
Med særlig fokus på nydanske kvinder
belyser konferencen – gennem work-
shops, oplæg og debat – 3 hovedemner:

1. Netværk 
– At knytte forskellige 
verdener sammen

Hvordan knytter vi netværk, som kan støt-
te nydanske kvinder i at komme godt 
i gang og videre med egen virksomhed?

2. Tilgængelighed 
– Iværksætterrådgivning 
for nydanskere

Hvordan imødekommer vi minoritetsgrup-
pers behov for information, vejledning og
rådgivning om selvstændig virksomhed?

3. Samspil 
– Selvstændighed og 
selvforsørgelse

Hvordan opnår vi tættere samspil mellem
myndigheder og lovgivninger om selv-
stændighed virksomhed for nydanskere?

MINISTERIET FOR FLYGTNINGE 
INDVANDRERE OG INTEGRATION

Konferencen er  støttet af:Arrangører:

www.kvinderaad.dk www.nyvirk.dk www.nyidanmark.dk

Program
Cirkatider inklusive pauser (ændringer kan ske)

10.00: Velkomst
Nicolai Wammen, borgmester i Århus

10.10: Inspiration 
om nydanske iværksætterkvinder
Fatma Øktem, Kvinderådet 
og Uffe Bech, Nyvirk

10.45: Workshops
(Se side 2)

12.15: Frokost-buffet

13.00: Oplæg:

Initiativer for etnisk erhvervsfremme
Repræsentant fra ministerium/forsker

At knytte forskellige verdener sammen
Elsine Espensen, Kvinderådet

Iværksætter-rådgivning for nydanskere
Shahid Mahmood, Nyvirk 

Selvstændighed og selvforsørgelse
Issmat Mohamed, Rådet for Etniske Minoriteter

14.30: Paneldebat: 
Etnisk erhvervsfremme som vej til integration 
Oplægsholderne og repræsentanter 
fra folketingets partier – med mulighed for spørgsmål.
Ordstyrer: Thomas Fensten, journalist

15.45: Afslutning
Jan Beyer Schmidt-Sørensen, 
erhvervschef i Århus Kommune. 

Godt igang som nydansk iværksætter
Fredag den 28. august 2009 kl. 10.00-16.00 i Aarhussalen

I N V I T A T I O N T I L K O N F E R E N C E

Sted
Aarhussalen, Sankt Knuds Torv 3, Århus C 
(100 meter fra Banegården).

Forplejning
Frokost-buffet. 
(Vand, the, kaffe og frugt hele dagen). 

Dørene åbnes kl. 9.30
– kom gerne i god tid, 
vi starter præcis kl. 10.00.

Workshops og tilmelding
– se side 2

For alle 
interesserede 

- gratis deltagelse



Oplys om du ønsker at deltage i

Formiddag

Workshop 1

Workshop 2

Workshop 3

Frokost-buffet

Eftermiddag

Emnerne for konferencen er udvalgt på baggrund af en rundrejse, Kvinderådet og Nyvirk – med støtte fra Integrationsministeriet – 
gennemfører i 2008-09, for at udveksle erfaringer/inspiration om iværksætteri og selvstændig virksomhed blandt nydanske kvinder. 

På møder med lokale nydanske kvinder, foreninger, rådgivere og myndigheder er der kommet en række gennemgående emner og spørgsmål frem, 
der kræver fortsat videndeling og videreudvikling, som vi håber konferencen vil bidrage til. 

På den baggrund vil vi gerne opfordre deltagerne i formiddagens workshops til at komme med konkrete forslag til den fremtidige indsats, 
der samles op af eftermiddagens oplægsholdere – og sættes til samlet debat sidst på konferencen.

Rundrejsen har vist, at nydanske kvinder
har stort behov for – men også begrænse-
de ressourcer til – at udvikle netværk som
iværksætter- og erhvervskvinder. 

Det handler bl.a. om:
◆ At nydanske kvinder mangler viden om

mulighederne for iværksætterrådgivning. 
◆ At nydanske kvinder mangler rollemo-

deller, mentorer og sparringspartnere 
i forhold til start, drift og udvikling af 
selvstændig virksomhed.

