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Så fick vi arbete i Sverige
MARIA II:
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MARIA II

PROJEKTÄGARE

Stiftelsen Minerva

MÅLGRUPP

Arbetssökande utomnordiska kvinnor

med akademisk utbildning

SYFTE

Att driva ett mentorprogram

kombinerat med praktikplats

för att ge deltagarna ett arbete,

bredda sina kunskaper

och få ett fruktbart nätverk.

METOD

Mentorprogram / Praktikplats /

Seminarier / Kontinuerlig vägledning

PROJEKTLEDARE

Karin Rosenberg

EXTERN KONSULT

Marita Norlin

PROJEKTTID

November 2000–mars 2002

FINANSIÄRER

Nutek, Växtkraft Mål 3, Länsstyrelsen Dalarna,

Arbetsförmedlingarna i Falun och Borlänge
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   , tio kvin-
nor från världens alla hörn
har träffats, utvecklats och

fått ny luft under vingarna. För
andra gången har det regionala
resurscentrat Minerva framgångs-
rikt genomfört MARIA-projektet
(Mentorprogram för arbetssökande
invandrarkvinnor med akademisk
utbildning).

Under drygt ett år har tio arbets-
sökande kvinnor i Falun och Bor-
länge deltagit i en process som för
de flesta har resulterat i ett arbete.
Under resans gång har de fått
praktikplatser, var sin mentor,
matnyttig kunskap, nya kontakter,
vänner och ökat självförtroende.

I början lades mycket kraft på
att deltagarna skulle få lära känna
varandra. Varje kvinna fick tid och
utrymme att berätta om sig själv
och sitt liv och beskriva vilka för-
väntningar hon hade. För några

MARIA II: Projektet som öppnade dörrarna

handlade det om att komma in på
arbetsmarknaden över huvudtaget.
Om det motsvarade deras utbild-
ning eller inte spelade mindre roll.

   med om-
sorg. De skulle vara kloka, yrkes-
verksamma personer med ett brett
kontaktnät. En självklarhet var att
de tyckte att det var viktigt och
intressant med integration.

De kvinnor som ville bli men-
torer hade kommit en bra bit i
karriären och var intresserade av att
dela med sig av sina kontakter och
erfarenheter. Varje mentor-adept-
par fick upprätta ett ömsesidigt
kontrakt – hur ofta och under vilka
former de skulle träffas, om adep-
ten kunde ringa hem till sin men-
tor eller inte o.s.v.

Under året träffades adeptgrup-
pen två gånger i månaden tillsam-
mans med projektledaren. Varje

gång fick kvinnorna berätta om var
de befann sig och vad som hänt
sedan sist. Ibland deltog alla men-
torer. På programmet stod punkter
som språkträning, positivt tänk-
ande, att må bra, manligt/kvinn-
ligt, jobbsökning, intervjuträning
med mera. Några arbetsplatsbesök
gjordes inte förutom ett par studie-
besök på Poolia och Proffice.

Flera av adepterna törstade efter
träning i svenska. Några gick vidare
och läste ännu mer svenska. Språ-
ket är nyckeln till vårt samhälle och
arbetslivet.

  var inte att
skaffa jobb åt adepterna utan mer
att finnas som stöd och bollplank.
Att de kunde ge adepterna frukt-
bara kontakter fanns dock med i
planeringen.

E
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vanka är född och uppvuxen i
Sofia i Bulgarien. Hon stude-
rade till väg- och vatteningenjör

men hoppade av efter fyra år. En
semester i Sverige och en förälskelse
gjorde att hon stannade kvar en tid,
jobbade på Marabou i Sundbyberg
och gick en kurs i svenska för in-
vandrare.

SPRÅKKUNSKAPER

Men känslor kan ta slut och hon
for hem igen. Tack vare sina ny-
vunna kunskaper i svenska fick hon
jobb som allt i allo när ABV bygg-
de hotell vid Svarta havet. En av
byggarbetarna kom från Borlänge
och den här gången slutade det
med bröllop. Efter något år flyttade
de båda till Borlänge och ganska
snart tog paret över en grill och en
kiosk i centrala stan.

– Jag arbetade med försäljning
men det som slet ut mig var all
glass vi sålde. Min arm klarade inte
det. Efter drygt elva år sålde vi
kiosken, jag gick arbetslös ett år
och sedan studerade jag på Kom-

IVANKA LARSSON: Jag behövde kontakter

”Kan vi ta intervjun när jag har lunch? Jag vill ogärna vara borta från jobbet för länge.”

