
Unge i Østafrika skaber deres egne jobs  
  
Der er langt imellem de ledige jobopslag i de østafrikanske lande og selv med en uddannelse i 
baghånden, er det svært at trænge igennem. Derfor satser flere og flere unge på at starte deres 
egne virksomheder for at sikre sig et job og en løn, de kan leve af.  
  
Der er tusindvis at små skure med tre vægge og et bliktag, når man kører igennem de 
østafrikanske lande Tanzania og Kenya. De små kiosker eller Duka’er, som de hedder 
på kiswahili sælger alt fra kolde Coca colaer til friske æg, og så er de et af mange beviser på, at 
iværksættertrangen i de to lande er stor.   
  
En af de unge tanzaniere, som også har prøvet kræfter med at skabe sin egen virksomhed, er den 
26-årige Irene Que fra Tanzanias hovedstad Dar es Salaam.   
  
Praktisk erfaring er afgørende  
  
For den unge tanzanier med en bachelor i forretning og administration i virksomhedsudvikling 
faldt valget på rodfrugten kassava, der er en af de mest brugte rodfrugter i det østafrikanske 
land.    
  
”Det var en ret god forretning af videresælge kassava, som jeg købte direkte fra farmerne,” 
fortæller Irene Que, der startede sin virksomhed fra bunden kort efter, at hun blev færdig på 
universitet.  
  
”Jeg havde ikke rigtig nogen erfaring med at starte en virksomhed, da jeg begyndte, og nogle 
gange kræver det erfaring at lykkes. Jeg løb ind i nogle forskellige udfordringer, som jeg har lært 
meget af.”  
  
Igennem organisationen Open Mind Tanzania, som får støtte af den danske organisation FIC 
International, har Irene fået undervisning i de helt grundlæggende teknikker, som hvordan man 
skriver en forretningsplan, markedsfører sin virksomhed, og hvordan man betaler skat.   
  
”Det jeg lærte på universitet, var meget teoretisk og langt fra den praktiske virkelighed. Jeg blev 
meget inspireret af undervisningen, hvor jeg også mødte andre unge, som har skabt gode 
virksomheder med mindre startkapital end mig og uden en uddannelse i ryggen.”   
  
Undervisning i iværksætteri sikrer jobs  
  
I både Kenya og Tanzania er der mange unge, som igennem FIC International har fået undervisning 
i, hvordan man starter en god virksomhed. Træningen har givet hele 1.459 unge modet til at starte 
deres egen virksomhed efterfølgende.   
  
Og behovet for at sikre sig selv et arbejde taler ifølge Erustus Ouko fra FIC International for sig 
selv, når man ser på statistikkerne for arbejdsmarkedet i eksempelvis Tanzanias naboland Kenya:  
  



”Der er alene mellem 800.000 og en million unge kenyanere, som hvert eneste år træder ind på 
arbejdsmarkedet med en uddannelse og håber på, at de kan få et arbejde. Men der bliver kun 
sikret omkring 100.000 jobs i den formelle sektor om året, derfor skal den uformelle sektor 
absorbere langt flere, end den på nogen måde kan,” fortæller han.  
  
Det store skel imellem jobparate unge og jobsene er også på den politiske dagorden i Kenya, hvor 
det blandt andet er vedtaget, at man skal skabe et miljø, hvor unge bliver inspireret til at starte 
deres egne virksomheder og tilbyde undervisning i iværksætteri og stable programmer på benene, 
hvor unge får mulighed for at låne penge til at starte en virksomhed for.   
  
Vil sikre jobs til andre unge  
  
Selvom Irene Que lige nu samler kræfter til at genstarte sin virksomhed med salget af kassava, er 
hun ikke i tvivl om, at hun selv skal skabe sin fremtidige arbejdsplads.  
  
”Jeg kan virkelig godt lide at drive min egen virksomhed, og de udfordringer, som jeg oplevede 
med min første virksomhed, har givet mig gode ideer til, hvordan jeg skal starte min næste 
virksomhed,” fortæller hun og skitserer de næste træk, som er at skrive en forretningsplan, og 
finde penge til at starte virksomheden for.  
  
”Målet er, at jeg vil skabe arbejde til mig selv og endnu flere unge ved at hjælpe de fattige 
landmænd med at sælge deres afgrøder til en ordentlig pris i Dar es Salaam.”  
  
--------------------- 
  
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..  
 
 
  

      
 
 
  


