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Kvinder med anden etnisk baggrund end dansk savner anerkendelse af deres
erfaringer og uddannelser og lettere adgang til netværk. Det er nogle af
konklusionerne i en undersøgelsel, der ser nærmere på en gruppe kvinders
erfari nger som iværksættere.

Undersøgelsensformål
og deres
etniskeiværksættere
tegneret nuanceretbilledeaf kvindelige
Undersøgelsen
afdækker
potentiale
og barriererfor opstartaf egenvirksomhed.En del af undersøgelsen
rådgivning
svarertil de behovsom
kvindernesbehovfor rådgivningog om den eksisterende
kvindernehar.
som
interviewundersøgelse
af en kvalitativ
formidlerresultaterne
Undersøgelsesrapporten
kvindelige
og25 kommendeog igangværende
omfatter10 iværksætterrådgivninger
iværksættere.
Et portræt af kvinderne
definerer"etnisk"som at haveen andenkulturelbaggrundend
Undersøgelsen
Asienog Øst og
kommerfra Afrika,Mellemøsten,
Kvindernei undersøgelsen
skandinavisk.
Vesteuropa.
Kvindernehar startetegen virksomhedellerhar seriøstovervejetat starte.De er både
re" og vidensiværksættere.
traditioneIle "iværksætte
iværksættere
som kvindermed en kortelleringen
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uddannelse.
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har alle en længereellermellemlang
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Manglendegodkendelseaf uddannelseog tidligereerfaring kan føre til iværksætteri
Et fokuspunkti den danskeintegrationsdebat
har væretjobmuligheder
for gruppermed
andenetniskbaggrund.Noglepolitikerehar fremhævet,at man kan få et job, hvis man bare
bliverved med at søge,og at man ikkeskal ladesig slå ud af at få nogleafslag.Andrehar
fremhævetfirmaermed god succesmed at ansættefolk med anden etniskbaggrund.
I forholdtil jobmuligheder
viservoresundersøgelse,
at det er megetmegetsvært- eller
næstenumuligt- at brugesin tidligereuddannelseog/ellerjoberfaringi Danmark.Det virker
som om, der er et megetstortuudnyttetpotentialehos mangemenneskermed andenetnisk
baggrund.
Kvindernehar flereforskellige
årsagertil at villevære selvstændige,
ofte er det en drøm,
men manglendejobmuligheder
er også en drivkraftfor mangeaf de interviewede.
Nogleaf
kvindernefortæller,hvordande på sprogskolen
har fåetat vide,at hvisde har et
rengøringsjob
om 1 år, så skalde være glade,på trodsaf ellerslangeuddannelser
og
fra deresoprindelsesland.
erhvervserfaring
for de kvinder,som er kommettil Danmarksom voksne
Som skrevet,er en fællesnævner
og færdiguddannede,
at de ofte ikke kan brugederesuddannelseellererhvervserfaring
i
Danmark.Det gælderabsolutstørstedelen
af kvinderneuansetom de kommerfra Øst eller
Vesteuropa,
Rusland,Afrika,Mellemøsten
ellerLatinAmerika.Det har helleringen
betydninghvadde tidligerehar arbejdetmed ellerer uddannetindenfor.De har alleforsøgt
at få job med den baggrundde kommermed,men for de flestesvedkommende
udenheld.
En af kvindernefortællerhvordanhun næstenvar færdigmed økonomiog jura fra
universitetet
i Moskva,men at hun ikkehar kunnetfå nogetaf det godkendti Danmark.
Resultateter at hun er startetforframed HH og videretil Handelshøjskolen
i København.
Som en andenkvindesiger:
"Jeghar tageten ny uddannelse,
fordijeg fik at vide,at jeg ikkekunnebyggeviderepå min
i markedsføring
uddannelsesom civiløkonom
fra Bosnien.Min uddannelse
fra Bosniener
oversattil dansk,men den er aldrigblevetvurderet."