Rösten i telefonen låter både avvaktande och intresserad. Svenskan är i det närmaste

felfri. Ivanka Larsson har ett vikariat på Dala-Demokratens (DD) annonsavdelning och

i växeln. Hon har äntligen påbörjat sin egen väg ut i det svenska arbetslivet.

vux. Allt som allt har jag utbildat
mig i 4,5 år på Komvux och genom
andra kurser i Sverige. Jag gillar
matte och har alltid haft lätt för
siffror. Därför ville jag skaffa mig
ett jobb där jag kunde få använd-
ning av mina kunskaper.

SJÄLVFÖRTROENDET I BOTTEN

När Ivanka berättar om alla arbeten
hon sökt och om alla nej hon fått
ser man besvikelsen i hennes ögon.
Den sitter så djupt och hon har fått
kämpa med att återfå tron på sig
själv. Att hon faktiskt är en kvinna
med gedigna kunskaper och stor
kapacitet. Det har så sakteliga gått
upp för henne under det senaste
året. Mycket tack vare MARIA II,
de övriga kvinnorna i gruppen och
hennes mentor, Barbro Trum.

STUDIER ELLER PRAKTIK?

Vad var det som fick henne att gå
med i MARIA II?

– Jag kände en kvinna som hade
deltagit i det första Mariaprojektet
och hon berättade om det för mig.

I
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Jag insåg att jag behövde få hjälp
med att få ett arbete där mina kun-
skaper kom till sin rätt.  Även om
jag socialt har kommit in i det
svenska samhället finns fortfarande
en tydlig spärr in i arbetslivet. Jag
behövde helt enkelt kontakter.

Ivanka kom med, men samtidigt
kom hon in på kursen ”Diplomerad
ekonomiassistent” på Folkuniversi-
tetet. I samråd med projektledaren
Karin Rosenberg fick kursen ersätta
praktikplatsen. Detta kan ha gjort
att tiden för arbetssökning blev för
kort. Ivanka fick lägga energin på
studierna.

OLIKHET KAN VARA BRA

En månad på ABB:s ekonomiavdel-
ning i Ludvika blev det i alla fall.

– Där fanns hur mycket jobb
som helst. Men i längden blev det
slitsamt att pendla mellan Borlänge
och Ludvika varje dag. Jag skulle
helst vilja arbeta i Borlänge och
helst med ekonomi eller på en rese-
byrå.

IVANKA LARSSON

ÅLDER: 52

FAMILJ: Dotter, man, labradoren Steve

FRITIDSINTRESSEN: Hemmet, resor, mode, mat, filmer, att gå ut med Steve

DET HÄR ÄR JAG BRA PÅ: Omtänksam, ansvarsfull, plikttrogen

DET BÄSTA MED SVERIGE: Att allt fungerar, folk är punktliga, allemansrätten.

6
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Barbro Trum, projektledare

Mötesplats Dalregementet,

mentor för Ivanka Larsson:

Jag har framför allt försökt stärka Ivankas

självförtroende. Intala henne att hon kan själv

och att hon duger.

Att jag blev hennes mentor berodde på den

målbild hon hade gjort. Den visade att hon ville

arbeta i resebranschen. Eftersom jag jobbat inom

turismnäringen föll det sig ganska naturligt. Jag har

själv gått ett av Minervas mentorprogram som adept

och det kändes kul att testa mentorrollen.

Det var lite synd att hon hoppade på en utbildning

i stället för en praktikplats. Då tror jag att jag hade

kunnat hjälpa henne mer. Nu pratade vi mest om hur

hon skulle gå tillväga när hon var klar med skolan.

Vi är ganska olika som personer. Ivanka tyckte att

jag var en så fantastiskt lyckad person, det var lite

jobbigt – jag är absolut ingen perfekt människa. Efter

hand släppte väl det där och vi kom varandra när-

mare. Vi delar intresset för mat, båda har hund och vi

tycker det är kul med kläder. Det är otroligt givande

att regelbundet få träffa och lära känna en annan

person. Ivanka har givit mig väldigt mycket tillbaka.

Hon är omtänksam och har ett annat sätt att tänka

som är stimulerande.

För mig var det viktigt att få henne att förstå att

jag inte är den som kan lösa allt. Jag kan inte ge

henne ett jobb, det måste hon klara på egen hand.

