
… utdanning er 

viktig? 

Somaliske Kvinners Solidaritetsforening 
og Den Eritreiske Kvinneunion  

inviterer til:  

 
Utdanning og arbeid  

gir makt 
- En konferanse om utdanning og karriere 

 

13. november 2010 kl. 16.00-20.00 
Frivillighetshuset, C. J. Hambrosplass 5  

Målet med konferansen er å motivere unge med  
minoritetsbakgrunn til høyere utdanning og karriere, 
og å øke utdannings– og arbeidslivsdeltakelse blant 
ungdommer med bakgrunn fra Somalia og Eritrea. 
 
Delta i et spennende møtepunkt mellom mennesker 
fra ulike fagområder, i ulike jobber og i ulike stadier av 
sin karriere. Møt unge mennesker som skal begynne  
utdanning nå, og nyutdannete, og hør inspirerende  
historier fra gode rollemodeller om... 
• Hvorfor ta høyere utdanning? 
• Hva kan du oppnå ved å utdanne deg? 
• Hvordan kan utdanning ved Høgskolen i Oslo 

være en god start på karrieren din? 
 
Målgruppe: 
• 3. klasseelever fra videregående skole og foreldre 
• Studenter i høyere utdanning 
• Ferdigutdannete kandidater med bakgrunn fra 

Somalia og Eritrea 
 
Hjertelig velkommen! 

… Norge trenger 

ny kompetanse? 

… det er viktig å 

velge riktig? 

VIL DU VITE 

HVORFOR... 

Møt Hadia Tajik 

Møt Lisbet Rugtvedt 

Møt Sikin Jynge 



 

16.00-16.40 Mat og drikke 

16.40-16.50 Åpning og velkommen 

16.50-17.05 Hvorfor er utdanning viktig for minoritetsungdom-
mer? Ved Stortingsrepresentant Hadia Tajik 

17.05-17.20 Aktiv inkludering og rekruttering av minoriteter til  
utdanning. Ved Statssekretær Lisbet Rugtvedt 

17.20-17.30 Mine erfaringer som høyt utdannet minoritet i Norge. 
Ved cand.jur. Irgalem Mahari 

17.30-17.40 Pause. Kaffe og frukt. 

17.40-17.50 Hvor mange er det som tar utdanning i dag, og hvor 
mange får relevant jobb? Ved leder i  
Somalisk Studentunion, Abdisamad Nuur Ahmed 

17.50-18.00 Hvorfor mener jeg utdanning er viktig?  
Ved lærer Mahamed Abdisalan 

18.00-18.10 Gode utdannings– og karrierevalg. Ved karriereveile-
der Julie Sikin B. Jynge, Høgskolen i Oslo 

18.10-18.20 Hva er min erfaring med utdanning?  
Ved ingeniør Isak Abraha 

18.20-18.30 Hva har min karriere betydd for meg?  
Ved Saad Hashi 

18.30-18.40 Kaffepause 

18.40-19.20 Paneldiskusjon 

19.50-20.00 Oppsummering og avslutning 

  

Program: 


