Portræt af et forretningsudvalgs medlem

Annam Al-Hayali
medlem af
Folkevirkes forretningsudvalg

Jeg hedder Annam Al-Hayali og er 63 år.
Jeg er projektleder og sidder desuden i
bestyrelsen i Interkulturelt Kvinderåd,
Etniske akademiske kvinder i Danmark og er
medlem af i Folkevirkes forretningsudvalg.
Jeg har været aktiv i foreningsarbejde, fra
jeg var 16 år gammel. Jeg måtte flygte fra
Irak og bor i dag i Danmark med min mand.
Vi har en voksen datter, og jeg er mormor
til to børnebørn.
Mine fritidsinteresser er at læse bøger, male
på silke og rejse.
Jeg har en uddannelse i økonomi som jeg
påbegyndte i Bagdad. Derefter tog jeg en
Ph.d. i økonomi, industriel økonomiledelse
og management, industri og planlægning
ved Gubkin institute for oil and gas i
Moskva.
Senere var jeg ansat som assisterende
professor på teknisk universitet i Tripoli,
Libyen.
Jeg havde svært ved at få arbejde, da jeg
kom til Danmark. Derfor engagerede jeg
mig i frivilligt arbejde og etablerede en
kvindeklub. Jeg tog på eget initiativ et
danskkursus og fik arbejde som
projektmedarbejder i Mjølner Parken..

Siden er jeg efteruddannet som voksen
pædagog og har taget andre
efteruddannelser og har haft forskellige
projektansættelser
Jeg arbejder i dag som projektkoordinator
for projekt ”Telefonrådgivning for etniske
minoritets kvinder og deres familie”.
Projektet er under Interkulturelt
Kvinderåd.
Jeg har også været aktiv i en humanitær
organisation kaldet ”Irakisk
kvindeorganisation”. For mig har
foreningslivet været min vej ind i
det danske samfund fra dels at tage en
uddannelse, dels at arbejde.
Min historie viser, at et brændende
engagement for foreningsliv kan være en
vej ind i det danske samfund – samtidig
med man hjælper andre kvinder med
anden etnisk og kulturel baggrund.
Jeg mener, at fordi jeg har haft
muligheder for at få en uddannelse og
fået støtte af familien, har jeg en
forpligtelse til at hjælpe andre kvinder,
der ikke har haft de samme muligheder.
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