Hon har kunskaperna och jag tipsade henne om att

överlämna sina ansökningar personligen – hon ser ju

så bra ut!

Vi har avslutat projektet men jag tror att Ivanka

behöver stöd från en mentor ett tag till. Vi kommer

att träffas lite till och från. Hon behöver lyftas fram

och upptäcka att hon är en egen person som har

mycket att tillföra.

Intresset för turistnäringen
gjorde att Ivanka fick Barbro Trum
som mentor. Barbro var då chef för
Grand Hotel i Falun men blev
under året projektledare för Mötes-
plats Dalregementet.

– Hon har en sådan drivkraft,
säger Ivanka. Vi har träffats lite då
och då men mest haft telefonkon-
takt. Jag har fått ringa henne när
jag har behövt det och hon har
tipsat mig om olika jobb. Vi är
ganska olika men det tror jag fak-
tiskt är bra. Hon peppar mig och
ser mina styrkor mer än vad jag
själv gör.

ETT STEG I RÄTT RIKTNING

Men jobbet på DD var det en
annan mentor i projektet som
tipsade om. Veronica Rigtorp,
fotograf och journalist på DD,
visste att de behövde någon till
annonsavdelningen som kunde
sköta en telefonväxel och som hade
datakunskaper.

– Att svara i telefon är inte min
starka sida, men jag lär mig och jag
trivs jättebra. Förutom växelarbetet
skriver jag in texterna till Idag-
sidan.

Ivanka Larsson har fått en ny
chans. Man måste ju börja någon-
stans och plötsligt en dag kanske
det hägrande ekonomijobbet dyker
upp. Och duktigt folk med ekono-
mikunskaper behövs alltid.

7
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OLGA ANPILOGOVA: Jag ville visa vad jag kunde
Från syateljén bakom butiken Inger Berggren Batik & Tryck i Hantverksbyn

i Borlänge hörs ljudet från en symaskin. Butiken öppnar inte förrän efter

lunch men i ateljén är det full fart. Överallt hänger vackra kjolar och blusar

i olika storlekar, det doftar nytvättade kläder och kaffe.
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ack vare Maria II-projektet
fick Olga Anpilogova en
praktikplats i Inger Berg-

grens syateljé i Borlänge. Hon
började på halvtid eftersom hon
ville avsluta sina studier i engelska
och samhällskunskap först. Bara
några månader senare fick hon
erbjudande om en anställning.

En av de andra sömmerskorna
hade precis sagt upp sig och Olga,
som hade smält in på nolltid, ville
gärna ha platsen.

Hon känner att detta är precis
vad hon behöver just nu. På sikt
kanske hon kommer att söka sig till
textillärarutbildning i Uppsala eller
Linköping, men det ligger längre
fram i livet. Hennes barn behöver
ha mamma inom räckhåll, mannen
arbetar skift och själv gillar hon
jobbet som sömmerska hos Inger
Berggren. Bättre erfarenhet av
kreativ sömnad får man leta efter.

TRÖTT PÅ STUDIER

Olga och hennes familj lämnade
Uzbekistan 1994 och kom direkt

till Borlänge. Hon är utbildad
gymnasielärare i tekniska ämnen.

– En kompis från Ryssland gick
det första Maria-projektet, berättar
Olga. Det lät spännande. Men jag
hade just fått mitt andra barn och
hade inte möjlighet att delta.

I stället studerade jag allt vad jag
förmådde – svenska, matte, engels-
ka…ja, allt.

– Jag var så trött på att studera.
Jag ville ut i livet och visa vad jag
kunde.

SKOLPRAKTIK

Så Olga ringde Susanne Erkes på
Arbetsförmedlingen. Först ville
hon ha en praktikplats. Susanne
berättade om MARIA II. Äntligen
var det Olgas tur.

– I MARIA-gruppen sa jag att
jag ville praktisera på dagis eller i
skolan, säger Olga. Karin fixade en
praktikplats som textillärare på
Tjärnaängskolan. Det kändes lite
nervöst i början men jag gick paral-
lellt med en annan lärare och lärde
mig efter hand. Jag trivdes både

med barnen och att undervisa.
Dessutom fick jag en annan bild av
skolan. Jag hade ju bara den som
jag skaffat mig som förälder. Det
var väldigt nyttigt. Nu vet jag vad
det innebär att arbeta som lärare
och så småningom söker jag nog in
på lärarhögskolan.

