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Drømmejobb i sikte
Det er ekstra vanskelig for innvandrerkvinner å komme seg inn på 

arbeidsmarkedet. Det ønsker Moving Mamas å gjøre noe med.
TEKST GRY HARTVIGSEN FOTO ANNE ELISABETH NÆSS

Hei, og velkommen til oss! 
Det mangler ikke på smil og 

varme når Moving Mamas åpner 
dørene for besøk i lokalene på 

Økern i Oslo. Avdelingsleder i Hovinbyen, 
Fatima Ashoor, og Ghada Dawood, som job-
ber med Moving Mamas Academy, forteller 
ivrig hvordan de havnet nettopp her.

– Jeg kommer opprinnelig fra Qatar, er 
utdannet og har jobbet innen administrasjon 
i hjemlandet mitt. Dette er min første jobb 
i Norge. Jeg fikk praksisplass hos Moving 
Mamas mens jeg var under norskopplæring, 
og så har jeg bare steget i gradene til jeg fikk 
fast jobb. Jeg har bodd i Norge i sju år, og er 
blitt mye tryggere og har lært meg det norske 
språket gjennom jobben. Nå er det faktisk 
lettere for meg å snakke norsk enn engelsk, 
sier Ashoor og ler.

Moving Mamas er en sosialentrepenør 
for og med innvandrerkvinner. Målet er 
at kvinnene skal få hjelp til å komme inn 
i yrkeslivet og etter hvert finne drømme-
jobben. Veien kan være lang for dem som 
sliter med språket og som kanskje aldri 
har vært i arbeid i hjemlandet.

Ashoor og Dawood forteller at det 
viktigste arbeidet de gjør er å lære inn-
vandrerkvinnene om hvordan det norske 
arbeidslivet fungerer.

– Hos oss er det trygt, her er det lov å 
snakke dårlig norsk. Alle er i samme båt 
selv om de har ulik bakgrunn og livssitua-
sjon. Her finner de et viktig kvinnefelles-
skap og blir godt kjent med hverandre, 
forklarer damene.

– Jeg har bodd i Norge i nesten 30 år 
og jobbet tidligere hos Princess, der jeg 
fikk kjennskap til samarbeidspartneren 
Moving Mamas. Jeg likte veldig godt 
tankegangen om å gi innvandrerkvinner 
arbeidstrening og selvtillit. Det er min 
første uke på jobb her, og jeg gleder meg 
veldig til å komme skikkelig i gang, sier 
Ghada, som vokste opp på Gjøvik. 

Moving Mamas’ lokaler består av flere 
rom, og i arbeidsrommet holder Sana, 
Camilla, Natsnet, Almaz og Rezan på med 
ulike oppgaver: En sitter ved symaskinen, 

en stryker, en trer inn bånd og en annen 
pusser ulike gjenstander i tre. Stemningen 
er god. Camilla skryter av Natsnet, som 
for øyeblikket står og stryker tøyposer.

– Det er hennes første dag her, og hun 
er veldig flink. Veldig ….hva heter det? 
Camilla leter etter ordet,

– Effektiv!
De andre damene smiler og ler. De har 

egne avtaler med Moving Mamas om hvor 
mye de skal jobbe, men samtlige er på 
norskopplæring utenom arbeidstid. 

– Det er spesielt utfordrende for innvan-
drerkvinner å få seg jobb. Når de kommer 
hit til Norge er de ofte allerede mødre og 
har omsorgsrollen i familien. Det er også 
vanlig at kvinnene får barn raskt etter at 
de har etablert seg og slått rot her. Når 
barna blir større ønsker mødrene både 
å lære seg språket bedre og å jobbe. Men 
når de er i 40-årene, sliter med språket og 
aldri har jobbet før, havner de langt bak i 
køen, sier gründer Kirstine Holst Jansen.

Hun forklarer at Moving Mamas 
befinner seg i skjæringspunktet mellom 
privat, offentlig og frivillig sektor. 

