
Vidste du, at ...  
der i Arriva er 29% nydanske medarbejdere?

Kamela Nezami er muslim, og hun 
bærer tørklæde – også når hun kø-
rer bus. Tørklædet er en vigtig del af 
hendes identitet både kulturelt og 
religiøst, og hun har ikke tænkt sig 
at tage det af foreløbig. Også selv 
om det indimellem er genstand for 
misforståede kommentarer og mal-
placerede fordomme. 

”En dag var der en dame, som sag-
de til mig, at jeg bragte hendes og 
de andre passagerers liv i fare ved at 
køre med tørklæde. Hun mente, at 
det spærrede for mit udsyn, og at jeg 
ikke kunne orientere mig ordentligt i 
trafikken,” siger Kamela Nezami.

Hun havde høfligt forklaret den be-
kymrede dame, at hun selv sad med i 
bussen og naturligt nok var opmærk-
som på både passagerernes og sin 
egen sikkerhed – og at det at køre 
bus ikke er at sammenligne med at 
køre bil.

”Når jeg kører bus, skal jeg ikke dreje 
hovedet på samme måde, som når 
du kører i bil. Jeg har nogle store si-
despejle, som jeg skal bruge til at ori-
entere mig ud fra. Hvis mit tørklæde

generede mig, så ville jeg tage det 
af. Efter min mening er et tørklæde 
mindre generende for udsynet end et 
langt løsthængende hår,’ sagde jeg til 
hende, og så sagde hun ikke mere,” 
siger Kamela Nezami, mens hun ry-
ster let på hovedet og smiler. 

Privat – også på arbejdet
Kamela Nezami og hendes familie 
har boet i Ringsted i en årrække, 
og da hun blev færdig med at lære 
dansk på sprogskolen, valgte hun 
efter nogle mislykkede praktikop-
hold i andre brancher at tage et er-
hvervskørekort. Hun havde nemlig 
læst en annonce om, at Arriva kunne 
tilbyde fast job til indvandrere.

”Jeg ringede til kontoret i Ringsted 
og fortalte dem lidt om mig selv og 
min situation. Nu har jeg været ansat 
i snart seks år, og jeg er vældig glad 
for mit arbejde,” siger hun og under-
streger, at det er vigtigt for hende at 
holde sit arbejde og sit privatliv ad-
skilt.

”Jeg vil ikke lade mig påvirke af, hvor-
dan jeg har det, inden jeg kommer 
på arbejde. Samtidig vil jeg ikke tage 

problemerne med hjem fra arbejde. 
Denne løsning fungerer bedst for 
mig,” siger hun og fortæller, at hun 
har en lang arbejdsdag og derfor 
glæder sig over hendes mands ind-
sats derhjemme.

”Jeg står op klokken 03:30 hver dag 
og pakker børnenes skoletasker, før 
jeg tager af sted. Når jeg kommer 
hjem igen, snupper jeg mig et hvil, 
mens min mand, der er på førtids-
pension, klarer mange af de huslige 
pligter,” siger Kamela Nezami, der ty-
deligvis nyder godt af opbakningen 
hjemmefra. 

Noget af en mundfuld
I begyndelsen var jobbet noget af en 
mundfuld for Kamela Nezami. Hun 
skulle både manøvrere bussen sik-
kert i trafikken, servicere kunderne 
og kende alle billetzonerne. 

”Det var virkelig en stressende perio-
de. I dag er det helt anderledes. Når 
jeg nu kører bussen, sidder jeg bare 
roligt og kigger på trafikken, hilser 
venligt på passagererne og nyder tu-
ren,” siger hun. 

Tørklædet er  
en vigtig del af identiteten
Når afghanske Kamela Nezami hviler efter en lang arbejdsdag i bussen, er det hendes 
mand, der tager sig af de huslige pligter. Det er hendes eget valg at køre bus – ligesom det 
er hendes eget valg at beholde tørklædet på. 
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Det bedste ved mit arbejde

”Jeg er så glad for alle mine kollega-
er,” siger Kamela Nezami, der glæder 
sig over den blanding af hjælpsom-
hed og venlighed, som kollegaerne 
udviser over for hinanden dagligt. 

I min fritid

Kamela Nezami og hendes mand er 
glade for at bo i Vestsjælland. De har 
boet i Ringsted i en årrække og har 
et stort netværk i byen. Deres ønske 
for fremtiden er at besøge venner 
og slægtninge i Afghanistan, men 
situationen i landet er stadigvæk for 
ustabil til, at det er forsvarligt at rejse 
derned. I deres fritid går de faste ture 
i lokalområdet om aftenen, nyder 
stilheden og deres by.

”Det er dejligt at komme ud og få 
noget frisk luft efter en arbejdsdag i 
bussen,” siger Kamela Nezami.

Kamela  
Nezami
Alder: 48 år

Stilling: Buschauffør i Ringsted,  
ansat siden 2007. 

”
”

De fleste af 
passagererne er 
flinke, og jeg bliver 
ofte rost for at yde 
god service

”Efter min mening er 
et tørklæde mindre 
generende for 
udsynet end et langt 
løsthængende hår”
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