TEKNOLOGIN SOM STÖD

– Tack och lov att jag har mina
händer. Jag har alltid tyckt om att
sy. Hemma i Ryssland sydde jag
alla mina kläder själv. Mina kompi-
sar trodde att jag hade köpt dem
utomlands!

Kreativiteten har Olga stor nytta
av på sin arbetsplats. Hon är nog-
grann och mån om att alla kläder
ska se lika bra ut både utanpå och
inuti. Sitt teknologiska kunnande
använder hon hela tiden.

– Att sy kläder handlar mycket
om mentalt arbete. Det gäller att
systematiskt tänka igenom alla steg.
Vad man gör först och vad man ska
göra sedan. Jag har nytta av mina
teknologiska kunskaper här också.

T

OLGA ANPILOGOVA

ÅLDER: 38

FAMILJ: Make, dotter (13) och son (5)

FRITIDSINTRESSEN: Familjen, läser gärna och mycket – särskilt ryska böcker och nyutkomna tidskrifter

DET HÄR ÄR JAG BRA PÅ: Laga mat. Roligt när matgästerna äter upp allt som finns.

DET BÄSTA MED SVERIGE: Vintrarna
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Inger Berggren, Batik & Tryck, Borlänge,

Olga Anpilogovas arbetsgivare:

Det passade så himla bra när Karin frågade

mig om jag behövde en praktikant. Det var

snart dags för en stor mässa och jag saknade

arbetskraft – en av mina sömmerskor var sjukskri-

ven och det visade sig att hon snart skulle säga

upp sig.

Vi träffades alla tre – Karin, Olga och jag – och

det kändes bra direkt. Olga tyckte det verkade

intressant och ville gärna ha praktikplatsen om

den kunde leda till jobb.

– Jag kunde inte lämna besked efter bara en

månad. Man hinner inte lära känna varann på så

kort tid. Men efter ett tag var jag helt övertygad.

Olga ville jag anställa. Hon är så självgående och

noggrann. Det märks tydligt hur skärpt hon är, hon

behöver inga instruktioner och har egna idéer.

Hon planerar sitt arbete och gör egna uträkningar.

Både jag och min andra sömmerska Birgitta får

mycket tillbaka, tack vare Olga. Hon har så mycket

att ge och det är både intressant och spännande

att höra henne berätta om sitt liv. Det märks på

hennes arbetssätt att hon kommer från en annan

kultur. När hon syr låter hon till  exempel inga

trådar gå till spillo. Hon är väl van från sitt gamla

hemland att ta vara på materialet och inte slösa.

Det uppskattar jag mycket och där har vi en hel

del att lära av henne.

Att kvinnans roll i hemmet är annorlunda där

hon kommer ifrån märks på olika sätt. Jag säger

inte att vi i Sverige har rätt, det märks bara så

tydligt hur olika vi förhåller oss till varandra i famil-

jen.

Jag är mycket glad åt att få ha Olga i mitt

företag. Jag vet också att hon har tankar på en

textillärarutbildning i framtiden. Det är naturligtvis

inget jag kan eller vill hindra. Jag är glad så länge

hon finns kvar.

10
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Kan Olga ha någon nytta av mig? Vad tror hon att jag

kan tillföra? Jag hade massor av frågor när jag tackade

ja till att bli Olgas mentor. Mycket klarnade när alla

mentorer samlades tillsammans med Marita Norlin under en

dag. Resten gav sig självt när Olga och jag lärt känna varan-

dra lite bättre.

Tillsammans strukturerade vi hur vi skulle göra. Naturligtvis

utgick vi från hennes önskemål och hur hon ville ha det. Jag

försökte hela tiden ha hennes bästa för ögonen. I början sågs

vi över en kopp kaffe, ibland träffades vi hemma hos mig. Vi

har små pojkar i ungefär samma ålder och både barnen och

vi två trivdes bra tillsammans.

För mig som mentor har det viktigaste varit att försöka

stötta Olga och svara på alla hennes frågor. I varje samhälle

finns ju en massa osynliga regler som kan vara svåra att

upptäcka för den som kommer utifrån. Olga samlade på sig

små, nära detaljer som hon ville ha förklarade – Hur gör

svenskarna när de söker jobb? Varför uttrycker man sig så

där? Vad betyder den där gesten?

