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Mødet med projektet I Tråd Med Verden og folketingspolitikeren Mattias Tesfaye (S) motiverede 33-årige Samra til at få
et job.

Det ﬁk stor betydning, at hun akkurat nåede med. Sammen med ﬁre andre kvinder fra beskæftigelsesprojektet I Tråd
Med Verden besøgte 33-årige Samra Arshad fra Ishøj den 24. juni Christiansborg for både at se Folketinget og møde folketingspolitikeren Mattias Tesfaye.
Fire dage forinden blev Samra henvist af sit jobcenter til I Tråd Med Verden - et projekt under den boligsociale helhedsplan i Vejleåparken. I Tråd Med Verden
arbejder for udsatte etniske minoritetskvinders inklusion, medborgerskab og muligheder for at håndtere og ændre deres egen livssituation. Projektet sigter blandt
andet mod at ﬁnde virksomhedspraktik til kvinderne og knytte dem tættere på arbejdsmarkedet. Besøget på Christiansborg var en del af
samfundsfagsundervisningen, og mødet med Mattias Tesfaye gav kvinderne mulighed for at stille spørgsmål om kontanthjælpsregler, jobmuligheder og - det som
Samra var mest optaget af - muligheden for at få et dansk pas.
- Mattias Tesfaye sagde til mig: "Hvis du ikke får arbejde, får du ikke permanent visum". Han fortalte om alle reglerne i forhold til at få dansk pas. Efter det tænkte
jeg: "Hvorfor sidder jeg her?", fortæller Samra.
Praktikplads og job
Ordene fra folketingspolitikeren motiverede Samra til at ﬁnde en praktikplads, og fem dage senere, den 29. juni, aﬂeverede hun en ansøgning i daginstitutionen
Femkanten i Ishøj.
Få dage senere blev hun kaldt til samtale med lederen og sikrede sig tre ugers virksomhedspraktik.
- Det var en chance, og jeg lærte rigtig meget, fortæller hun.

Samra kom til Danmark fra Pakistan som 18-årig og har været hjemmegående i lejligheden i Ishøj, hvor hun bor sammen med sin mand og deres ﬁre børn. De gik alle sam
var mindre, og det var netop her, der skulle vise sig en ny mulighed for Samra. Efter tre ugers køkkenerfaring fra praktikken i Femkanten bød muligheden sig for et vikaria
den 1. august.

- Jeg kommer her hver dag, og jeg er glad her. Jeg er heldig, at det er gået så hurtigt. Sussie (lederen af børnehaven red.) vil hele tiden gerne lære mig ting, lære mig dans
have, at de er glade for mig.
Hos I Tråd Med Verden, forklarer projektkoordinator Maya Litrup, at forløbet med Samra har været ud over det sædvanlige.

- Det er aldrig sket før, at det er gået så hurtigt. Normalt skal vi ﬁnde en praktikplads efter 13 uger. Det er sket før, at det er gået hurtigt, men aldrig så hurtigt som med Sa
opsøgende, fortæller Maya Litrup.

I det økologiske køkken i Firkløveren laver Samra mad til børnehavens 120 børn og 50 ansatte. Hun har 25 timer om ugen frem til den 31. december. Så er det planen at ﬁ
allerede har sendt ansøgninger ud til Hvidovre Hospital, Strandgårdsskolen i Ishøj og Børnehuset Ørnebo i Ishøj.
I Tråd Med Verden har plads til 20 deltagere i projektet.
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- Jeg er måske blevet lidt Mazda har fejllakeret
mere tålmodig
biler og kalder to
Efter årets Stafet For Livet, der
millioner hjem
afvikles her i weekenden på
Mosede Fort, stopper Liva
Justesen...

Mazda tilbagekalder 2,2 millioner
biler på grund af en lakeringsfejl,
der kan medføre rust. Seks...

244 dage uden
lægehjælp

Gode historier bliver til
spil

Seks ud af 10 un
kommer i gang

Siden årsskiftet har 141
nytilﬂyttere og ﬂygtninge ikke haft
læge i Halsnæs på grund af...

De ﬂeste forbinder rollespil med
udklædte mennesker, der kæmper
imod hinanden i skove. Sådan er...

ZBC har massiv succes
ugers brobygningsforlø
der står uden for...

ANNONCE
Få
et indblik i
havmøllernes bidrag til
et grønnere Danmark

Kaptajner før
Borgmester er k
ishockeygys: Vi er favorit låne til budget 2
En del af velfærden i 2
til OL-billet

Idéer for 1000 unge
Rektor Peter Abildgaard glædede
sig over, at så mange unge var
dukket op til kick-off mødet for...

ANNONCE

Vi sejler med færge ud til tre af
vores havmølleparker og vil gerne
invitere dig med. Vi har 4.500...

Få hjælp til at fuldføre et Familier flytter fast til
forældrekøb
små øer i lejede

Nye boliger på vej
Onsdag blev der taget første

låneﬁnansieret i Vordin
Dansk ishockey har aldrig været
med til et vinter-OL, men chancen Kommune. Det er borg
for, at Danmark kan sende et hold... Knud...

