiella eller regionala) för att
kommunicera initiativ eller utbyta god praxis på nationell nivå.
Nedan följer en sammanfattning av de roller och uppgifter som de specifika organen åtar sig:
[R.1] Föreslå kurser relaterade till möjligheten att genomföra entreprenörsinitiativ
[R.2] Underlätta arbetsintegrationen hos personer som befinner sig i flyktingläger
[R.3] Stödja internationella samarbetsprojekt, men även lokala projekt som bygger stödnät för
arbetsförhållanden
[R.4] Stödja enskilda vägar ut i arbete som börjar från skolundervisning
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[R.5] Stöd till bi-laterala affärsinitiativ mellan Italien och afrikanska länder med aktivt deltagande av andra
generationens unga italienare och invandrare

Strategier som drivs av specifika organisationer
Alla respondenter betonade behovet av korta kurser. Utbildningsområdena bör vara mycket specifika,
men det breda perspektivet skulle vara att utöka utbildningsutbudet, inklusive frågor relaterade till
marknadsföring, men också förmåga till lagarbete.
För att förbättra grundläggande kompetens från kulturella och språkmässiga perspektiv så möjliggör
kapacitet för lagarbete ett oerhört bemyndigande. [R.5]
Personligt anpassade projekt presenteras när det är möjligt som ett strategiskt mål för att, även om det
bara är möjligt för ett begränsat antal, motsvara ett djupgående och effektivt arbete med utvecklingen av
språkutbildning och professionaliseringsförmåga.
Det är också strategiskt att utforma projekt och aktiviteter tillsammans med migrantersorganisationer som
redan är närvarande i territoriet eller med utländska samhällen.
Det anses också vara viktigt med strategisk forskning inom branschorganisationer och företag för att
förstå vad svårigheterna med att få tillgång till anställning är och sedan identifiera de verkliga behoven på
marknaden.

Identifiering av fruktbara metoder och bästa praxis
Teamwork eller nätverkande, som involverar olika lokala och nationella aktörer, samt föreningar eller
representativa grupper av invandrare, anses vara en win-win-strategi.
Att stärka projekt som är inriktade på integration och multikulturalism verkar också vara ett effektivt
tillvägagångssätt.
Den grundläggande idén, uttryckt av några svarande, är att främja en ny ekonomisk-social modell baserad
på ömsesidighet mellan medborgare och invandrare/flyktingar.
Vi tror inte på hjälp som består i att ge resurser utan att involvera parterna som tar del av dem, eftersom
det här är en modell som redan har tillämpats i många år med noll resultat. Vårt tillvägagångssätt är
baserat i samplanering . [R.5]

Slutsats
Forskningen visade liknande resultat i de två intervjuade grupperna och en väsentlig konvergens när det
gäller identifiering av hinder som kännetecknar tillträdet till arbetsmarknaden och lanseringen av
affärsinitiativ i Italien.
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Strategier som föreslagits av respondenterna som god praxis innebär en översyn av kulturmodellen med
hänvisning till både medborgare och utlänningar, samt att ta hjälp av utvecklingsmöjligheter inom
sysselsättningssektorn verkar vara viktiga och mycket intressanta.

ANVÄNDBARA LÄNKAR OCH YTTERLIGARE LÄSNING:

Välkommen till Riace: den stad som vill ha fler invandrare (video)
https://www.youtube.com/watch?v=zV31KZqp2xM
Access to Labour Market in Italy (Nationell rapport om italiensk lagstiftning)
https://www.asylumineurope.org/reports/country/italy/reception-conditions/employment-education/accesslabour-market
Migrant, Minorities and Employment in Italy
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/235-IT.pdf
Italia Start-up Visa (Nytt regeringsprogram för att underlätta att starta verksamhet i Italien)
http://italiastartupvisa.mise.gov.it/#application_process_isv
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RAPPORT
1 ° DEL: MIGRANTER
År 2017 såg Sverige en minskning av invandringen efter fem års ökning, och färre sökte asyl. Men med
många människor som anlänt under de senaste åren är migration och integration toppfrågor på den
politiska agendan.
Det fanns också en minskning av emigrationen 2017 och fler födda än dödsfall, så den svenska
befolkningen växte fortfarande, med cirka 125 000 personer (år 2016: 140.000). Syrien fortsätter att
utgöra den största delen av invandrare, även om endast hälften så många registrerade i Sverige år 2017
som år 2016. Var tionde invandrare var återvändande till Sverige.
I början av 2017 blev Syrien det vanligaste födelselandet bland utlandsfödda i Sverige, en titel som
Finland hade haft sedan 1940-talet.