Jag försökte svara så gott jag kunde och ge henne nyck-

larna. Ibland kunde jag komma med små korrigeringar i Olgas

uttryckssätt, t. ex. ”Du skulle kunna säga så här i stället.”

Vi är två välutbildade kvinnor som möts. Olgas utbildning

är betydligt högre än min men hon har behövt våra svenska

koder. Jag har lärt mig att inte ta över och bara gått in när hon

har velat. Jag har märkt att hennes självförtroende har vuxit.

Det gäller att du känner att du tillhör det samhälle du lever

i och att du behövs. Jag vet att Olga börjar känna det nu.

Veronica Rigtorp, familjeredaktör på Dalademokraten, mentor för Olga Anpilogova:

11
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arin Rosenberg har ge-
nom åren arbetat med
vägledning och utbild-

ning i olika former och samman-
hang. Hon har varit utbildnings-
ansvarig på Domänverket, arbetat
med studietrötta ungdomar, varit
VD för Klippan, ett utbildnings-
företag för arbetslösa och långtids-
sjukskrivna och har idag ett relativt
nystartat företag.

– Jag sitter i Minervas styrelse
och när jag blev tillfrågad att leda
projektet tackade jag ja utan större
betänketid. Det här visste jag att
jag kunde. Det kändes spännande
att få följa en grupp under så lång
tid och det passade mig bra just då
eftersom jag höll på att bygga upp
mitt eget företag.

För att vara projektledare för

MARIA krävs det en rad

kompetenser i en och samma

person. Rollerna är många:

organisatör, utbildare/lärare,

vägledare, praktikletare-fin-

nare och ekonom. Du måste

vara lyhörd, målmedveten och

ha bägge fötterna på jorden.

KARIN ROSENBERG:   

K
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känsla så att de kunde återfå tron
på sig själva. Men jag har känt att
de här kvinnorna har varit motive-
rade från första stund.

Så här i efterhand kan Karin
konstatera att hon också har fått ut
mycket av projektet. Även om hon
varit ensam i projektledarrollen,
har hon fått så mycket tillbaka –
från kvinnorna, arbetsplatserna
och arbetsförmedlingarna. Under
vägen har också projektets refe-
rensgrupp – Minervas styrelse –
funnits som bollplank.

Utvärderingarna från kvinno-
gruppen talar sitt tydliga språk.
I en av dem står det: ” I Maria-
projektet har jag kunnat betrakta
hur andra kvinnor hanterar sin
livssituation.” ”Utan Karins stöd
och hjälp hade jag aldrig fått något
arbete.”

Karin Rosenbergs

tankar och slutsatser:

• Projekttiden behöver sträcka sig

över minst ett år. Dels för att

deltagarna ska hinna praktisera

på olika arbetsplatser och aktivt

söka arbete, dels för att mentor-

programmet ska hinna startas

och genomföras i lugn och ro.

• Vid uttagningen av deltagarna

behövs det gott om tid. Varje

enskild individ måste vara moti-

verad och känna att hon gör ett

aktivt val att delta.

• Det är minst lika viktigt att stödja

deltagaren när hon väl har fått

ett arbete. Annars finns en risk

att hon hoppar av om det inte

känns riktigt bra eller om arbetet

inte motsvarar hennes förvänt-

ningar. Det kan också vara bra

att se om det kan finnas möjlig-

het till deltid eftersom de flesta

kvinnor som kommer från andra

kulturer har huvudansvaret för

hem och barn.

• Det går att genomföra ett inte-

greringsprojekt med relativt små

resurser. Som projektledare för

MARIA II var jag anställd på

kvartstid.

• Det är angeläget att mentor-

rollen blir tydlig från början och

att både mentorer och adepter

har tillgång till ett professionellt

stöd. I dagens läge kan det vara

svårt att få yrkesverksamma

personer att ställa upp ideellt

som mentorer.

Kvinnorna var motiverade
  från första stund

Karin arbetade cirka tio timmar
i veckan med MARIA II. Var det
inte lätt att bli uppslukad av upp-
draget? Risken att bli gruppens
morsa och fixare var väl ändå gan-
ska stor?

– Det var förstås en balansgång.
Jag blev den de kunde rådfråga när
de kände sig osäkra. Jag gick att nå
på telefon för det mesta. Men jag
såg hela tiden till att lägga bollen i
kvinnornas knä. Allt de kunde
göra på egen hand fick de också
göra.

