Fra frisør til landbrugsmedhjælper
Der er sket noget af en omvæltning i Erfrem Weldesamuels liv, efter han kom til Danmark fra Eritrea for
nogle år siden. Han holder meget af det daglige arbejde med dyrene på det økologiske landbrug
Ormsiiggaard hos Frode Gregersen i Forum ved Esbjerg.
Erfrem arbejder hver mandag, onsdag og fredag på gården fra kl. 9.00 til
kl. 18.00 med to timers frokostpause. Han går på sprogskole tirsdag og
torsdag. Selv om han ikke havde erfaring med dyr, så går staldarbejdet
rigtig udmærket. Frode siger, at han arbejder på samme niveau som en
god lærling – det går ikke alt for stærkt, men det bliver gjort ordentligt.
Erfrem er ret selvkørende og passer de daglige opgaver i stalden. Han
fodrer og passer køer og kalve, og han står også for malkningen. ”Erfrem
er stabil og har et godt humør, og vi kommunikerer bedre og bedre”,
siger Frode. Frode har en fortid som ulandsfrivillig i Afrika, så han kender
en del til den kultur, som Erfrem kommer fra. ”Jeg kan også klart
fornemme, når Erfrem ikke har forstået hvad jeg siger, selv om han siger
at det har han. Det kræver tålmodighed at have en IGU-ansat, men det
går godt. Når han indimellem åbner op om sin fortid, så kan vi godt
forstå, at han har nogle ting i baggagen at slås med”.
Erfrem er alene i Danmark, men bor med et par landsmænd i Esbjerg. Han er tilfreds med sit arbejde, og
også med den hjælp han får fra kommunen. Han er noget utilfreds med, at de er stoppet med at betale for,
at han kan få et kørekort. Han har forstået, at kommunen ville betale et kørekort, men efter at han
dumpede et par gange, har kommunen lukket kassen i. Det er svært for Erfrem selv at finde penge i
budgettet til at få taget kørekortet. Også Frode er betænkelig ved, at Erfrem ikke har fået kørekortet. Det
betyder, at der er en række arbejdsopgaver, han ikke kan sættes til, for han må ikke køre traktor på
offentlig vej.
Initiativet til at ansætte Erfrem i en IGU-stilling kom fra kommunens jobcenter. Frode havde en dansker i
praktik, men han var ret ustabil, så da jobkonsulenten i stedet foreslog Erfrem, sagde Frode ja til at tage
ham i praktik i tre måneder. Det gik fint. Erfrem fik lært at malke, så 1. maj 2017 startede han som IGUansat. Jobcentret hjalp med at skrive aftale og de stod også for uddannelsesplanen, som i første omgang
drejede sig om danskundervisning. Det forventes, at Erfrem bliver færdig med danskuddannelsen til maj, og
derefter planlægger Frode, at han skal deltage i nogle særligt tilrettelagte landbrugskurser om pasning og
fodring af husdyr.
Frode føler sig godt orienteret om IGU-ordningen af kommunen, men han kunne godt ønske, at man hjalp
den IGU-ansatte noget mere med de praktiske forhold ved at blive lønmodtager. ”Erfrem har svært ved at
forstå en lønseddel og alle de andre økonomiske forhold, der er forbundet med at være i arbejde. Jeg kan
se, at han ofte ligner et stort spørgsmålstegn. Det ville også være gavnligt, om arbejdsmarkedets parter
kunne enes om en mere enkel og overskuelig måde at aflønne på. Vi andre forstår jo heller ikke det hele!”
27 årige Erfrem ser ud til at befinde sig godt i stalden, og når man spørger ham hvad han gerne vil efter IGU,
så siger han klart, at han gerne vil fortsætte i landbruget.

