I GANG. Zahra Moini ved Norsk
senter for flerkulturell
verdiskapning i Drammen skal
nå jobbe full tid for å få
innvandrere til å satse på å
skape egne virksomheter i
landet. FOTO: TORE SANDBERG

Innvandrerne skal få bedre muligheter
Zahra Moini (49) skal nå legge forholdene bedre til rette for potensielle gründere med ikke-vestlig bakgrunn i Drammens-regionen.
John Fredriksen (john.fredriksen@dt.no)
Fra 1. november er hun på plass i Drammen som leder av prøveprosjektet Norsk senter for flerkulturell verdiskaping.
Næringslivet, åtte kommuner rundt Drammen, fylkeskommunen og både LO og NHO er blant de 28 initiativtakerne og eierne til det ettårige
prøveprosjektet som nå er lagt til byen. De fleste var til stede da Moini ble presentert i fylkeshuset fredag.
Målgruppen er i første rekke, første- og annen generasjons ikke-vestlige innvandrere som gjennom tester har vist seg egnet til
gründervirksomhet. Et resultatmål er å etablere minst åtte gründerkurs med minst 10 deltakere på hvert kurs, og at minst hver fjerde av
deltakerne siden starter en engen bedrift. I tillegg håper man gjennom prosjektet å etablere nettverk med gründere med ikke-vestlig bakgrunn
som kan arbeide videre i samarbeid med næringslivet.
STOR FORSKJELL. Prosjektlederen kommer opprinnelig fra Iran, men reiste allerede som 22-åring til USA, hvor hun utdannet seg innenfor IT
ved Boston University og har i tillegg utdannelse fra Handelshøyskolen BI. Hun kom til Norge for 23 år siden og har siden hatt sitt virke, blant
annet innenfor Norsk Data og Telenor før hun de siste par årene har drevet sin egen veiledningsvirksomhet.
-Siden jeg har opprettet en egen virksomhet her i Norge, vet jeg godt hvilke store utfordringer innvandrere står overfor, forklarer Zahra Moini.
Hun har det meste av sitt voksne liv levd langt borte fra sitt opprinnelige hjemland. Men har også opplevd hvor store forskjeller det kan være fra
et vestlig land til et annet.
-Det er store forskjeller i hvordan en innvandrer blir behandlet i USA og Norge, konstaterer Moini. I USA blir du bare sett på som en av mange
andre og ikke spesielt vurdert som utlending. Det er langt tyngre å bli godtatt i Norge.
SKAMFULL. NHOs direktør Per Steinar Jensen belyste, kan hende, dette best i sitt innlegg under seansen i Fylkeshuset.
-Det er anslått at vi kunne hatt 50 milliarder i gevinst om ikke-vestlige innvandrere hadde vært integrert på linje med vestlige innvandrere. Jeg
føler meg skamfull når vi hører om velutdannede innvandrere som ikke får jobb eller blir innkalt til jobbintervjuer fordi de har feil navn. Dette er
en ressurssløsing, slo han fast.
Foreløpig er Zahra Moini den eneste heltidsansatte i prosjektet, men det er håp om å utvikle dette til også å kunne bli et sted der innvandrere
kan får råd om det aller meste når det gjelder å tilpasse seg arbeidsmarkedet. Ikke minst når det gjelder en byråkratisk papirmølle som kan ta
motet fra de aller fleste, uansett nasjonalitet. Dette håper man å kunne forenkle for ikke å ta motet helt fra potensielle gründere før de kommer
skikkelig i gang.
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