Målet var att 75 procent av
deltagarna skulle komma ut i
arbete.

– Det kändes ganska tufft, säger
Karin. Men vi har mer än lyckats.
Idag har 8 av 9 fått jobb. Det var
också viktigt att stärka deras själv-

KARIN ROSENBERG

ÅLDER: 48

FAMILJ: Maken Lasse, döttrarna Lisa (24) och Frida (22), katten Felix

FRITIDSINTRESSEN: Att vandra i skogen, koppla av på fäboden, lyssna på musik

DET BÄSTA MED SVERIGE: Årstiderna och att det finns gott om plats för oss alla

13



Susanne Erkes, Arbetsförmedlingen i Borlänge:

Jag anser att MARIA II har varit ett framgångsrikt

projekt. Det finns ett starkt behov av olika mötesplatser

för invandrarkvinnor, där de kan träffas, utbyta erfarenhe-

ter och följa varandras utveckling. MARIA II blev ett sådant

forum. Kvinnorna blev bekräftade, de fick höra att de dög och

det tror jag var den främsta styrkan med projektet. Alla i

gruppen var där av samma skäl – de hade lämnat sitt hem-

land, de behövde kontakter in i samhället och de längtade

efter ett arbete i nivå med sin utbildning.

Min egen roll var störst i början av projektet. Därefter

fungerade jag mest som kontaktperson. Det var Minerva och

framför allt Karin Rosenberg som ”lade ut mattan”. Jag fick

kravmallen från henne och utifrån den gick jag igenom de

utomnordiska kvinnor med högskoleutbildning som var in-

skrivna hos oss. Jag hittade tjugo personer och kontaktade

dem alla. ”Det här projektet kan ge dig ett ytterligare fäste på

arbetsmarknaden”, sa jag. Det var viktigt att de själva fick

bestämma om de skulle delta eller inte. Det måste finnas en

motivation för att det ska bli bra. Där jag fick positivt gensvar

frågade jag om Karin kunde få prata med dem.

Under projektets gång stämde Karin av med mig. Hon har

ringt när det gällt frågor som har med vår verksamhet att

göra. Alla de tio kvinnorna fick aktivitetsstöd från oss. Jag var

med vid ett par av gruppens träffar och fanns till förfogande

om någon behövde vägledning.

Som vägledare på Arbetsförmedlingen arbetar jag med

allt från saklig, formell information till rena vägledningssamtal.

Vi  försöker sätta struktur på processen och få varje individ

att fatta egna beslut.

När det gäller arbetssökande från andra länder måste jag

försöka lyssna med andra öron. Vilka val kan den här perso-

nen göra? Hur ser familjesituationen ut? Vill hon ha samma

sorts jobb som hon hade i sitt hemland eller vill hon något

annat?

I MARIA II fanns tid och utrymme för egen utveckling. Där

fanns också någon som pekade på möjligheterna och som

öppnade dörrar.

Arbetsförmedlingen får uppdrag och riktade medel för

att kunna delta i olika typer av arbetsmarknadsprojekt.

MARIA II är ett sådant projekt liksom Logos – till

arbete på egna villkor och Språnget – riktade utbild-

ningsinsatser till alla med utländsk högskoleutbildning
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MARIA II – DELTAGARE

ADEPTER MENTORER

Dagmar Janis, Tjeckien Lena Sterner,
arbetar nu som arbetsförmedlare, informationschef,
på Arbetsförmedlingen i Borlänge Landstinget Dalarna

Bozena Suonsyrjä, Polen Siv Ivarsson,
arbetar nu som administratör politiker, Falun
på Handikappföreningarnas bl.a. engagerad
Samarbetsorganisation (HSO) i Kvinnojouren

i Borlänge

Olga Anpilogova, Uzbekistan Veronica Rigtorp,
arbetar nu som sömmerska på fotograf, Dala-Demokraten,
Batik & Tryck AB i Borlänge Falun

Elza Vinkele, Lettland Maja Gilbert,
arbetar nu med ekonomi och chef för Habiliteringen,
administration på Svea Tolk & Landstinget Dalarna, Falun

Översättarförmedling i Borlänge

Ivanka Larsson, Bulgarien Barbro Trum,
arbetar nu på Kundmottagningen, projektledare, Mötesplats
Dala-Demokraten i Falun Dalregementet, Falun

