
HJEMMET UKE 12/1910

SOSIALT: Her har jeg fått 
dekket lengselen etter et 
sosialt fellesskap, og flere 
av oss har kontakt også på 
fritiden, sier Haifaa.

– Moving Mamas er blitt min andre familie. Når jeg har ferie,  
savner jeg å være her, sier Haifaa Alhasoun fra Syria.
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Jobben er blitt  
min andre familie

Ny hverdag for Haifaa
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FÅR ROS: Maria 
D'erasmo (t.h.) er 
svært fornøyd med 
Haifaa, og sier hun 
gjør en viktig jobb.

MOVING MAMAS: 
En merkelapp som 
inneholder mange 
sterke historier.

 SKI  Over en symaskin sitter 
40 år gamle Haifaa travelt 
opptatt. Det summer heftig 
når nålen jobber seg gjennom 
stoffet. Hun ser opp og ønsker 
oss velkommen, smilehull 
kommer til syne på begge 
kinn. Rundt henne sitter kvin-
ner fra alle verdenshjørner. 
Bakerst i lokalet, sitter den 
eneste hanen i kurven.

Vi er på besøk hos den  
sosiale entreprenørbedriften 
Moving Mamas. Haifaa kom-
mer fra Syria, og har bodd  
i Norge i tre år. Det siste året 
har hun jobbet her. Hun kaller 
kollegaene sin andre familie. 

STOR OVERGANG 
Haifaa kom til Norge halvan-
net år etter ektemannen, og 
hun hadde med seg fire barn i 
alderen 4 til 13 år. Overgangen 
fra et samfunn der hun kjente 
alle de sosiale kodene, til et 
samfunn der hun ikke skjønte 
noe, var vanskelig å takle.

– I Norge er alle travle. De 
jobber hele dagen, og om kvel-
den er det felles aktiviteter. 
Selv i helgene virker det som 
om avtaleboken er full. Vi 
meldte oss inn i Røde Kors,  
og ble med dem på turer og 
aktiviteter. Vi ville finne ut 
hvordan nordmenn er sosiale. 
Vi skulle bo her, og da måtte 
vi vite hvordan dere levde her. 

Etter tre år sier Haifaa at de 
har full avtalebok selv.

– Vi nærmer oss kanskje 
slik en nordmanns familie- 
hverdag ser ut.

I Syria var Haifaa vant til at 
folk kom innom titt og ofte. 

– Som regel er damene 
hjemme med barna. Når de 
begynner på skolen, har vi  
et kvinnefellesskap som jeg 
savnet her i Norge. Vi går inn 
og ut hos hverandre, deler sor-
ger og gleder. Døren er alltid 
åpen.

DEN NYE HVERDAGEN
Det første året var Haifaa  
hjemme fordi den yngste søn-
nen ikke hadde barnehageplass. 

– Det ble veldig lange dager. 
Jeg vasket tøy, ryddet og laget 
mat. Men jeg ville helst ut 
blant folk!

Da sønnen fikk barnehage-
plass, begynte Haiffa på norsk-
kurs, og deretter fikk hun  
praksisplass hos det sosiale  
entreprenørselskapet Moving 
Mamas. Det siste halve året 
har hun vært fast ansatt.

– I Moving Mamas har jeg 
fått dekket lengselen etter et 
sosialt fellesskap. Her er vi 
kvinner fra flere steder i  
verden, vi spiser sammen, 
prater og lærer av hverandre. 
Noen av oss har også litt  
omgang på fritiden. Jeg 
forstår at jeg har vært  
heldig. 

STERK PERSONLIGHET
Maria D’Erasmo bryter 
inn i samtalen. Hun har  
tatt permisjon fra lærerstil-
lingen i Oslo og er nå avde-
lingsleder i Moving Mamas 
på Ski.

– Haifaa har en sterk per-
sonlighet, hun er positiv og 
energisk. I begynnelsen måtte 
vi riktignok snakke litt om 
dette med arbeidslivet og 
hvordan det fungerer i Norge. 
De kulturelle forskjellene er 
vanskelige å forstå, dersom 
man ikke får dem forklart. 
Som at man må si fra hvis 
man er syk eller ikke kan 
komme, selv om man «bare» 
har praksisplass, og uansett 
får penger av Nav.

Haifaa nikker ivrig. Hun 
syntes mange ting var kompli-
sert før hun fikk det forklart. 
Det var ikke bare det språk- 
lige som var utfordringen.

– Jeg kjenner at det å jobbe, 
gir overskudd. Først syntes jeg 
det var slitsomt, siden mannen 
min har veldig lange dager 
faller mye av arbeidet på meg 
hjemme. Men raskt skjønte 

jeg at jobben ga meg energi  
og mestringsfølelse. 

I tillegg sier hun det var 
viktig for både mannen og 
henne å ikke være avhengig  
av hjelp fra Nav.

– Vi ville klare oss selv.  
Jeg sier ikke at det er lett,  
men vi klarer det.

HJELPER DE NYE
Nå jobber Haifaa i 60 prosent 
stilling. I tillegg er hun veile-
der for en kvinne som akkurat 
har kommet fra Syria. 

