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Vi Aktive Kvinder er noget helt særligt. Vi råder 
over 6000 medlemmer, som kan og vil en hel mas-
se. Vi gør mange ting sammen, og vi har bidraget 
til, at kvinders vilkår i Danmark er blevet bedre. Vi 
har altid stået sammen på trods af, at vi er meget 
forskellige. Det er netop sådan, vi vil have det. Vi 
vil stå sammen – og vi vil have plads til at være 
forskellige. Hvis vi alle var ens, ville verden være 
kedelig at leve i. 

I disse dage har vi chancen for at bevise vores 
styrke som en forening, der værner om kvinders 
interesser, rettigheder og forskelligheder. Vi har 
sagt ja til at tage kontakt til indvandrer- og flygt-
ningekvinder over hele landet. Vi vil være med til 
at sikre, at kvinderne finder en værdig plads i det dan-
ske samfund, og vi vil give os selv chancen for at kigge 
ind i en verden, som vi kan få meget ud af. 

Det er vigtigt, at vi holder os for øje, at de ny-
danske kvinder er mindst lige så forskellige som 
os. En del af kvinderne arbejder hjemme, og andre 
er travle medarbejdere i store og små virksomheder. 
Nogle har mange børn og en mand, mens andre er 
alene. De fleste lever en tryg tilværelse, mens andre 
lever et liv med krigsminder og vold. Uanset bag-
grunde skal de alle være hjerteligt velkomne hos Ak-
tive Kvinder.

Det er en stor og spændende udfordring, vi ta-

ger hul på. Vi skal finde ud af, hvordan vi kon-
takter kvinderne. Vi skal også finde ud af, hvad vi 
kan give de nytilkomne kvinder med på vejen – og 
hvad vi kan lære af dem. I bedste fald skal vi lave 
arrangementer og ture sammen med dem. Flere 
Aktive Kvinder er allerede kommet med forslag til 
fælles aktiviteter. Nogle synes, at det kunne være 
spændende at snakke om børn og familieliv og lave 
mad sammen. Andre håber på at lave fællesarran-
gementer og tage på besøg i kvindernes hjem eller 
oprindelseslande.

De fleste af os har sikkert brug for lidt inspi-
ration til, hvordan vi arrangerer mødet med ind-
vandrer- og flygtningekvinderne. Denne lille guide 
giver idéer og inspiration til, hvordan vi kan gribe 
sagen an. Hvis du kommer i tvivl om det ene eller 
andet – kan du bare ringe til Susan Balschmidt i 
Aktive Kvinders sekretariat på telefon 33 13 12 22 
eller til Lars Olsen fra Foreningen Nydansker på 
telefon 33 93 43 83. Lars Olsen har hjulpet med 
at lave denne guide – og han ved en masse om, 
hvordan vi kan møde de nydanske kvinder. 

God fornøjelse

Lone Chodavarapu, 
Landsformand for Aktive Kvinder i Danmark
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Indsats over for kvinder med 
indvandrer- og  
flygtningebaggrund
Vi ser indvandrer- og flygtningekvinder som nøg-
len til at integrere nydanskere i Danmark. Mange 
gode intentioner om integration er spildte, hvis vi 
ikke får kvinderne med. Det er ofte kvinderne, der 
får husholdningerne til at hænge sammen, og det 
er ikke mindst kvinderne, der opdrager den næste 
generation af indvandrere. Vi vil sørge for, at kvin-
derne får en fair chance for at blive en del af det 
danske samfund – og vi vil være med til at sikre, at 
indvandrerkvinder får samme rettigheder, som vi 
har kæmpet for over de seneste 50 år.

Der venter mange 
spændende oplevelser forude
Vi hjælper selvfølgelig kvinder i nød, og vi taler 
gerne med kvinder, som risikerer at blive glemte. 
Samtidig kan vi forvente en masse spændende op-
levelser, som gør vores egen hverdag mere interes-
sant. Vi får en unik mulighed for at sætte os ind i 
nydanske kvinders situation, børn, børnebørn og 
interesser – og vi får i bedste fald muligheden for 
at lave fællesarrangementer og udveksle erfaringer 
om madlavning.