Den vanligaste orsaken till invandring till Sverige var:
•
•
•
•
•

Arbetsmigranter (21%)
Familjeåterförening (20%)
Invandring enligt EU/EES-reglerna om fri rörlighet (18%)
Studenter (14%)
Flyktingar (12%)
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Migranter behöver:
• "Mänsklig utveckling": innefattar att stödja utvecklingen av "talanger, färdigheter och förmågor"
och individernas möjlighet att leva ett liv som är värdefullt för dem och att bidra på ett sätt som de
finner självförverkligande
• "Involvering och engagemang": innebär att ha inverkan i beslutsfattande om ens själv, ens familj
och samhälle utöver deltagande i samhällslivet där man bor.
• "Närhet": innebär förekomst av och tillgång till gemensamma utrymmen som möjliggör positiva
mänskliga interaktioner och kontakter.
• "Materiellt välbefinnande": innebär att individer och deras familjer kan delta i alla aspekter av
samhällslivet som tilltar dem. Detta inkluderar bostad och tillräcklig inkomst för att möta deras
behov.
• Att hitta och behålla en anställning lämplig för sin kompetens och bakgrund.
• Att delta i vanliga organisationer.
• Att erbjuda en del av sin tid till samhället.
• Känn sig bekväm med svenska värderingar och kultur
• Delta i den politiska processen (omröstningar, ställa upp i val o.sv.)
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Invandrares behov enligt undersökningar:
• Information och vägledning: Invandrare behöver balanserad och korrekt information i fasen
före dem lämnar sitt land för att hjälpa dem att fatta välgrundade beslut om sin migration. Behovet
av information fortsätter under och utanför deras integration i Sverige och det att enbart ha tillgång
till skriftliga informationskällor upplevdes som otillräckligt för att möta deras behov.
• Sysselsättning: Det här identifierades som det största prioriteringsområdet för majoriteten av
invandrare. De tre största hinder för anställning ansågs vara validering av tidigare
arbetserfarenhet och utbildning och erhållande av referenser.
• Språk: Deltagarna indikerade att de var nöjda med befintliga språkprogram men
rekommenderade vissa förbättringar. Dessa omfattade bättre nivåbedömningar för att möjliggöra
tillhandahållande av läroplaner som är mer riktade mot de specifika färdigheterna och behoven
hos studenterna. De rekommenderade också att svenska idiom, seder, o.sv., undervisas som en
del av språkklasserna.
• Inledande orientering: Deltagarna indikerade att bättre stöd behövdes för de första
integrationsstegen, bland annat att hitta bostäder, få ett sjukförsäkringskort och förvärva ett
socialförsäkringsnummer. De upprepade också behovet av mer transparent information före
ankomstfasen.
• Finansiell stabilitet: Det här var ett problem för många invandrare, och var nära anknutet till
sysselsättning. Invandrare är mycket angelägna om att arbeta, särskilt i jobb som de anser vara i
nivå med deras kompetens, utbildning och erfarenhet. De talade också om hinder i det svenska
banksystemet, med nödvändigheter som att få ett kreditkort eller bankkonto.
• Kulturell integration: Deltagarna påpekade att större medvetenhet bland svenskarna behövs
för invandrare och de utmaningar de står inför. De talade om vikten av samhälls- och
multikulturella centrum, personliga nätverk och lokala supportgrupper.
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• Socialt och emotionellt stöd: Deltagarna har också identifierat behovet av en rad psykiatriska
tjänster. De indikerade behoven av nya och förbättrade möjligheter till social interaktion bland
invandrare och hos de som föddes i Sverige. Prisvärda och tillgängliga program efter skoltid
identifierades också som ett behov.
• Hälso- och sjukvård: De uttryckte också kvalitetsbaserade problem i samband med frågor som
väntetider, svårigheter att hitta familjedoktorer och hitta läkare som talar sitt eget språk.
• Bostäder: Det var ett antal utmaningar som identifierades med bostäder. Exempelvis uttryckte
deltagarna en brist på förståelse för de olika typerna av bostäder som fanns tillgängliga. De
identifierade en oförmåga att hitta hyreskontrakt och dålig tillgång till överkomliga och adekvata
bostäder. Brist på referenser var också en utmaning för att säkra bostäder.

