
Gi oss de flinkeste innvandrerne

ETTERLYSNING. Leder for Rådet for 
Drammens-regionen, Dankert Freilem, 
etterlyser ambisiøse, idérike og ressurssterk 
innvandrere med ikke-vestlig bakgrunn. Leder 
for Buskerud Innvandrerråd, Lola Awoyemi, 
tror mange karrieresultne innvandrere vil 
melde seg til innsats ved Norsk senter for 
flerkulturell verdiskapning. FOTO: RUNE 
FOLKEDAL 

Er du innvandrer, dyktig, ressurssterk og sugen på å etablere din egen bedrift, bør du lese videre.

Gunnar Rasi Larsen
gunnar.larsen@dt.no

Bor du i tillegg innenfor en times bilvei i distanse fra Drammen, kan du være personen det nå jaktes på.
-Vi ønsker oss de flinkeste, råeste, de mest ambisiøse og best utdannede innvandrerne i en radius av en times kjøring fra Drammen, sier direktøren i Rådet for 
Drammens-regionen, Dankert Freilem.
Han får ros av lokale ordførere som gir ham hovedæren for at Drammen nå er tildelt Norsk senter for flerkulturell verdiskapning.
I løpet av høsten skal en storstilt annonsekampanje lokke til seg de smarteste innvandrerne.

"RÅ OG VILJESTERK". Som hovedarkitekten bak søknaden om å slå kloa i det ettertraktede pilotprosjektet, er Freilem opprømt over at Drammen tok siste stikk.
Nå har han blod på tann. Med suksess i blikket starter jakten på distriktets beste hjernekraft.
-Dette handler ikke om kultur eller norskopplæring, men om renspikket gründertenkning. For å lykkes som nyetablerer må du være rå, smal, viljesterk og fokusert, 
presiserer Dankert Freilem.
-Vi skal gjøre noen ingen andre i Norge har gjort, å utnytte de store ressursene som vi vet fins blant innvandrere, fortsetter Freilem på inn- og utpust.

BASE PÅ UNION. Overbevist om at det er dette mange innvandrere har savnet, tror han det nye sentret vil bane vei i upløyd mark.
-Når vi hører om innvandrere, er det ofte negativ oppmerksomhet. Sosiale problemer, arbeidsledighet og kriminalitet er gjengangere. Det vi nå skal bygge opp, er 
noe helt annet, lover Freilem.
Prosjektet etableres med eget kontor på Union - Drammen Internasjonale Kultursenter - fra og med 1. november 2005. Blir det 14 måneder lange prøveprosjektet 
vellykket, er planen å flytte virksomheten til Papirbredden/Innovasjon.
Leder i Buskerud Innvandrerråd, Lola Awoyemi, er svært glad for nyheten.
-Dette vil bety mye for mange, fastslår hun.
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