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Kontakt redaktionen:sndk@sn.dk

Beskæftigelsesprojekt besøgte Folketinget
- Jeg kender hende, siger en af kvinderne og peger på et billede af politikeren Yildiz Akdogan (S)

Hendes billede hænger på en billedvæg sammen med de 178 andre folketingsmedlemmer på Christiansborg i et af de
første lokaler, som kvinderne fra beskæftigelsesprojektet I Tråd Med Verden bliver præsenteret for. Som led i deres

samfundsfagsundervisning er de på besøg på Christiansborg for at se og høre, hvordan Folketinget fungerer og for at møde folketingspolitiker Mattias Tesfaye (S),
der er opstillet på Vestegnen. Med sig har de forberedt spørgsmål om arbejdsmuligheder og det nye kontanthjælpssystem.

Siden 2016 har I Tråd Med Verden været en del af Vejleåparkens helhedsplan. De fleste af kvinderne, der er med i projektet, er på kontanthjælp. Derfor er et af
hovedformålene med beskæftigelsesinitiativet at skabe praktikpladser og virksomhedspraktik for de cirka 20 kvinder, der er med i projektet. Det skal være med til
at få dem tættere på arbejdsmarkedet, forklarer Martha Ozmec, der er projektkoordinator i I Tråd Med Verden. Fredag er det dog kun en fjerdedel af kvinderne, der
deltager i besøget på Christiansborg.

- Grunden til, at de ikke er flere med i dag, er, at deres børn slutter deres videregående uddannelse i dag. (24. juni red.) På den måde har de her kvinder børn, der er
godt integreret i uddannelsessystemet, siger Martha Ozmec.

Folketingssalen
Som en del af rundvisningen bliver kvinderne guidet ind på tilhørerpladserne, hvor de har udsigt ud over folketingssalen.

Rundviseren fortæller, hvordan folketingsåret altid starter den første tirsdag i oktober. At dronningen og hendes familie overværer åbningsdebatten fra den anden
side af tilhørerpladserne, og at politikerne normalt holder møder i salen fire gange om ugen.

-Pia Kjærsgård er den første kvinde, der er formand for folketinget, og i 2011 fik vi vores første kvindelige statsminister, fortæller rundviseren, inden gruppen går videre ned af trapperne for at møde Mattias
Tesfaye.

Arbejde
For kvinderne er mødet en mulighed for at få information og politikerens holdning til det nye kontanthjælpssystem.

Helt præcist vil kvinderne gerne vide, hvad 225-timers reglen i det nye kontanthjælpssystem betyder.

-Det betyder, at hvis dig og din mand ikke har et arbejde, der svarer til cirka to måneders arbejde, så bliver i sat ned i kontanthjælp, siger Mattias Tesfaye og forklarer, at hans eget parti stemte imod de nye
regler, fordi partiet mener, at de skærpede regler med kontanthjælpsloft og 225 timers reglen skaber fattigere familier.

I forhold til at finde job gav Mattias Tesfaye nogle bud på, hvordan kvinderne kan komme i arbejde.

-I vil blive overrasket over, hvor mange kvinder med udenlandsk baggrund, der har et godt job som buschauffører og tjener mange penge. I Brøndby kan i få et buskørekort på seks uger. Hvis i består det, så har i
nærmest så godt som arbejde som buschauffør, siger Mattias Tesfaye og fortsætter:

-Der er flere og flere børnehaver, der åbner egne køkkener, fordi de gerne selv vil lave mad til børnene. Der vil det også være en fordel i nogen af køkkenerne at have folk med anden etnisk baggrund, som kan
lave noget andet mad, end der normalt bliver lavet. Så det er ikke umuligt at finde arbejde, men det er svært. Det ved jeg godt, men hvis jeg skulle anbefale noget, så ville jeg anbefale de brancher.

Informativt
Ingen af de fem kvinder, der fredag besøger Folketinget har fået dansk statsborgerskab.

For Wes Jimoh handler det først om at få permanent opholdstilladelse, inden hun kan søge om dansk statsborgerskab. Hun synes især, det var spændende at se folketingssalen.

- Jeg har aldrig været her før, så det var informativt for mig. Det var spændende at se, hvor de (politikerne red.) sidder, siger Wes Jimoh.

Den betragtning deler Sema, der kom med i beskæftigelsesinitiativet to dage før turen til Christiansborg.

-Det var rigtig flot. Det er første gang, jeg kommer her. Nu ved jeg, hvor statsministeren sidder, og hvor Pia Kjærsgård sidder, siger Sema, der også fik spurgt ind til reglerne for at få dansk pas.

I Tråd Med Verden har eksisteret siden 2010. Projektet er frem til 2017 finansieret via Vejleåparkens helhedsplan, der løber fra 2013 til 2017. Herefter skal projektet forsøge at finde en anden måde at blive
finansieret på.
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Læger kæmper for mere
immunterapi i kræftplan
Sundhedsstyrelsen bliver nu
kritiseret af en række af landets
førende kræftlæger samt
Kræftens...

Rekordtid sender
Ottesen i finalen: Den
gamle kan endnu
Svømmeren Jeanette Ottesen er
klar til finalen i 100 meter fri ved
OL i Rio.Dermed får danskeren en...

En medalje til Bodil
Det var en både glad og stolt Bodil
Jørgensen, der mandag
eftermiddag var centrum for en...

Berygtet seriemorder i
USA er dømt til døden for
ti drab
Den tidligere skraldemand Lonnie
Franklin er onsdag blevet dømt til
døden for i tre årtier at have...

Hundredvis af
stjerneskud vil oplyse
himlen natten til fredag
Hvert år i midten af august er det
højsæson for stjerneskud i
Danmark. Men særligt i år er der...

Chef på stranden
gennem 25 år
Selvom John Mogensen i mange år
har været chef for Nordkystens
livreddere - på strandene fra...