Accept eller modstand fra det danske samfund
Mangeaf kvindernehar erfaringfor, at det er sværtat slå igennempå det danskemarked,
bådesom iværksætter
og/ellerlønmodtager.
De har mangeforskellige
men
erfaringer,
fællesfor langtde flesteer, at disseer negative.Negativeoplevelserbliverofte knyttettil
det faktum,at kvindernehar andenetniskbaggrundend dansk.Det er oplevelseraf ikkeat
være accepteret,
ikkeat få arbejdeellergodkendelse.
Det giveren del af kvinderneden
følelse,at det er en hindringat kunneto sprogflydendeog havekendskabtil to forskellige
kulturer,frem for den fordel,de mener,at det burdevære.
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som danskekollegaer,
Kvindernegiverudtrykfor, at selv om de har sammekvalifikationer
er der så megetskepsisi forholdtil deres etniskebaggrund,at det er megetsværereat få
opbyggetden tillid,som gør at de får opgaven.De synes,de skal bevisemegetmere,og at
og
de ikke er "gode nok" set med danskeøjne.De føler også,at både erhvervserfaring
fra hjemlandetellertredjeland ikke blivertillagtnogenbetydningi Danmark.
uddannelse
Som en kvindesiger:
"Jeg vil gerne arbejdemed plantebeskyttelse,
men synesdet er megetsværtat finde ud af,
hvordandet fungererher. Der tagertid at byggedet hele op og forklarehvem man er, når
de ikke kenderens joberfaringog hvad det vil sige. Det er svært at gennemskuesystemet
og de navne man får kontakttil, - hvad skal man gwe med dem? Måsketror de om
at vi ikkekan tælleog at vi ikkeer gode nok for
at vi er så dummeog primitive,
udlændinge,
danskere."
En anden kvindebeskriverforskellenpå at være dansk elleretniskiværksættersåledes:
"Rentfagligtgår vi igennemdet samme,men vi har længereat gå end de har.Jeg synes,
jeg startedehelt åbent og skullebygge relevantekontakterop. Men det har meget med
kulturat gøre.Ting er megetskjulteog koderneer svære.I lsraelkan man spørgefamilien
og de andre,om de ved noget.Man har et fundament,når man er hjemme.Men alle ens
Man bliverholdt
og man kommerunderbegrebet"udlænding".
blivernulstillet
kompetencer
på afstand,når man er udlænding."
Andrehar oplevetat de blivertalt ned til ellerfår tilbudom hjælptil at findeet rengøringsjob,
som denne kvindefortæller:
"Jeg har oplevet,at jeg som asiatiskkvinde,der vil være iværksætterikke blivertaget
alvorligt.Bådeaf nogledanskereog noglemed andenetniskbaggrund.Folktaler
nedsættendeog behandlermig ikke altid med respekt.Det er især folk med en høj
Jeg
som trorat jeg erufaglærtogledig,og bareskal haveet rengøringsjob.
uddannelse,
jeg har modtaget,og her er jeg
holdningeri den rådgivning,
har ikke mødt nedsættende
at der var noglesom ikke
blevettagetalvorlig.Jeg har oplevettil et informationsmØde,
præsenterede
sig,så jeg ikkevidstehvem de var og andresom ikketog mig alvorligt,men
taltened til mig. Blandtandetvar der en som sagde,at han kunneda godt skaffemig et
men det kanjeg selv klare,det behØverjeg ikke hjælptil."
rengøringsjob,
er dem som ser mindstdanskeud.
De kvindersom har flestnegativeerfaringer,
og mediernesfokuspå etniskegrupperi samfundetvil også haveen
Integrationsdebatten
indflydelsepå, hvordanman bliveropfattetog behandleti det offentligerum og man har
som individ,ikke megetkontrolover hvordanomverdenenvælgerat definereen.
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Etniske netværk
Kvindernerefereredetil forskelligenetværk,både etniske-, familiære-, professionelle
og
uformelledanskenetværk.Der er megetstor forskelpå, hvilkeaf disse netværkder har den
størstebetydning,og det varierermegethvordande forskelligetyperaf iværksætterebruger
deresforskelligenetværk.
