Mahmoud har nemt ved at lære
jysk
Erik Knudsen har ansat en syrisk flygtning, som har
de kompetencer, han skal bruge i sit lakeringsfirma,
og Mahmoud er meget glad for at tjene sine egne
penge.
Af Anette Jorsal

-

-

Jeg var mest nervøs for kommunikationen. Om vi nu kunne forstå
hinanden, men det har været en positiv oplevelse. Mahmoud er
god til at lære jysk.
Og så er han rar at arbejde sammen med. Han gør – næsten – alt
dét, som han får besked på – og når han ikke gør, er det nok, fordi
han ikke har forstået mig.

Sådan siger Erik Knudsen med et slet skjult smil om sin nye medarbejder
Mahmoud Sheikh Hassan, der sidder og griner lidt af sin chef. Mahmoud
forstår efter et år i Danmark i alle tilfælde så meget dansk, at han forstod,
hvad chefen netop sagde, og han fangede også humoren. Den danske
humor har ellers ry for at være noget af det sværeste at fange for
udlændinge, der slår sig ned i Danmark, men som Mahmoud siger med et
smil:
- Jeg har lært om den danske humor på integrationskursus.
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Erik Knudsen er allerede på bølgelængde med Mahmoud, som bliver bedre
og bedre til både at tale jysk og forstå den jyske humor. Foto: Maria Tuxen
Hedegaard

Erik Knudsen driver EK Lakering på Kornmarken i Billund, og han har
gode erfaringer med at tage en flygtning i arbejde fra dengang, bosnierne
kom til Danmark.
-

Det gik rigtig godt. Jeg var glad for alle de år, bosnieren var her,
indtil han fik problemer med ryggen. Han kommer stadig på besøg,
og hans kone gør rent i firmaet, fortæller Erik Knudsen.

Han synes ikke, at arbejdsgiverne skal være så nervøse for at tage en
flygtning i arbejde.
- Hvis flygtninge har en vilje til at lære og indrette sig i det danske
system og opfører sig efter de danske normer, kan de også være
på en dansk arbejdsplads, siger Erik Knudsen.

Mahmoud Sheikh Hassan har arbejdet med lakering i Aleppo i Syrien, hvor
han lakerede møbler. Hos EK Lakering lakerer han også møbler, men han
skal efterhånden også lære at lakere de mange andre emner, som skal have
lak i firmaet. Foto: Maria Tuxen Hedegaard

Rette kompetencer
Mahmoud har de kompetencer, som der er brug for i EK Lakering. Han er
flygtet fra Aleppo i Syrien, og hjemme i Aleppo var han ansat i en
virksomhed, hvor han lakerede møbler.
Det gør han nu igen hos EK Lakering, hvor de har en bred vifte af
lakerings-opgaver. De lakerer bl.a. møbler, køkkenlåger, maskindele,
biler, flyvemaskiner og helikoptere.
For 27-årige Mahmoud, der bor i Billund, er det bare stort, at han har fået
arbejde. 15. august blev han fastansat i EK Lakering efter tre måneder i
praktik.
- Nu kan jeg tjene mine egne penge, siger han glad.
Han har gået syv måneder på sprogskole og går nu til dansk to aftener om
ugen.
- Dansk er svært, men hvis man vil, så kan man også lære det, og
det er rigtig godt for mig at være på en dansk arbejdsplads, for så
lærer jeg sproget ved at snakke med de andre, siger Mahmoud.
Livet på arbejdspladsen er meget anderledes i Danmark end i Syrien.
- I Danmark kommer og går man til tiden, og det er meget bedre.
- Her får man også en bedre behandling af chefen. Når man får en
opgave i Syrien, står der én og siger hele tiden, hvad man skal
gøre. Her siger chefen, hvad man skal gøre, og så har han tillid til,
at jeg kan gøre det, fortæller Mahmoud, der med et stort smil
tilføjer:
- Hvis alle chefer i Danmark er som Erik, så er det godt.

FAKTA
EK Lakering
Erik Knudsen etablerede i 1983 EK Autolakering, som siden blev til EK
Lakering, fordi virksomheden løser så mange forskellige lakeringsopgaver.
Inden krisen var der fire ansatte i virksomheden, men det blev halveret
under krisen. I dag er der chefen selv og to medarbejdere, hvor Mahmoud
er den ene af dem.

