Många nyanlända vill få hjälp
med sysselsättning
EKSHÄRAD: Förening tog saken i egna händer för att skapa
jobb för asylsökande
Arbetsskaparna är ett projekt som har startats av föreningen Ekshärligt i
Hagfors.
– Vi hjälper personer som är nyanlända att komma ut på arbetsmarknaden,
starta eget och bli egenanställda, säger projektledaren Malin Pfeiffer.
Integrationsprojektet Arbetsskaparna stöttas av Tillväxtverket, Alfastiftelsen och Hagfors
kommun. Idén föddes av lokala eldsjälar för ungefär ett år sedan.

Anställer nyanlända
– Vi är några företagare som har fått för oss att Ekshärad skall bli Sveriges bästa ställe för
flyktingar. Detta är en unik modell i Sverige. Den ekonomiska föreningen Ekshärligt
fungerar som arbetsgivare och anställer nyanlända entreprenörer. De får en annan
trygghet än om de skulle starta eget företag, säger Bengt Gustavsson.
Syftet är att asylsökande lättare ska kunna delta i integrationen och hitta en meningsfull
sysselsättning och tillvaro i det svenska samhället utifrån sin kompetens.

200 intervjuer
– Många längtar efter att få göra nytta och skapa sin egen försörjning. Svensk byråkrati är
för trög, säger Bengt Gustavsson.
På fredagen var det dags för redovisning av projektet.

– Jag och praktikanten Azam har haft anställningsintervjuer med cirka 200 personer från
15 olika länder, mestadels män. 27 av dem står i startgroparna för att starta företag som
egenanställda hos Arbetsskaparna. Förhoppningsvis kommer hälften av dem i gång redan
till sommaren, säger Malin Pfeiffer, som anställdes som projektledare i januari.

Stort intresse
Starta-eget-utbildning på arabiska, informationsmöten och introduktioner om svensk
arbetsmarknad har genomförts inom projektet.
– Intresset för vårt projekt är stort, folk hör av sig från hela landet. Många är intresserade
av att få en praktikplats. De har inga förutfattade meningar om mindre orter som Ekshärad
eller Hagfors, säger Malin Pfeiffer.
– Vi hoppas få fortsatt stöd med finansieringen så att vi kan fortsätta projektet, säger
Bengt Gustavsson.
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