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Grønlænderprojektet
- daglejerarbejde som en ny vej til arbejde
Af Mette Meilandt

Grønlænderprojektet har haft halvandet år til at samle erfaringer med daglejerkonceptet som
metode til at hjælpe grønlændere på kontanthjælp og førtidspension ind på arbejdsmarkedet
i Århus. Metoden viste sig brugbar. Samtidigt har det vist sig, at der er et marked for
daglejerarbejde og Virksomhedskonsulenterne i Jobcenter Århus ønsker, på baggrund af de
opnåede erfaringer, at videreføre daglejerkonceptet i privat regi.

Målgruppen
Tilbuddet, der nu er afsluttet, har været målrettet grønlandske førtidspensionister eller
kontanthjælpsmodtagere ”matchet” i arbejdsmarkedets matchkategorier 4 eller 5 og bosiddende i
Århus. Det er en målgruppe, der er kendetegnet ved at have en ustabil levevis og derfor har svært
ved at fastholde et arbejde. Der er forskellige årsager til gruppens udsathed. En del har sociale
problemer, en del misbruger alkohol og hash, nogle er hjemløse, andre fysisk nedslidte og bør
afklares i forhold til skåne- eller fleksjob.

Daglejerkonceptet
I projektet startede dagen som daglejer med at sjakket spiste morgenmad og smurte madpakke
sammen. Herefter kørte de ud på dagens opgave der eksempelvis kunne være forefaldende arbejde,
høst, have- og parkarbejde, maleopgaver mv. Kunderne har fortrinsvis været landmænd, et bredt felt
af virksomheder samt private. Der er sjældent blevet arbejdet mere end en uge af gangen ved den
samme arbejdsgiver, hvilket har sikret en variation i arbejdet, som har gjort at deltagerne har fået
erfaringer med forskellige slags arbejde.
Dagligt mødte 4 - 8 daglejere op for at arbejde, foruden den dansk- og grønlandsktalende sjakbajs.
Hver 14. dag modtog daglejerne et honorar, der blev optjent pr time i projektet og lagt oveni
deltagernes normale forsørgelse. Derudover fik deltagerne gratis morgenmad og frokost.

Der er et marked for daglejerarbejde
Kommunen var arbejdsgiver for daglejerne og stod for alt det administrative i forbindelse med
projektet. Projektets kunder betalte blot en regning til kommunen for udførelsen af arbejdet.
Det Nationale Hestesportscenter Vilhelmsborg har jævnligt benyttet sig af sjakket til f.eks.
klargøring af haller og udendørsarealer inden afholdelse af store stævner. Steen Møller Madsen der
var Vilhelmsborgs kontaktperson for projektet kendte derfor daglejerne og projektet godt. Han
fortæller: ”Daglejerordningen har været en god løsning for Vilhelmsborg. Vi har gennem projektet
haft nem adgang til løsarbejdere der har kunnet tilkaldes, når der var behov for ekstra arbejdskraft.
Samtidigt har det været en stor fordel, at vi ikke har skullet tage os af det medfølgende papirarbejde
i forhold til løn og ansættelse”.
For Jens Peter Kirk som er økologisk landmand har det også været en god løsning lejlighedsvis at
benytte daglejernes arbejdskraft. Han havde en del arbejde der hobede sig op, og så en god
mulighed til at komme til bunds i opgaverne. Jens Peter Kirk ville ikke selv kunne ansætte
arbejdskraft på dag til dag basis. ”Det ville være for tidskrævende selv at stå for annoncering efter
arbejdskraft, og for ansættelser, administration af løn, pension, feriepenge osv.”, fortæller han. Også
for Jens Peter Kirk var det således en stor fordel at kommunen var arbejdsgiver, når der kun
lejlighedsvis var brug for løs arbejdskraft.