– Som sosial entreprenør har vi 
utviklet en arbeidsmodell som handler 
om å gi kvinnene en god reise inn i norsk 
arbeidsliv. På veien dit er det behov for 
mye informasjon, språktrening, praktisk 
trening i samarbeid og initiativ, kulturfor-
ståelse og bygging av selvtillit. Etter hvert 

får de fleste erfaring med lønnet arbeid, og 
ser at de selv kan være en verdiskaper og 
attraktiv ressurs, påpeker Jansen. 

Hun legger til at enten damene senere 
skal jobbe med produkter eller tjenester, 
i offentlig eller privat sektor, vil læringen 
og treningen hos Moving Mamas være 
en god start, som et supplement til 
Voksenopplæringen.

– Siden vi startet opp for snart fire år 
siden, er erfaringene at dette er menings-
fullt å jobbe med, siden hver kvinne har 
sin bakgrunn og historie. Noen ønsker 
og trenger mer utdanning, andre trenger 
arbeidserfaring og nettverk. Det er et 
krevende område å jobbe med siden det 
blant kvinnene finnes mange skjebner og 
mye bagasje, forklarer gründeren.

Det kan være vanskelig å se for seg 
hvordan det er å skulle tilpasse seg så mye 
nytt. Innvandrerkvinnene står foran en 
stor kulturell endring idet de kommer til 
Norge. Selv med utdanning og arbeids-
erfaring må de likevel lære språket og 
forholde seg til et annet arbeidsliv med 
andre regler, i et svært digitalisert land.

– Vi tenker ikke over det, men det 
kreves mye digital kunnskap av voksne 
mennesker her til lands. Enten det er 
snakk om skole, Nav, bank eller jobb, skal 
du kunne logge deg inn og finne ut av det 
aller meste selv. Men når du verken kan 
språket eller har den digitale kompetan-
sen er dette utfordrende, påpeker Jansen.

Det finnes få førstegangsjobber som 
krever lite kompetanse. Derfor håper 
gründeren at enda flere store og mellom-
store bedrifter kan gi innvandrerkvinner 
en sjanse. Veldig mange av kvinnene er 
svært motiverte og ønsker å jobbe.

– Det å kunne tjene egne penger og be-
tale skatt betyr så mye for disse kvinnene. 
De ønsker også å få være en del av samfun-
net de lever i, og kunne lære seg språket 
godt nok til å hjelpe barna med leksene. 
Men for at det skal skje må vi sammen, 
både offentlig og privat sektor, samt frivil-
lige, gjøre en dugnadsinnsats. Samfunnet 
har et felles ansvar her, avslutter hun. 

MOVING MAMAS
 ► Ble startet i september 2015 av 
gründer Kirstine Holst Jansen og 
er en sosialentreprenør for og med 
innvandrerkvinner. Målet er å gi dem 
muligheter innen arbeidslivet.

 ► Moving Mamas’ visjon er MIA: 
Muligheter, arbeid og inntekt – for 
alle kvinner. Ved å samarbeide med 
bedrifter innen privat sektor gir Moving 
Mamas innvandrerkvinner en sjanse til 
å bygge nettverk og bli kjent med norsk 
arbeidsliv.

 ► Les mer på movingmamas.no
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1. Det er mye smil og latter blant kvinnene 
hos Moving Mamas. Takhøyden er stor i 

lokalene ved Økern i Oslo. 2. Øyeputene er 
fylt med jasminris og lavendel som skal virke 

avslappende og motvirke stress. 
3. Alle kvinnene i Moving Mamas har 
en individuell avtale om hvor mye de 

skal jobbe. Bedriften er et supplement 
til Voksenopplæringen. 4. Damene 

produserer store og små handlenett av 
overskuddsmateriale fra systuen i Ski, som 

også drives av Moving Mamas. 
5 og 6. Mange av innvandrerkvinnene har 

aldri vært i arbeid tidligere og synes det er fint 
å få både arbeidstrening og språktrening i et 
trygt miljø. 7. Damene bytter på hvem som 

gjør hvilke oppgaver i løpet av dagen, og det 
å sy krever mer presisjon og fokus enn andre 

oppgaver. 9. Memospillet «Lykkeflokk» er laget 
av miljøvennlig bøketre, og designet av Lissette 

Romero fra Ansvar Redesign. 


