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Husk det danske sprog - og
kom i arbejde

En gruppe kvinder fra projektet I

Tråd Med Verden i Vejleåparken

besøgte Folketinget og det lokale

folketingsmedlem Mattias

Tesfaye. De fik både en oplevelse, viden og gode råd.

»Man bliver nødt til at snakke dansk. Det er i orden at kunne flere sprog, men man må ikke glemme det danske.«

Det var én af pointerne fra folketingsmedlem Mattias Tesfaye (S), der er valgt på Vestegnen, da han forleden fik

besøg af en gruppe indvandrer -og flygtningekvinder fra projektet »I Tråd Med Verden« i Ishøj.

Mattias Tesfaye brugte i høj grad sin egen baggrund, da han gav sine synspunkter videre. Han er søn af en etiopisk

flygtning.

»Min far ville ikke snakke dansk. Som han sagde til mig: Jeg bliver dummere på dansk. Fordi han havde svært ved

at udtrykke sig så præcist, som han gerne ville, når han snakkede dansk. Det forstår jeg også godt, det er svært,

men man er nødt til at snakke dansk,« understregede Mattias Tesfaye.

Kvinderne fra Ishøj mødtes med Mattias Tesfaye i Folketinget. På bordet ligger gaver til Mattias
Tesfaye fra I Tråd Med Verden.Se billedserie



»Det gælder i Ishøj, og det gælder i Albertslund, hvor jeg selv bor. I det hele taget er der mange nationaliteter på
Vestegnen. Når jeg ser min søn spille fodbold, så kan jeg høre andre fædre på sidelinjen, der råber på tyrkisk,
kurdisk, pakistansk eller noget helt andet. Det er ikke godt, for alle børnene kan jo ikke forstå det. Jeg opfordrer
dem til at tale dansk. Det er vigtigt at vi snakker dansk sammen. Derfor er det vigtigt at lære børnene at snakke
dansk. Det kan godt være børnene kan flere sprog - det vigtige er, at et af sprogene er dansk,« uddybede Mattias
Tesfaye.

Kvinderne fra »I Tråd Med Verden« besøgte Folketinget for første gang.

I Tråd Med Verden er et beskæftigelsesprojekt, der er forankret i den boligsociale helhedsplan i Vejleåparken, hvor
lokaler og værksted også ligger. Der er 20 kvinder i forløbet. Den ene del kommer via Jobcenter Vallensbæk (som
også dækker Ishøj), og den anden del kommer frivilligt for at skabe netværk og sociale relationer.
Omdrejningspunktet er designværkstedet, hvor etniske minoritetskvinder dagligt kommer og arbejder med
håndarbejde og design, får undervisning og støtte. Overordnet handler det om integration.

Besøget i Folketinget var et led i kvindernes samfundsundervisning.

De fik en rundvisning i Folketinget, og besøgte blandt andet folketingssalen. Der blev spurgt, taget fotos og
videoer, mens guiden Jette fortalte om dagligdagen i Folketinget, hvor folketingsmedlemmer og ministre sidder i
salen, og hvordan man som almindelig borger kan komme ind og overvære møderne i Folketinget.

Efter rundvisningen mødtes kvinderne med Mattias Tesfaye, der fortalte om sin egen baggrund med en dansk mor
og en far, der var flygtet fra Etiopien til Danmark. Han er uddannet murer, og var i et par år med til at mure i netop
Vejleåparken. Derefter fik han arbejde i fagforeningen, og siden har han kastet sig over det politiske arbejde. Han
blev valgt til Folketinget for et års tid siden, efter et kanonvalg i Brøndbykredsen, der dækker Ïshøj, Vallensbæk
og Brøndby. Han er i dag bosat i Albertslund sammen med familien.

Kvindernes spørgsmål kredsede sig om en række af de stramninger, der er sket på flere områder - blandt andet i
mulighederne for kontanthjælp, mulighederne for at få dansk pas og mulighederne for at komme på sprogskole.

Mattias Tesfaye var ikke politisk enig i alt. Omvendt var han også klar i sit svar til en af kvinderne, der spurgte:
»Hvordan skal vi dog finde et arbejde?«

»Det er svært, men ikke umuligt,« sagde Mattias Tesfaye, som gav nogle bud på brancher, hvor der efterspørges
arbejdskraft. Det gælder fx inden for rengørings-, service- og butiksbranchen.

Og så brugte han igen sin egen baggrund:

»Min mor gik hjemme, og ofte kom hun ikke ud i løbet af dagen. Det syntes jeg ikke var godt, for hun kunne ikke
fortælle om noget, hun havde oplevet. Det bedste er, at forældrene er i arbejde. Børn har godt af at se deres
forældre tage på job,« sagde Mattias Tesfaye.