Ashna Dagstan, Irak Britt-Marie Romlin,
arbetar nu som ekonomiassistent Bricar AB, redovisningskonsult,
på Med Import Food AB i Borlänge Falun

Servin Namik Mama, Irak Marie Edvardsson,
arbetar nu som hemspråkslärare chef för Hagalunds servicehus,
och undersköterska i Borlänge Borlänge

Azra Hubjer, Bosnien Christina Jacobsson,
studerar för att få svensk arbetsförmedlare på
högskolebehörighet Arbetsförmedlingen, Gagnef

Jinan Hussein, Irak Birgitta Johansson,
arbetar nu som gymnasielärare utvecklingschef,
i matematik och fysik på Stora Norrsundets Bruk,
Lugnetgymnasiet i Falun Norrsundet

Inger von Schantz, utvärderare

av båda MARIA-projekten:

Gruppträffarna gav deltagarna

väldigt mycket. Det märktes att var

och en fick ett eget utrymme i grup-

pen. De peppade varandra och gladdes

med den som lyckades få jobb.

Även om kvinnorna mentalt var förbe-

redda på att en praktikplats inte automa-

tiskt skulle leda till en anställning, var det

ändå en besvikelse när det inte skedde.

I vissa fall avbröts praktiken tidigare än

avtalat om man insåg att det inte skulle

leda till jobb. För några har dock prakti-

ken varit mycket betydelsefull och inne-

burit att dörrar ut i arbetslivet har öpp-

nats.

Mentordelen hade större plats i

MARIA I. Mentor/adept-paren träffades

oftare. I MARIA II tycks själva gruppen

av kvinnor ha tagit över den funktion

som relationen mentor-adept spelade i

MARIA I. Dessutom var det en medveten

strategi att dra ner på mentorernas

insatser så att inte deras tidsinsats blev

för stor.

För kvinnorna betyder ett arbete

stärkt självförtroende och en känsla av

att bli accepterad som samhällsmedbor-

gare. Båda projekten har visat på bety-

delsen av långsiktighet och möjligheten

att låta flera faktorer samspela för att

finna vägar ut på arbetsmarknaden.

Samtliga deltagare har talat om hur

viktiga kontakter och tillhörighet till olika

nätverk är när det gäller möjligheterna att

få ett arbete.
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STIFTELSEN MINERVA är ett regionalt resurscentrum för information och

kunskapsspridning för kvinnor i Dalarna. Minerva startade som ett projekt 1992

och tre år senare bildades Stiftelsen Minerva. Stiftarna har förankring inom fackliga,

politiska och offentliga organisationer eller representerar stora och små företag.

En av hörnstenarna i Minervas verksamhet är mentorprogrammen, som med

framgång bedrivits sedan 1992. Målgruppen är kvinnor i Dalarna som har intresse

och förmåga att utveckla sig själva och andra. Mentorerna är kvinnor och män från

offentlig och privat verksamhet. Programmet innehåller handledning i grupp och

individuellt, seminarier och regelbundna möten mellan mentorer och adepter under

ett års tid. Förutom regelbundet återkommande mentorprogram har Minerva drivit

eller deltagit i en rad EU-program:

• Mentor Athena 1998–2000. Ett internationellt mentorprogram, där Minerva var

projektägare och projektledare, mellan fem Österuropeiska länder (Estland, Lett-

land, Litauen, Polen och Tjeckien) och tre Västeuropeiska länder (Sverige, Belgien

och Spanien). Adepterna kom från Östeuropa och mentorerna från Västeuropa.

De senare valdes ut av deltagarna i Västeuropa ur deras stora nätverk. Det hand-

lade mycket om demokrati och kvinnligt ledarskap där östländerna har en annan

kultur på dessa områden.

• Diversity in Europe 2000–2001. Projektets mål var att utarbeta en modell för

mångfaldsarbete i organisationer och företag i Europa. Dessutom ville man starta

och utveckla ett europeiskt nätverk för mångfald. Minerva var projektledare och

projektägare.

• Athena Ergane. Ett europeiskt nätverk för kvinnliga arbetsgivare/företagare och

anställda i mansdominerade branscher och mindre industrier.

Dessutom arbetar Stiftelsen Minerva med att sprida kunskap genom seminarier,

nyhetsbrev och frukostmöten.

Stiftelsen Minerva

Kyrkbacksvägen 8

791 33 Falun

023-159 11

president@minerva.nu

www.minerva.nu
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