”Jeg var nødt til fjerne min uddannelse for at få et job”
I det østafrikanske land Kenya er der langt fra arbejde nok til de unge, som hvert år banker på
døren ind til arbejdsmarkedet. En af dem, som ved, hvor svært det er at komme igennem
nåleøjet og få sit første job er 26-årige Evelyn Mirie.
Af Marie Torp Christensen
”Wow – hvordan jeg fik mit job. Det er en lang historie,” svaret kommer prompte fra Evelyn Mirie.
Hun er gået et lille stykke væk fra den ombyggede container, hvor hun arbejder med at sælge
solcellesystemer, som kan sikre strøm til flere af husholdningens forskellige behov som fjernsyn,
mobiltelefoner og lys.
På den anden side af fortovet holder busserne og bilerne stille på vejen. Trafikken i den kenyanske
hovedstad Nairobi er ligeså overfyldt som jobmarkedet, hvor det ifølge statistikken er hver fjerde
ung i de Østafrikanske lande, som står uden arbejde.
Universitetsuddannet og arbejdsløs
Den lange rejse startede på University of Nairobi, hvorfra Evelyn Mirie har en uddannelse i socialog statskundskab, som hun blev færdig med i 2014.
”Os, der er unge i Kenya, forventer, at når vi har taget vores uddannelse, så skal vi ud og have et
godt job på et kontor. Men sådan er det ikke. Her hustler man sig frem til der, hvor man gerne vil
være, men sådan burde det jo ikke være,” mener Evelyn Mirie, der selv brugte to år på at finde et
arbejde.
”Man bliver deprimeret, men man er nødt til at være sej og kæmpe videre.”
Og videre det kæmpede hun sig med massevis af jobsamtaler, ansøgninger og CV’er indtil, at hun
søgte jobbet som kundeassistent hos M-KOPA SOLAR, hvor hun i dag er ansat og sælger solenergi
til Nairobis indbyggere.
”Jeg havde ikke andre muligheder, så jeg besluttede mig for at søge det, selvom det betød, at jeg
måtte fjerne min uddannelse for at få det. Det er en af den slags jobs, man ikke kan få, hvis man er
overkvalificeret – og det er jeg,” fortæller hun.
”Jeg tog blandt andet jobbet fordi, at jeg ikke kan gå hjemme og være afhængige af mine forældre
hele tiden.”
Hjælp til at finde selvtilliden
Der kommer en kunde ind i containeren, som både har to fjernsyn, hvor der vises fodbold på det
ene, to skranker og godt ti papkasser med solsystemerne klemt inde på omkring otte

kvadratmeter. Hver dag taler Evelyn Mirie med kunderne og forsøger at løse deres udfordringer.
Selv fik hun også hjælp til at løse sine udfordringer med at finde arbejde.
”Vi havde ingen ide om, hvad der skulle til for at søge et job, og hvad man kunne forvente af
arbejdsmarkedet,” fortæller Evelyn Mirie, der med hjælp fra FIC er blevet trænet i at
sammensætte et CV, hvordan man klarer sig godt igennem en jobsamtale, og hvad
arbejdspladserne leder efter.
”Det gjorde virkelig en forskel at få nogle redskaber til at søge job, det giver én selvtilliden til, at
det godt kan lykkes.”
Regeringen skal hjælpe unge i gang
Men ifølge Evelyn Mirie skal der også et større politisk fokus til, så de tusind af unge nyuddannede
kenyanere, som kommer ud på arbejdsmarkedet hvert år, kan få mere praktisk erfaring med
arbejdsmarkedet.
”Jeg fik at vide til mange af mine egne jobsamtaler, at det var en virkelig god samtale, men at jeg
manglede erfaring for at få jobbet, og hvordan skal jeg få den, når jeg ikke bliver ansat,” fortæller
hun.
Og lige præcis arbejdet med at sikre unge arbejdserfaringer er også på dagsordenen hos FIC, der
foruden kurserne i at søge arbejde også arbejder med at skabe kontakt mellem unge og
arbejdspladser.
I salgscontaineren drømmer Evelyn Mirie ligesom tusindvis af andre universitetsuddannede unge
sig videre til et arbejde, hvor hun kan bruge sin uddannelse og udvikle sig mere, end hun gør nu.

-----------------Journalist Marie Torp Christensen har for FIC gennemført en uges kommunikationsseminar for
unge fra Kenya og Tanzania – og dette er én af de historier Marie har fra sit ophold – flere følger..

