
Nyt land – store forandringer
Tilbage i 2001 fik Elmas daværende mand et 
job i Danmark, og de flyttede fra Bangladesh. 
På de 17 år Elma nu har været i Danmark, er 
der sket store forandringer i hendes liv.

De første mange år i Danmark levede Elma 
sammen med en mand, der behandlede hende 
dårligt og ikke gav hende lov til at deltage i ak-
tiviteter eller få et job udenfor hjemmets fire 
vægge. Hendes pligter var alene at gøre rent 
og lave mad!

For fem år siden blev Elma og hendes mand 
skilt. Et nyt kapitel i hendes liv kunne begyn-
de. Efter et ægteskab præget af vold og un-
dertrykkelse, var Elmas selvtillid lig nul. Hun 
havde brug for hjælp. Hun havde brug for at 
redefinere sig selv, og brug for hjælp til at 
kunne finde fodfæste i den nye verden, som 
havde åbnet sig for hende – nu hvor hun var 
blevet fri.

Elma er stærk og elsker at arbejde
Elma var langt fra hendes familie og helt 
alene i Danmark, da hun kom i kontakt med 
Kvindecenteret. På Kvindecenteret arbejde-
de de på at genskabe Elmas styrke og selvtil-
lid – ”Elma is strong” sagde de. Elma sagde 
den sætning flere gange i løbet af interviewet 
og jeg fornemmede at det hjælper hende med 
at forblive stærk, for hun smiler når hun siger 
det. Kvindecenteret hjalp hende desuden med 
at få kontanthjælp og en ny lejlighed, så hun 
kunne begynde et nyt og mere frit liv.

Senere fik Elma en mentor. Mentoren motive-
rede hende til at starte til danskundervisning 
i Servisio. Det skulle hurtigt vise sig at være 
begyndelsen på noget stort for hende. Elma 
brænder nemlig for at arbejde!

Småjob fik Elma ud af kontanthjælp
I Servisio fik hun også hjælp til sin jobsøgning. 
Hun havde forventet at få hjælp til at skrive 
en ansøgning om et vikariat i en børnehave – 
i stedet tog konsulenten i Servisio telefonen, 
ringede til børnehaven og tilbød at Elma kun-
ne komme i praktik i fire uger og blive lært 
op til jobbet. Det lykkes og efterfølgende har 
Elma fået fast job i børnehaven og er der nu 
hver dag. Kombineret med at Servisio tilbød 
hende et småjob som servicemedarbejder, er 
hun nu ikke længere på kontakthjælp. 

”ELMA IS STRONG”
HISTORIEN OM STÆRKE ELMA
Elma er en stærk og selvstændig kvinde, som på trods af en voldsom fortid, 
præget af vold og undertrykkelse, er blevet hjulpet i job og ud af kontanthjælp.

Elma elsker at arbejde! Hun står tidligt op 
hver dag for at møde i børnehaven klokken 
seks. Tre dage om ugen kommer hun efter-
følgende i Servisio. Hun holder meget af at 
komme her: ”Jeg elsker at komme i Servisio. 
Det er som familie for mig” siger Elma med 
et stort smil på læben. Særligt fremhæver hun 
den kontakt hun har til sine nye kollegaer: ”Så 
siger de, hej Elma og giver mig et kram”, for-
tæller hun.

At lave mad er drømmen
Da jeg spurgte Elma, hvad hun drømmer om, 
havde hun svært ved at svare. Igennem samta-
len blev det dog tydeligt, at hun drømmer om 
at få et fuldtidsjob. Hendes kernekompetence 
er madlavning – hun har lavet rigtig meget 
mad, det er hun stærk i og det gør hende glad. 
Elma ønsker sig et job i en kantine eller et 
andet sted, hvor hun kan leve af at lave mad. 
Hun fortæller at hun snakker med sine venin-
der, men hun kigger også ofte på Servisios tav-
le med ledige jobs, for at finde drømmejobbet.
Elma ønsker desuden at blive i Danmark. Hun 
har en søster i Stokholm, som gerne vil have 
hende til Sverige, men Elma har været i Dan-
mark længe og elsker Danmark.

Elma har de seneste år genfundet styrken og 
trods sproglige udfordringer, har hun meget 
pågåmod – så mon ikke hun finder drømme-
jobbet på tavlen en dag.
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Servisios tavle med ledige jobs.


