
Vil skape gründere

UTVIKLING. Fra venstre: Safia Y. Abdi i Stiftelsen Mangfold i 
arbeidslivet, Dankert Freilem i Rådet for Drammensregionen, Lola
Awoyemi i Buskerud Innvandrerråd, Per Steinar Jensen i NHO Buskerud 
og Gunhild Stenersen i Innovasjon Norge i Buskerud. FOTO: SUNNIVA 
RISTE ANDERSEN 

Et nytt samarbeidssenter skal hjelpe innvandrere inn i høyere stillinger og til å starte egne bedrifter.

SUNNIVA RISTE ANDERSEN
redaksjonen@dt.no

Arbeidet til "Det norske senteret for flerkulturell verdiskapning" skal først og fremst være rettet mot innvandrere som har utdanning fra sitt hjemland, eller mot dem 
som er villige til å få det i Norge. -Altfor mange innvandrere sitter på høy kompetanse som de ikke får brukt i sin nåværende jobb. Dette har vi tenkt å gjøre noe 
med, sier Dankert Freilem, direktør i Rådet for Drammensregionen, som har tatt initiativet til prosjektet.

Bredt samarbeid. Det er et bredt spekter av organisasjoner som skal stå sammen for å få flere innvandrere inn i høyere stillinger. Både arbeidslivet, 
næringslivet, representanter for innvandrerne selv og forskningsmiljøene er med på laget. Dessuten blir Høgskolen i Buskerud og alle de åtte kommunene i 
Rådet for Drammensregionen med. Dankert Frielem forklarer hvorfor han mener det er viktig at så mange står bak.
-Kommunal- og regionaldepartementet har en pott på to millioner kroner som skal deles ut til slike formål innen 8. august. Skal vi få en stor del av denne kaka, 
lønner det seg å være mange som står bak, mener han.

Oktober. I Norge er Drammen den byen med nest flest innbyggere av ikke-vestlig bakgrunn. Ifølge Dankert Freilem er det derfor ekstra viktig å få i gang et slikt 
prosjekt, som vil det første i sitt slag her i landet.
Målet er at senteret skal være oppe og gå første oktober i år på Union i Drammen. Virksomheten skal baseres delvis på kurs, delvis på utveksling av erfaringer.

Ikke lett. Nithikanh Svendsen har vært i Norge snart et år. Fra hjemlandet Thailand har hun både collage- og universitetsutdanning innen regnskap og ledelse. 
Sin siste jobb i Thailand hadde hun som underordnet leder i det halvstatlige strømselskapet med rundt 25000 ansatte. Til tross for høy kompetanse, forbereder 
hun seg likevel på å måtte søke mange jobber før hun får noe tilsvarende i Norge. For å ha en midlertidig inntekt mens hun går på norskkurs, har Nithikanh
startet sitt eget firma hvor hun selger thaimat fra vogn på arrangementer og festivaler.
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