2 ° DEL: RESPONDENTER
NGO-initiativ för flyktingar omfattar bland annat:

• Refugees Welcome Sweden : Ansluter flyktingar med hyresvärdar och lägenheter
• Svenska kyrkan: några av Sveriges nationalkyrkor erbjuder sociala aktiviteter och tar emot
donationer till flyktingar
• FARR: paraplyorganisation för individer och grupper som arbetar för att stärka rätten till asyl
• Invitationsdepartementet: ett ideellt integrationsinitiativ som förbinder invandrare och svenskar
genom middagar tillsamans
• Migrationsverket: Det svenska bosättningsprogrammet kommer att bidra till att lösa långvarig
flyktingstatus som riskerar att bli permanent
• UNHCR, som lägger fram ärenden för Migrationsverket och bistår bland annat med
praktiska arrangemang i samband med urvalsuppdrag.
• Svenska ambassaderna (eller Migrationsverket) utfärdar ett utgångstillstånd eller tillfälliga
akutpass".
• The International Organization for Migration (IOM) arrangerar flyktingarnas resor och
ankomst till Sverige.

Sammanfattning
Media och den allmänna opinionen:
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Flyktingkrisen överskuggade alla andra internationella nyheter i Sverige år 2015. Händelser som den
våldsfulla arresteringen av en 12-årig marockansk flykting i Malmö i februari eller attacker på asylcentra
och moskéer fick mycket uppmärksamhet i media vilket gav en bild av intolerans och ekonomiska
begränsningar, långt från den annars ofta utopiska bilden av Sverige. Landet verkade plötsligt mindre
öppet, tolerant och generöst mot utomstående. Men i all ärlighet märker de flesta svenskar inte, med
undantag för mediaövervakning, "flyktingkrisen" i sitt vardagsliv. Samhället har inte kollapsat.
Även om svenskar naturligtvis har olika åsikter om rekordtillströmningen av flyktingar, är de i allmänhet
mer positiva till invandring än människor i andra EU-länder. Enligt en Eurobarometer-undersökning från
december 2016 är 64 procent av svenskarna positiva till invandring av människor utanför EU, jämfört med
EU-genomsnittet på 37 procent.

Slutsats
Det är uppenbart att utmaningen med invandrares sysselsättning och ekonomiska integration påverkar
alla aspekter, från behov och tjänster till Sveriges framtid som en välmående gemenskap. Att förstå de
hinder som invandrare, särskilt de senaste invandrarna, står inför för att få tillgång till anställning som är
relevant för deras erfarenhet och behov för att upprätthålla den svenska arbetskraften, är utmanande. Ett
antal hinder, inklusive brist på kunskaper i det svenska språket och validering av utländsk utbildning är
bland de största hinder. I en stor del av litteraturen uppstår frågan om "misstro" eller diskriminering av
invandrare i arbetskraften. Detta pekar på behovet av ökad medvetenhet och samarbete med
arbetsgivarna själva. Många av problemen och utmaningarna för invandrare som beskrivs i den här
översynen existerar inte isolerat. Dessa faktorer interagerar och påverkar varandra, vilket tyder på
behovet av en mer holistiskt lösning som prioriteras på samhälls- och politiksnivå.
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ANVÄNDBARA LÄNKAR OCH YTTERLIGARE LÄSNING:

