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STJERNESTUDENT: - Joumana Darouich er en stjernestudent,
skryter Kirstine Holst Jansen.

SPILL: Dette spillet er laget av Moving Mamas.

– Arbeidslivet l
MOVING MAMAS: Kirstine Holst Jansen fra Skien startet sosialentrepenøren Moving Mamas for fem år siden. 

BESTIKK: Dette salatbestikket har kvinnene i Moving Mamas laget.

SKIEN/OSLO: – Arbeidslivet læres ikke
best på skolebenken,
understreker Kirstine
Holst Jansen. Med
Moving Mamas AS gir
gründeren fra Skien
innvandrerkvinnene
arbeidspraksis.
Anne-Lill Aas

anne-lill.aas@ta.no
957 30 144

OVERSKUDD: Fjøla er laget av overskuddsmaterialer fra Kebony

AS.

– Det er nesten som en liten fabrikk. Kirstine Holst Jansen
står ved bordet der fem moving
mamas sitter og syr poser til
ting de selger. Nylig møtte noen
av dem kunnskaps - og integreringsminister Jan Tore Sanner
på TV2-nyhetene. Kvinnene
skaper produkter av overskuddsmateriale de får fra bedrifter. Takket være Kebony AS
i Skien, teknologibedriften
innen treindustri, kan de lage
matfjøler og lekkert trebestikk

til salaten. Nå har de også skapt
spill av trebiter, og alt er designet av proffe designere. Overskuddsmateriale fra Kirstines
tidligere arbeidsplass, Kebony,
kommer til nytte i Moving Mamas lokaler på Hasle i Oslo. I januar etablerte de seg også i Ski
kommune.

FNs bærekraftsmål
– Se, her har du en dørstopper
til hytta, sier Kirstine og viser
fram produktet innvandrerkvinnene har laget av tre.
– Og her er en notisblokk innbundet i skinn.
I tillegg til å lage ting leies
kvinnene ut til forskjellige arbeidsplasser, slik at de både får
innsyn i norsk arbeidsliv og
lønn.
- Vi som driver virksomhet
må gjøre noe mer enn å definere vår business ut fra hvor mange produkter vi selger. Vi må
forklare hvilke problemer vi
faktisk løser. Et godt sted å starte, er FNs 17 bærekraftsmål. For
eksempel er det viktigste ved

Moving Mamas at vi bidrar til
«Likestilling mellom kjønnene»
og «Mindre ulikhet», sier Kirstine.

– Stjerneelev
I 2015 etablerte Kirstine Holst
Jansen Moving Mamas, som nå
har rundt 20 ansatte mellom 23
og 65 år. Kvinnene rundt bordet
skryter av språkpraksisen de
får.
– Voksenopplæringen er viktig, men innvandrere trenger
også praksis. Vi ønsker en tettere kopling mellom Introduksjonsprogrammet og arbeidslivet, sier Jansen.
Malika fra Afghanistan knyttet tepper i hjemlandet i 20 år.
Hun har vært hos Moving Mamas i tre måneder.
– Jeg vil gjerne jobbe i barnehage, men først må jeg lære
meg norsk. Det gjør jeg her, sier
Malika Maktaq, som ikke legger
skjul på at hun er stolt av sin
skoleflinke datter.
- Etter kort tid i Norge har
hun bare femmere på skolen.
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læres best i arbeidslivet
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Hun vil bli kirurg, forteller hun.
Joumana Darouich fra Syria
har baby i magen og drømmer
for framtiden. Hun er utdannet
pedagog. I Norge ønsker hun å
jobbe innen helsesektoren.
– Her får jeg hjelp når jeg trenger det, lærer jeg norsk og lærer
å forstå det norske systemet
bedre, sier hun.
– Joumana er en stjerneelev,
skryter Kirstine, og tilføyer:
- Våre Mamas har ikke fått så
gode muligheter til utdanning
og egen inntekt i sine hjemland. Her i Norge er det viktig å
sikre sin egen økonomiske helse gjennom egen inntekt – å bli
selvforsørget. Dette er viktig for
reell likestilling mellom kjønnene, sier Kirstine.

Verdiskapning
Hun mener vi har lent oss mye
på de store arbeidsgiverne, og
det å «få jobb», og dermed inntekt, her i landet.
- Fremover må vi i større
grad tenke hvordan vi selv kan
bli verdiskapere, og at vi kan ha

PRAKSIS: Moving Mamas er mobile og får praksis på norske
arbeidsplasser.
ulike jobber gjennom livet, ikke
nødvendigvis bare som fast ansatt. I EU snakker man om «Employment & Entrepreneurship»
i fremtidens arbeidsliv. Dette
vil ha konsekvenser for hele utdanningsløpet vårt, helt fra
barneskolen og til livslang læring, understreker hun.
Kvinnene i Moving Mamas

har vært nødt til å tenke kreativt.

Viser omtanke
- De har håndtert økonomiske
utfordringer og fått mye ut av
husholdningsbudsjettet. Gjennom arbeidsoppgavene de får
her, ser vi hvordan de takler å
lære nye ting. De er veldig flin-

NOTISBOK: Kvinnene lager fine ting av overskuddsmateriale.

ke til å samarbeide og hjelpe
hverandre.
Skienskvinnen smiler varmt
til kvinnene rundt bordet, som
smiler tilbake.
– De viser mye omtanke og
forståelse for de som er nye her.
Slik er det jo ikke alltid ellers i
arbeidslivet, der alle har nok
med sine egne oppgaver.

Moving Mamas visjon har
forkortelsen MIA: Mulighet, arbeid og inntekt – for alle kvinner.
– Som alle andre har kvinnene behov for å føle at de får
brukt talentet sitt og bidra i
samfunnet. De trenger å få et
bevis på at de er verdt noe og at
noen behøver dem.