Interviewene
viser at kvindeligeiværksætteres
brug af netværk,afhængeraf type af
personlighed,
virksomhed,
uddannelse,
familierelationer
ellerom man er danskgift.Flereaf
de kvindeligeiværksættererefererertil deresetniskenetværkog svingermellemat tillægge
det megetstor betydningeller betragtedet som en hæmsko.Det etniskenetværkbliverofte
en hæmsko,hvis kvindernebrydermed normerog værdier.Som en siger:
"Det er sværtat være kvindeover 35 og fraskilt,her i byen. Man bliverudsatfor rygterog
sladder,fra de andrekvinder.Jeg har misteten massetolkeopgaver
på grundaf det. Det er
en lilleby og folk kommertil kommunenog fortællernoget.Folktror,at jeg som tolk har
sladrettil kommunenom, at de har tagetpå ferieudenat meldedet,for at beholde
bistandshjælpen.
De sigerogså, at da jeg fik pengetil et lillep;ojekt,så måttedet være fordi
jeg havdefortaltkommunennoget".
Her var der ikketale om nogenbestemtnationalitet,
men snarereat værdiernei netværket
er megettraditionelle
og konservative.
Nogleaf kvindernegiverudtrykfor, at det har været
en hård kamp at få sin ide igennemog siden at opnå respekti rollensom iværksætter.
positiveerfaringermed at udnyttederesetniskenetværk
Dog har især vidensiværksættere
som en forretningsmæssig
fordel.De ser det etniskenetværksom en ekstraressource,der
giveradgangtil specifikkemuligheder.De brugernetværketfagligtog forretningsmæssigt,
hvisde arbejderi en niche,hvorens kulturelle
kompetencer
har stor betydning.F. eks i
forholdtil nyhedsformidling,
kommunikation,
specifikvidenellerkontakteri hjemlandet.En
journalistsiger:
"Jeger desudenmed i et netværkaf udenlandske
journalister,
og så brugerjeg mit netværk
i hjemlandet.Disseto netværkgiver indirektekontakterog opgaver.Folk læserdet,jeg har
skrevetog ser mit navnved artiklen.De kontaktermig så, og spØrgerom jeg kan skrivedet
og det. Desudengiverdet fagliginputog mulighedfor diskussion
og dialog".
I dissetilfældeskaberdet etniskenetværki hjemlandetbåde kontaktog nye relationer.
Netværketgenerereropgaverog forretning,
og det bliverbrugttil at få videnog rådgivning.
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Professionellenetværk
tillæggesbåde fagligt,socialt
netværk,entenfagligtog brancheorienterede
Professionelle
netværk,som et
ser det professionelle
og personligbetydning.Kvindernei undersøgelsen
sted med mulighedfor at hente ressourcerog sparring,og hvor der er mulighedfor at
diskuterefagligeting.
De faglige- brancherelateredenetværkser ud til at generereopgaver.Det er typiskde
i længeretid,der er med i dissenetværk.
kvinder,som har væreti gang som selvstændige
relationeropstår,og hvor man får
Det er også i disse netværk,de forretningsmæssige
adgangtil de mere lukkedeuformellebranchenetværk.
netværk.De
er ikke med i brancherelaterede
Mangeaf de nystartedevidensiværksættere
En af
har typisktilknytningtil netværkder er brederefunderet,i fleretilfældekvindenetværk.
siger:
de megetnystartedevidensiværksættere
"Jeger med i Morgendagens
Webgirlsog mindrenetværk,og så har
Heltinder,
lavetsit eget lillenetværk.Jeg har også forsøgtat skabe mit eget
iværksætterkurset
netværkmed fagligtindhold".
