Verkefni: Veröldin okkar – Mömmueldhús
Styrkþegi: Jafnréttishús
Veröldin okkar – mömmueldhús opnaði á Akranesi í október síðast liðnum.
Veitingastaðurinn býður uppá ódrýan og góðan heimilsmat í hádeginu og á kvöldin.
Eldhúsið er virkni og atvinnuúrræði fyrir konur af erlendudum uppruna og er Jafnréttishús
í forsvari fyrir verkefnið ásamt Rauða krossi Vesturlands. Rannsóknir hafa sýnt að konur af
erlendum uppruna séu í áhættuhópi þegar kemur að fátækt og félagslegri einangrun.
Atvinnulausar konur af erlendum uppruna eiga oft til að einangrast inni á heimilum þegar
samskipti á vinnustað eru ekki til staðar. Bágborin efnahagsleg staða kemur síðan í veg
fyrir að þær taki þátt í félagslífi utan heimilis og slæm íslensku kunnátta gerir alla aðlögun
að nýju samfélagi erfiðari. Með því að bjóða konunum að taka þátt í verkefninu má rjúfa
þennan vítahring. Með því að skapa þeim starfsvetvang utan heimilis er verið að byggja
upp tengslanet við aðrar konur í svipuðum aðstæðum. Auka á samskipti við Íslendinga auk
þess sem þátttakendur verða sýnilegri samfélagsþegnar. Verkefnið skapar einnig tækifæri
til að afla sér tekna og fá reynslu af íslenskum vinnumarkaði.
Veitingastaðurinn hefur fengið mjög góðar viðtökur og þó nokkra umfjöllun í fjölmiðlum,
bæði prennt og ljósvakamiðlum í formi viðtala og fréttainnslaga. Einnig hefur
Mömmueldhúsið lagt land undir fót, ef svo má segja og séð um veisluþjónustu hjá bæði
Samgöngu og Dómsmálaráðuneytinu við góðan orðstýr. Einnig hafa komið nokkrar
hópaheimsóknir, þar sem snæddur var góður matur og síðan var kynning á hefðum og

menningu s.s dansi, list og matargerð. Rauði krossinn á Akranesi kom í heimsókn og einnig
var farið í samstarf við Heyrnarhjálp undir slagorðinu ,,Við byggjum brýr“. Markmið
verkefnisins var að fá tvo ólíka hópa til að hittast, spjalla saman og deila reynslu sinni þrátt
fyrir ólíkan bakgrunn og tungumál. Hópur frá Heyrnarhjálp kom í heimsókn uppá Skaga,
gæddi sér á arabísku góðgæti og lærði um dansa, matreiðslu og fleira með aðstoð ritttúlka
og táknmálstúlka. Kvöldið var vel heppnað og starfsfólk Mömmueldhúss hlakkar til að fara
til Reykjavíkur og endurgjalda heimsóknina.
Veitingastaðurinn er nú opin alla daga vikunar nema sunnudaga og tekur á móti fjölda
gesta á dag.

Project: Our World - Mommykitchen
Grantee: The Equality Center

Our world- Mommykitchen opened in Akranes last October. The Mommykitchen is
restaurant that offers cheap and healthy home-made food. The kitchen is a social solution
for immigrant women living in the vicinity of Akranes. The project is supervised by the
Equality Center in co-operation with the Red Cross in West-Iceland. Studies have shown
that immigrant women are at risk when it comes to poverty and social isolation.
Unemployed immigrant women tend to get isolated at home, since they tend to base their
social network on working environment and poor financial status prevents participation in
social activities outside home. The Mommy-Kitchen aims to breach this vicious circle by
creating a job environment where the employees can build up their social network, earn
money and get experience on the Icelandic job market.

The restaurant got a lot of media attention during the opening, both from newspapers and
television and got a good deal of publicity. The Mommykitchen has also worked a little
outside of Akranes and did some catering service at the Ministry of Transportation and the
Ministry of Foreign Affairs. There have also been group visits to the Mommykitchen where
the participants dine as well as getting a little lecture about foreign traditions such as
dancing, cooking and such. The Red Cross of Akranes came and had a lovely evening. A cooperation was made with Heyrnarhjálp (an association of deaf people) under the slogan
“building bridges”. The aim of the co-operation was to get the two group together and share
experience and learn one from another despite obstacles such as language and hearing. So
far, the co-operation has been quite a success, full of fun and laugher.
The restaurant is now open from Monday to Saturday and receives a lot of people every
day.