– Jeg kan forklare henne  
de tingene jeg ikke skjønte 
selv i begynnelsen, slik at  
hun slipper å gå den samme 
kronglete veien.

Maria D’Erasmo har sam-
me erfaring.

– Det å bruke kvinnene som 
er ansatt her som mentorer,  

For meg er det 
viktigste å ta 
del i et felles-
skap, være 
sammen med 
noen, lære noe.

ser vi er svært viktig. De kan 
forklare vanskelige ting på en 
annen måte enn oss.

Ved å være mentorer i peri-
oder, kan kvinnene også gå 
opp i stillingsprosent. Det er 
ikke alle som blir tilbudt fast 
jobb i bedriften. Noen er på 
språkpraksis og noen på  
arbeidspraksis. 

– Flere av kvinnene har 
vært i Norge i veldig mange 
år, men de har kanskje ikke 
vært i arbeid eller fått noe  
særlig språktrening. Her får de 
litt av begge deler.

TILRETTELEGGER
Haifaa ønsket å gi et bidrag til 
familieøkonomien. Mannen 
driver egen frisørsalong og er 
sjelden hjemme før i åttetiden 
på kvelden. 

– Det er fint å bidra økono-
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BIDRAR: Gjengen i Moving 
Mamas er entusiastiske og 
full av tro på fremtiden.

misk, men det er ikke den 
største grunnen. For meg er 
det viktigste å ta del i et felles-
skap, være sammen med noen, 
og lære noe. Jeg hadde blitt 
skikkelig deprimert av å sitte 
hjemme alene hver dag. 

For å få dagen til å gå opp, 
legger Maria D’Erasmo opp 
arbeidsdagen etter individuelle 
behov. For Haifaa muliggjør 
dette at hun mestrer jobben.

– I stedet for å begynne 
klokken åtte, får jeg begynne 
ni. Og i stedet for lange dager, 
jobber jeg korte dager hele 
uken. Fire barn, krever jo  
også litt.

FRIHETEN I NORGE
Når moren er bekymret over 
alt mulig, forteller Haifaa om 
friheten i Norge. At man har 
frihet til å leve i fred med den 
kulturen man har. 

– Det er noe jeg liker godt; 
lik frihet for alle. I Norge er 
alt mulig. Jeg kjenner at min 
gamle drøm om å studere me-
disin, stadig dukker opp igjen. 
Kanskje ikke nå mens barna 
er små, men senere. Eller  
sykepleier eller farmasøyt. 

Haifaa ser drømmende ut  

i rommet. Maria klapper  
henne på armen.

– Det er ikke for sent, 
Haifaa. Den friheten har du 
når barna blir voksne også.

– Ja, nå vil jeg først sørge 
for at barna mine får en utdan-
ning. I Syria er man gammel 
når man er 40 år. Her er det 
annerledes. Det er fint. 

FAMILIEN I SYRIA
Øynene til Haifaa fylles når 
hun snakker om moren sin. 
Hun vet hennes høyeste ønske 
er å få se datteren igjen før 
hun dør.

– Det er lettere for barna 
våre enn for oss. De omstiller 
seg og har ikke de samme 
minnene. Min yngste spurte 
meg nylig: Mamma, har du  
familie? Selv om vi snakker 
sammen på telefonen, så kjen-
ner han ikke nærheten til dem. 
Han var veldig liten da vi  
flyktet fra Syria.

Haifaa følger med på nyhe-
tene, og hun vet det er rolig  
i området der familien bor. 

– Det betyr mye for meg  
å vite. Vi setter kanskje større 
pris på mange ting i livet. Vi 
har opplevd krig og har vært 

på flukt, så det er klart vi har 
en tung bagasje med oss.

Det rareste med Norge må 
være været, ler Haifaa.

– For et vær! I begynnelsen 
syntes jeg det var rart at nord-
menn reiste på ferie til utlan-
det om sommeren, når det  
endelig var fint vær her. Nå 
skjønner jeg mer hvorfor. Folk 
trenger å komme bort fra hver-
dagen, gjøre noe annet, få nye 
impulser. Selv kjenner jeg at 
det hadde vært deilig med en 
tur til sommeren. Kanskje er 
jeg blitt mer norsk?

Men Haifaa har ikke hatt 
ski på bena ennå.

– Vi var på Lillehammer 
med Røde Kors i fjor. Det var 
masse snø. Barna synes det  
er kjempegøy med ski, men 
akkurat det turte jeg ikke. •

 hjemmet@egmont.com

MOVING MAMAS
Kirstine Holst Jansen etablerte 

Moving Mamas AS og de første seks 
kvinnene startet 1. september 2015. De 

jobber for å skape trippel bunnlinje  
– vi må få til positive resultater innenfor 

alle tre områdene «People Planet Profit». 
Det er ikke lett, men heller ikke umulig. 

Det er det FNs bærekraftsmål handler om 
– drive samfunnet vårt på en måte som 

løfter alle uten å ødelegge for kom-
mende generasjoner. 

www.movingmamas.no 

I Syria er man gammel når man 
er 40 år. Her er det annerledes. 
Det er fint.