Dennegruppebrugernetværkenetil at bekræfteidentitetensom iværksætter,og er ikke
på, at fagligenetværkkan generereopgaverellerkan være
opmærksomme
forretningsudviklende.
er der hvor man, som ny
iværksætternetværk,
ellersemiprofessionelle
De professionelle
En del af
og sparringspartnere.
iværksætter,har mulighedfor at finde rollemodeller
netværk.
har også fået hjælpaf danskekvinder,via professionelle
vidensiværksætterne
Kontaktmed danskekvinderellermed en danskmentorbrugessjældentaf de traditionelle
Det er en erfaring,at en dansk mentorfaktiskgiveradgangtil formelle
iværksættere.
har
kontakterellertil uformelledanskenetværk.Flereaf de nystartedevidensiværksættere
som de
netværkgennemiværksætterkurser,
hørtom og fået kontaktmed de professionelle
af netværk,og er blevetbedretil at brugedet.
har gået på. Noglehar også lært betydningen
netværker ikke interessantefor de traditionelleiværksættere,
De danskeprofessionelle
og hvadde skal brugestil. De, der ikkekendertil
ellerogsåved man ikke,at de eksisterer,
netværk,er ogsåtypiskdem, der ikke har fået nogenform for rådgivning.
de professionelle
netværk.De
Nogleaf de traditionelleiværksætterekan se en fordeli danskeprofessionelle
vil måskegerne brugedem, men finderdet svært,at findeud af hvordanman kommeri
kontakt.
når det
efterlyserdirekteen nytænkningaf netværksideen,
To iværksætterrådgivninger
De menerikke,at de danskerelaterede
kvindeligeiværksættere.
drejersig om traditionelle
Afstandener for stor.
professionelle
netværker relevantefor dennegruppeaf iværksættere.
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Uformelledanske netværk
De flestevidensiværksættere
har et dansk retateretnetværk,og de tillæggerdet en ret stor
betydning.De flesteaf de traditionelle
iværksætteretillæggerikke et dansk netværkstor
betydning,
og de har kun i begrænsetomfangdanskekontakter.Flereaf
vidensiværksætterne
giverudtrykfor, at de har megetsværereved at skabe danske
forretningsmæssige
relationer.
De efterlyserto ting.Delsmenerde, at de mangler
kontakter,der kan give dem branchespecifik
information;kontaktersom kan fortælledem
mereom, hvordanbranchenfungerer,give dem nøglentil at forståbeslutningsprocesser
og
de uformellespilleregler
indenforbestemtebrancher.
Delsefterlyserde "døråbnere"til eksaktevirksomhederog til branchenetværk,
hvor det er
sværtat få adgang.Kvindernesiger,at de manglerrelationerne,
ikkekan etablere
kontakten,
og står udenfor.De manglerden danskeuformellekontaktog relation,der opstår
som resultataf fællesuddannelse,
arbejdeellerfritid.Det der skaberfornemmelsen
af at
man har nogettil fællesellerkenderhinanden.En kvindesigersåledes:
"Jeg har brug for netværk.Det er sværtfor mig at komme ind, selv om jeg gør altfor at
kommeind og kommei kontaktmed danskere.Når det er sværtfor mig,som er " en der
måskebliversmidtud af døren,men så kommerind af vinduet",jeggør alt for at blandemig
med danskere,og er en som har megetgå-på-mod,så må det væresværtfor andreat
brydemønstrene.Man brugeren massetid og energipå at kommei kontakt,og på at
kommeind et ellerandetsted".
Hos flereaf vidensiværksætterne,
især de nystartedeblivernetværkdiskuteretivrigt.De
snakkerom, at de har et for lillenetværk,og at det er sværtat skabesig et dansknetværk.
Kvindelige
iværksættere
med andenetniskbaggrundend danskopleversåledesbåde
acceptog modstandfra det danskesamfundi deres iværksætteri.
De møderudfordringeri
forholdtil videnog brug af både etniske,danskeog professionelle
netværk,og ud over dette
er der interneforskellei kendskabtil eksisterendenetværk.
Den generelleoplevelseaf netværksskabelse
blandtde etniskeiværksætterkvinder
i
undersøgelsen
er, at det er sværtat skabekontaktpå tværsaf netværk,og her kunneder
derforvære brug for nytænkning.
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