Nigar Ibrahim
har lång erfarenhet av integrationsarbete såsom:
• Drivit egen juridisk konsultfirma 1996-1999. Här fick hon en
gedigen erfarenhet av att arbeta med mänskliga rättigheter,
familjerätt, socialtjänstlagen, kulturskillnader, internationell
projektledning, framförallt genom föreläsningar och utbildningar
för offentlig sektor och näringslivet. Hon genomförde också kurser i
vardagsjuridik för nyanlända, kurser beträffande hedersvåld och
mord för rättsväsendet, skolor och socialtjänsten.
• Verksamhetsansvarig för projektet Sharafs hjältar på Fryshuset
med uppdrag att utbilda och handleda ungdomar att arbeta mot
hedersrelaterat våld och ungdomskriminalitet i Göteborg, 20062009
• Projektledare i föreningen Steg för steg i Göteborg, arbetade med mångfald, jämställdhet och
integration, 2010-2011
• Projektledare vid Västsvenska Handelskammaren, projektet Genen Tech, ett internationellt
samarbetsprojekt mellan Sverige, Irak, Indien, Pakistan och Sydafrika, 2011-2013
• Affärsutvecklare och jobbcoach vid Chamber Trade Sweden i Stockholm, samtidigt ansvarig för
ett Sida-finansierat internationellt jobb- och mentorskapsprogram, 2013-2015
• Mentorsuppdrag vid SOS Barnbyar med uppdraget att starta upp en första projektverksamhet i
Sverige/Göteborg, 2016-2017.
• Handledare och marknadsansvarig för ett stöd- och matchningsprogram vid Radix Kompetens
AB, 2017-2018.
• Konsult inom ett EU-finansierat mentorskapsprogram för nyanlända, som skall starta eget
företag i Sverige och som konsult avseende export- och
• importfrämjande integration vid Nyföretagarcentrum Göteborg, 2018-2019.
Nigar har också fått ett antal utmärkelser för sitt integrationsarbete såsom:
• 1999: årets vardagshjälte
• 2009: Årets Göteborgare
• 2009: Göteborgs stads förtjänsttecken
• 2009: Business Ambassador inom Marknadsföreningen i Göteborg
Motiveringen för utnämningen till årets Göteborgare:
Nigar Ibrahim arbetar med framtidens göteborgare. För att Göteborg ska bli en
integrerad stad där människor respekterar varandra. Många har fått stöd och
hjälp av henne att hitta rätt väg i livet och i vardagen. Några av dem är hjältar
som för budskapet om respekt, jämställdhet och kärlek vidare. Nigar Ibrahim
har en viktig roll i att göra en bra stad bättre vilket gör henne till en god
ambassadör för Göteborg och en värdig Årets Göteborgare 2009.
Nigar är också mycket språkkunnig och behärskar följande språk:
• Svenska
• Kurdiska
• Arabiska
• Persiska
• Engelska
• samt har goda kunskaper i turkiska.

