Klar, ferdig, gå!
Han har hatt en del interesserte på tråden allerede. Men Dankert Freilem var da også rimelig offensiv da han forrige uke gikk ut i avisen og
etterlyste de flinkeste, råeste, mest ambisiøse og best utdannende innvandrerne. Dem vil direktøren i Rådet for Drammens-regionen gjerne
knytte til hjertebarnet sitt; en gründerfabrikk for karrieresultne, nye nordmenn på Union. Et helt unikt pilotprosjekt som det er all grunn til å
knytte store forventninger til.
Torsdag falt en ny stein på plass. Da ble norsk-iranske Zahra Moini ansatt som prosjektleder. Hun har allerede lang erfaring fra lignende
innovasjonsarbeid. Hun er et eksempel på en høyt utdannet innvandrer som har lykkes i å skaffe seg relevant arbeid. Det er det som kjent
mange som sliter med. Og det er blant andre dem det skal jaktes på når sentret åpner 1. november.
Fersk statistikk viser at stadig flere ikke-vestlige innvandrere etablerer egne bedrifter. Det er trolig et resultat av en annen gründerkultur enn
det vi tradisjonelt er vant med her i landet. Samtidig er det å starte for seg selv nok også en løsning for enkelte som ikke får jobb på annet
vis. Hos Moini og co. vil de utvalgte få tilbud om alt fra egen e-postadresse til nyttig kompetanse- og nettverksbygging og hjelp til å søke om
finansiering.
Freilem legger ikke skjul på at fallhøyden er stor. Noe lignende har aldri vært forsøkt før, målene er høye - og det er vanskelig å spå hvor
mange innvandrere som melder seg. Lykkes de, er imidlertid mulighetene for suksess og positive ringvirkninger i samfunnet store.
Prosjektet er et samarbeid mellom 28 offentlige og private aktører. Inkludert Rådet for Drammens-regionen, åtte av kommunen i regionen,
NHO, Innvandrerrådet i Buskerud og Sparebanken Øst. Kommunaldepartementet er inne med støtte. Ender den 14 måneder lange
prøveperioden slik Freilem håper, er planen å gjøre sentret permanent og flytte det til kunnskapsparken Papirbredden. Da kan det også
være aktuelt for departementet å opprette lignende sentre i Bergen og Trondheim - etter mønster fra Drammen. Sånt liker vi.
SITAT: Freilem legger ikke skjul på at fallhøyden er stor.
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