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Iverksetterlysten er markant storre i
indvandrerkredse end blandt etniske danskere.
Men de mangler hjelp t i l  vekst.

stor del af de mennesker, der bliver nye danskere optrader ogs8 i statistikken over nye ivarksattere. Det viser
fra Erhvervs- og Byggestyrelsen,

Ud af godt 5,5 mio. danskere er cirka 350.000 indvandrere eller efterkommere med ikke-vestl ig baggrund, Af de
15.000 personer, der etablerede virksomhed i Danmark i 2005 befandt ni procent sig i denne kategori, Det betyder,
at ivaerksaettere med udenlandsk baggrund er overrepresenteret i forhold ti l  etniske danskere.

- Der er to mulige forklaringer. Den mest positive er, at mange indvandrere kommer fra lande, som har en meget
stark selvstendighedskultur. Den lidt mere triste er, at det bunder i store udfordringer med at fE fodfeste pE Aet
danske arbejdsmarked, siger vicedirektor Anders Hoffmann fra Erhvervs og Byggestyrelsen,

Han understregerf at tallene viser, at en stor andel af kvinder med udenlandsk baggrund ogsS har et starkt
ivarksattergen. Desuden forklarer han, at de nydanske iverksettere ikke, i modsetning ti l  hvad nogle tror,
primart bliver selvstandige som grgnthandlere eller pizzabagere.

- Der er en stor iderigdom blandt ivarksattere med udenlandsk baggrund, og vi kan se, at de starter virksomheder
i et bredt udsnit af brancher, sE det haenger fint sammen, siger Anders Hoffmann, Til gengald mangler der
sammenhang mellem ivarksetterlysten og succesen,

Vaksthjalp

P3 trods af det relativt store antal mand og kvinder med indvandrerbaggrund, der starter virksomhed, l ider mange
af dem nemlig under manglende vakst og ringe indtjening. Ifolge analyser fra Erhvervs og Byggestyrelsen baerer
manglende r8dgivning en stor  del  af  sky lden,  Problemet er  bare,  at  der  er  masser af  r8dgivning at  hente.

- Problemet er, at ivarkseettere med indvandrerbaggrund ikke benytter de gode ti lbud, der er i kommuner og
veksthuse. Det er en udfordring, at de skal have ojnene op for, hvor hjaelpen findes, siger Anders Hoffmann.

Kassetanker

Lektor p3 Institut for Samfund og Globalisering pE Roskilde Universitet Shahamak Rezaei mener, at fravalget af de
mange r8dgivningsmul igheder sky ldes,  at  de ikke henvender s ig godt  nok t i l  fo lk  med udenlandsk baggrund,

- Jeg synes, der er en tendens ti l  at tenke meget i kasser ude i kommunernes erhvervsr8dgivning, Der skal tankes
mere utraditionelt, og der skal gores mere for at mSlrette ti l tagende ti l  de enkelte projekter, siger han,

Shahamak Rezaei mener/ at den omfattende offentl ige ivarksatterr8dgivning har en tendens ti l  at virke l idt for
overbeskyttende og konform, Det mener han er med ti l  at skremme mange vak.

- Kan selv-elementet er meget vigtigt, siger han og fortsatter:

- Tank p3 at mange af de her mennesker kommer fra nogle vilk8r, hvor man skal overleve pE egen h8nd. Der kan
for meget hjelp m8ske vare for omklamrende, mener han,
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