Sysselsättningscenter
https://arbetsformedlingen.se/

Migrationskontor
https://www.migrationsverket.se/

Video om hur man är en del av det svenska samhället
https://www.youtube.com/watch?v=PQIeUzxjCys
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SAMMANFATTNING
Medan erfarenheten otvivelaktigt skiljer sig från land till land, och från person till person, finns det
många aspekter som tycks vara viktiga i alla fem länder som granskas här. När det gäller tillgång till
arbetsmarknaden, vare sig genom formell anställning eller som företagare, talade invandrare från alla fem
länder om liknande utmaningar. Migranter i alla sammanhang uttryckte en viss stressnivå över att hitta ett
jobb. Förutom att det är nödvändigt att möta de grundläggande behoven, är det i vissa länder nödvändigt
att säkra sysselsättningen och uppnå en form av bosättning. I andra fall är det inte möjligt att hitta ett jobb
i samband med en minskad känsla av syfte. I alla fall noterades språk, brist på tillgänglig information och
utbildning, validering av betyg och utbildningar och varierande diskrimineringsnivåer som viktiga hinder för
att hitta anställning. Andra teman inkluderade brist på socialt nätverk, utnyttjande, tillgång till överkomliga
och adekvata bostäder och svårigheter med statlig byråkrati. Det mest anmärkningsvärda undantaget
gäller Rumänien, vars intervjuer består av mestadels unga volontärer och redan etablerade affärsmän. I
Rumänien kom de intervjuade av särskilda skäl, med hög kunskap om vad de skulle göra i landet jämfört
med de andra grupperna. Denna beredskapsfaktor stod ut bland rapporterna - i de flesta fall kom
migranter med lite eller ingen information om arbetsmarknaden till destinationslandet och hade inte en
plan om anställning före ankomst.
Det var även skillnadens mellan länderna. För det första skiljer sig uppsättningen av
invandrarbefolkningen i varje land. De turkiska och italienska kontexterna tycktes vara mest definierade av
ett stort antal flyktingar eller personer som flyr från ohållbara levnadsvillkor. Däremot var migranter som
intervjuades i Rumänien mestadels EU-medborgare eller medborgare i europeiska länder utanför EU. I
Danmark var de intervjuade en blandning av EU-medborgare och icke-EU-medborgare, men inga
flyktingar inkluderades. Sverige lämnade inte ut information om deras intervjuers ursprung eller rättsliga
status. Dessa skillnader kan redovisas genom att ta hänsyn till både geografi och politik i
destinationsländerna. Till exempel har länder som Rumänien och Danmark mycket låga grader av
beviljande av flyktingstatus och arbetstillstånd till icke-EU-medborgare, vilket givetvis påverkar
befolkningens demografiska uppsättning. Italien och Turkiet är å andra sidan geografiskt närmare
områden som upplever konflikter, vilket också påverkar demografiken. De mest anmärkningsvärda
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skillnaderna mellan länder gällde generella känslor av att vara mer eller mindre välkomna och kopplade till
samhället i värdlandet. Dessa känslor var ofta relaterade till diskrimineringsupplevelser och förekomsten
av anti-immigrations åsikter i den politiska debatten i landet. Det verkade i många fall definiera i vilken
grad invandrare kände sig bekväma och kunde stanna kvar i landet.
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De vanligaste hinder som migranter möter gällande
att hitta jobbmöjligheter eller starta sin egen verksamhet
Danmark

Turkiet

Rumänien

Italien

Sverige

Språk

Språk

Språk

Språk

Svårt att
hitta
boende

Validering av
tidigare
erfarenhet

Validering av
tidigare erfarenhet

Överdriven
byråkrati

Validering av tidigare
erfarenhet

Lönediskriminering

Diskriminering

Etnisk/lönediskriminering

Etnisk
diskriminering
Okunskap om
arbetskulturen

Tillgång till
sjukvård

Otillräcklig information
Ekonomiskt
stöd

Validering
av tidigare
erfarenhet
Tillgång till
sjukvård
Otillräcklig
information