Deltagernes udbytte af projektet
De fleste deltagere havde kun få erfaringer med arbejdsmarkedet i Danmark, og nogle har fået deres
første reelle indblik i, hvad arbejdsmarkedet i Danmark kan være gennem daglejerarbejdet. De har
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samtidigt fået en tro på egne evner og på, at der er brug for deres arbejdskraft. Projektet har haft i alt
27 deltagere indskrevet. Ud af disse er 10 formidlet arbejde. De er stort set alle startet med praktik,
nogle er overgået til løntilskud, andre er stadig i praktik, enkelte er droppet ud af praktikken igen
fordi arbejdet ikke passede til dem. For de, der nu er på vej i regulært ustøttet arbejde, har projektet
fungeret som en mellemstation; de har skullet udvise stabilitet i projektet, møde op om morgenen til
dagens arbejde, og har fået erfaringer med, hvad arbejdsmarkedet kan være.
Når en del af projektdeltagerne ikke har været parate til at søge andet arbejde end daglejerarbejdet,
har det skyldtes forskellige forhold; en håndfuld deltagere er forholdsvis hurtigt blevet skrevet ud af
projektet igen, fordi det viste sig, at der for dem skulle andet til end at arbejde, f.eks. har de manglet
en bolig eller haft for stort misbrug. Projektet har for dem fungeret som en afprøvning af hvilke
indsatser, der skal til for den enkelte. Andre har været tættere på at kunne arbejde og er gennem
projektet blevet hjulpet til større stabilitet i hverdagen og en begyndende udredning af deres
forhold.

Af projektets kunder har daglejerne kun fået ros og en venligt og fordomsfrit modtagelse. Steen
Møller Madsen fra Vilhelmsborg fortæller: ”Daglejerne udgør en enormt god arbejdskraft. De er
villige og hurtige til at arbejde og det arbejde de udfører, er af god kvalitet”. Efter en grundig
instruktion, har han ikke oplevet, at der har været opgaver sjakket ikke kunne udføre. For Steen
Møller Madsen er indstillingen til arbejdet meget vigtig, og han oplever daglejerne som ansvarlige
og pligtopfyldende.

Anerkendelsen fra projektets kunder har haft stor betydning for daglejerne. Mange af daglejerne er
meget opmærksomme på verserende fordomme om arbejdsløse og drikfældige grønlændere. For
dem har det været af stor betydning, at de som daglejere og daglejersjak har udfyldt rollen som
værdsat arbejdskraft. Som daglejere i projektet er de blevet betragtet som midlertidige medarbejdere
på linie med andre medarbejdere hos den pågældende kunde, og er dermed netop ikke blevet
identificeret som ”socialt udsat grønlænder”. Hver enkelt deltager har fået anerkendelse og har taget
en anden identitet på sig, end eksempelvis den de møder som passive klienter i det kommunale
system. Der er de blevet opfattet som det sjak af grønlændere, der udfører et godt stykke arbejde, og
som derigennem gør noget aktivt for at komme i arbejde. Succesoplevelsen herved har givet nogle
af daglejerne lyst til at komme i rigtigt arbejde. For andre har anerkendelsen og projektdeltagelsen
som sådan, givet en bedre hverdag gennem nye og anderledes oplevelser, og det værdifulde
sammenhold med ligesindede der er i sjakket.

Perspektiver
Projektet har vist, at det er muligt at etablere ordninger for borgere som har brug for en blide start
på arbejdsmarkedet, som ikke med det samme springer fra langtidsledighed ind i et otte til fire job.
Samtidigt har daglejerne vist sig at være en værdsat arbejdskraft; der er nok af kunder, der vil betale
for løst tilknyttet arbejdskraft, hvis de selv slipper for det administrative arbejde. Projektets
jobkonsulent Jan Mikkelsen udtaler, at han ser et stort potentiale for daglejerarbejde. ”Der er rigtigt
meget forskelligt arbejde at udføre for et daglejersjak. Vi har mange områder, som vi ikke har
opdyrket endnu, og der ligger mange uudnyttede kontakter og venter”. Jan Mikkelsen har haft let
ved at finde kunder til projektet, og har gennem projektperioden været nødt til at sige nej til mange
jobs, fordi sjakket allerede var booket. Kunsten har været at koordinere de mange enkeltstående
opgaver og kundernes ønsker til udførelsestidspunkt.

Projektet blev afsluttet i sin nuværende form ultimo december 2006. Virksomhedskonsulenterne i
Jobcenter Århus ønsker at videreføre og videreudvikle erfaringerne fra projektet og udbrede
gruppen af mulige daglejere til at omfatte også andre udsatte borgere. Målet er at implementere
daglejermetoden i samarbejde med private virksomheder.