◆ At kun få nydanske kvinder er vant til
selv at opsøge de relevante informatio-
ner – via myndigheder og internet m.v. 

◆ At nydanske kvinder har brug for let 
tilgængelig information og støtte fra 
personer, de i forvejen møder.

På denne workshop vil vi gerne lægge op
til dialog om:
◆ Hvordan kan lokale kræfter arbejde

sammen om at motivere flere nydanske-
re, især kvinder, til at blive iværksættere
og selvstændige?

◆ Hvordan kan de landsdækkende kvinde-
organisationer understøtte lokale 
netværk og aktiviteter for nydanske
iværksætterkvinder?

◆ Er der behov og grundlag for et lands-
dækkende netværk for aktører, der
arbejder for at fremme iværksætteri
blandt nydanskere, især kvinder?

Rundrejsen har vist, at kun få nydanskere
søger de almindelige kommunale og regio-
nale erhvervsservices – og at der fortsat 
er behov for specialiseret lokal iværksæt-
terrådgivning tilpasset målgruppen. 

Det handler bl.a. om: 
◆ Opsøgende informationsindsats om

mulighederne for rådgivning og anden
støtte.

◆ Professionelle rådgivere med tvær-
kulturel indsigt og kendskab til lokale
markedsforhold. 

◆ Afklaring både i forhold til virksomheds-
idé og personlige, faglige, sociale og
kulturelle ressourcer og barrierer.

◆ Samtalebaseret, helheds- og handlings-
orienteret trin-for-trin vejledning ved en
personlig rådgiver som tovholder 
– både før og efter virksomhedsstart.

På denne workshop vil vi gerne lægge op
til dialog om:
◆ Hvorfor fortsat specialiseret iværksætter-

rådgivning for nydanskere?
◆ Hvilke metoder, kompetencer og res-

sourcer kræver iværksætterrådgivning
for nydanskere?

◆ Hvilken rolle kan et evt. kommende
landsdækkende videncenter for etnisk
erhvervsfremme spille, herunder i forhold
til lokale aktører?

Der har vist sig store forskelle i kommuner-
nes prioritering af støtte til start af selv-
stændig virksomhed for nydanskere. 

Det handler bl.a. om:
◆ Adgangen til iværksætter- og erhvervs-

service særligt tilpasset målgruppen.
◆ Adgangen til deltagelse i afklarings-, 

vejlednings- og opkvalificeringsforløb
målrettet iværksætteri og selvstændig
virksomhed.

◆ Adgangen til at bevare “supplerende”
hjælp som bibeskæftiget og for 
ægtefælle i en rimelig forberedelses-
/opstartsperiode.

◆ Samarbejdet mellem forskellige myndig-
heder, forvaltninger og private aktører
om støtte til selvstændig virksomhed
efter forskellige lovgivninger.

På denne workshop vil vi gerne lægge op
til dialog om:
◆ Hvordan opnår vi større ligestilling i 

lovgivning og praksis på landsplan 
for selvstændig virksomhed som vej til
selvforsørgelse? 

◆ Hvordan får vi sat etnisk erhvervsfremme
på dagsordenen hos kommunale 
politikere, ledere og medarbejdere 
for at opnå en samlet lokal indsats?

◆ Hvordan opnår vi tættere samspil 
mellem forskellige myndigheder og 
aktører lokalt?

Yderligere oplysninger:   Nyvirk  . Holmstrupgårdvej 1  . 8220 Brabrand  . Tlf. 87 400 400  . info@nyvirk.dk  . www.nyvirk.dk 

Workshop 1
Netværk

Workshop 2
Tilgængelighed

Workshop 3
Selvstændighed – selvforsørgelse

Tilmelding

Husk at oplyse
◆ Navn  ◆ Evt. organisation/virksomhed
◆ Adresse  ◆ Postnr./by  ◆ Evt. e-mail
◆ Evt. tlf.

Vælg kun én workshop

Tilmelding senest fredag 
den 14. august til 
info@nyvirk.dk 
tlf. 87 400 400 eller pr. brev.

Deltagerantallet er begrænset. 
Tilmeld dig derfor hurtigst muligt. 
Deltagerne modtager bekræftelse 
umiddelbart efter tilmeldingen.