Som tidigare nämnts, de specifika frågor som rör anställning och företagande var ganska konsekventa i
samtliga deltagande länder. På samma sätt, i alla fem sammanhang, gjordes liknande förslag om
lösningar på dessa hinder. Förbättrad tillgång till språk- och kulturklasser och bättre tillgång till information
och utbildning om sysselsättningsmöjligheter var bland de mest omtalade punkterna. Det är viktigt att
påpeka att de flesta länder faktiskt har kurser och information tillgänglig för individer som försöker starta
egen verksamhet eller hitta anställning - men i flera fall uttryckte migranterna själva brist på kunskap om
dessa program. I andra fall visste migranterna om dessa program men kunde inte komma åt dem på
grund av språkbarriärer, orimligt höga kostnader, transportfrågor eller tidsbegränsningar. I vissa länder,
som Danmark och Rumänien, noterades de byråkratiska processerna i samband med att starta ett företag
som hinder. Att inte ha tillgång till information om dessa processer och bristen på översatt material online
gjorde det svårt för migrerande entreprenörer att undvika överträdelser och därtill hörande avgifter när de
startade sin verksamhet. Därför behövs mer översatt material på nätet, centraliserade informationskällor
och prisvärda utbildningar och språkklasser som möjliga lösningar på dessa problem. En starkare
mångkulturell medvetenhet krävs på båda sidor av situationen. För migranter kan bättre tillgång till
utbildning och information om värdlandets kultur - särskilt arbetsmarknaden och arbetskulturen - bidra till
att underlätta jobbsökningen och skapa bättre känsla av komfort i landet. Å andra sidan kan program som
syftar till att öka mångkulturell medvetenhet i värdlandet bidra till att minska diskriminering. Att identifiera
arbetsgivarnas behov och förstå deras tvivel om att anställa invandrare kan hjälpa till att hantera
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diskriminering och skapa en bättre situation för alla. Förbättring av vissa processer som validering är
också ett viktigt steg som länder kan vidta för att invandrare ska kunna arbeta på sin kompetensnivå
snarare än att tvingas ta jobb som inte matchar deras tidigare erfarenheter. Slutligen kan centraliseringen
av tjänster för invandrare, liksom bättre partnerskap mellan icke-statliga organisationer och regering, vara
en bra lösning, så att invandrare bättre kan navigera de resurser som är tillgängliga för dem.

För vidare utveckling av lokala åtgärder:
Danmark

Turkiet

Rumänien

Italien

Sverige

- Underlätta tillträde och navigering till stödmöjligheter som
mentorprogram eller start-inkubatorer.
- Upptäck och straffa indirekt diskriminering.
- Aktivera det civila samhället mot integrationen av flyktingar och
invandrare på arbetsmarknaden.
- Förbättra kommunikationsverktyg bland organisationer och flyktingar.
- Skapande av riktlinjer som motsvarar antalet flyktingar.
- Förbättrad tillgång till psykologiskt stöd.
- Översättning av viktiga dokument på olika språk.
- Utbildning om kulturell känslighet för socialarbetare.
- Avlägsna regionala skillnader för registreringsprocessen.
- Underlätta tillgången till språkkurser och kulturkurser.
- Bygg effektiva tränings- och utbildningskurser anpassade till
marknadens behov.
- Mikrokreditsystem.
- Förbättra inledande orientering (bostad, sjukförsäkringskort eller
personnummer)
- Förbättra stöd för psykisk ohälsa
- Stärka samhället och mångkulturella anknytningspunkter för att
förbättra kulturintegrering, personliga nätverk och lokala stödgrupper.

Bästa praxis för invandrare på arbetsmarknaden från en europeisk kontext
som e-bok:

https://issuu.com/ifallsverige/docs/15_cases_reuerhc_e-book
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