Sådan deltager du i Aktive 
Kvinders indsats
Start med at læse denne guide. Tal med medlem-
merne i din lokalforening om integrationsindsat-
sen. Tag kontakt til en eller flere nydanske kvinder 
i dit lokaleområde via integrationsfremmende or-
ganisationer, foreninger eller klubber i dit lokale 
område. Du kan vælge at møde kvinderne én eller 
to gange, eller du kan vælge at holde kontakten 
ved lige i et halvt år eller længere. Tal med kvinder-
ne og lav gerne nogle aktiviteter med dem. Målet 
er, at de nydanske kvinder lærer noget af dig – og 
at du lærer noget af dem. Vores højeste ønske og 
mål er, at de melder sig ind hos Aktive Kvinder og 
bliver en fast bestanddel af os.

Sådan bruger du Guiden 
Guiden giver nogle bud, på, hvordan vi kommer 
i kontakt med kvinder med indvandrer- og flygt-
ningebaggrund. Den giver dig baggrundsviden om 
kvinderne, og kommer med idéer til, hvad vi kan 
tale med dem om, og hvilke aktiviteter vi kan lave 
sammen. Guiden beskriver også, hvordan de etni-
ske kvinder bliver medlemmer af Aktive Kvinder.

God læselyst



De er lige så    
    forskellige som os

Vi Aktive Kvinder har mange ting til fælles, men 
samtidig er vi meget forskellige. Sådan er det også 
for de nydanske kvinder. De nydanske kvinder 
kommer fra 178 forskellige lande og taler over 100 
forskellige sprog. De har flere tusind forskellige in-
teresser og mål med livet. Men i grunden er de jo 
bare lige så forskellige som os:

❦ Nogle nydanske kvinder kan og vil opnå et job 
– andre kan eller vil ikke.

❦ Nogle nydanske kvinder lever et karriereliv 
– andre arbejder som hjemmegående

❦ Nogle nydanske kvinder arbejder som social- 
og sundhedsassistenter og sekretærer – andre 
arbejder med noget helt andet.

❦ Nogle nydanske kvinder kan og vil have mange 
børn – andre kan og vil ikke.

❦ Nogle nydanske kvinder opdrager deres børn 
med hård hånd – andre med fløjlshandsker.

❦ Nogle nydanske kvinder har børnebørn – andre 
har ikke børnebørn.

❦ Nogle nydanske kvinder drikker alkohol – an-
dre gør ikke.

❦ Nogle nydanske kvinder har boet i Danmark 
hele deres liv – andre har ikke.

❦ Nogle nydanske kvinder kører rundt i store bi-
ler – andre har ikke bil.

❦ Nogle nydanske kvinder bor i socialt udsatte 
boligområder – andre bor i parcelhus på lan-
det.

❦ Nogle nydanske kvinder bærer tørklæder – an-
dre gør ikke.

❦ Nogle nydanske kvinder kommer oprindeligt 
fra ikke-vestlige lande – andre fra vestlige lande

❦ Nogle nydanske kvinder er religiøse – andre er 
ikke religiøse.

❦ Nogle nydanske kvinder spiller whist – andre 
gør ikke.

❦ Nogle nydanske kvinder handler i Netto – an-
dre handler i Føtex.

❦ Nogle nydanske kvinder elsker at lave håndar-
bejde – andre gør ikke.

❦ Nogle nydanske kvinder har nok i sig selv – an-
dre har ikke nok i sig selv.

Vi har mere til fælles end 
mange tror
Vi har fået over 50 nydanske kvinder til at svare 
på, hvad der især kendetegner dem som personer. 
Det viser sig, at de primært ser sig selv som mødre, 
arbejdskolleger, venner og sportsudøvere. De fleste 
skrev, at de anså deres rolle som mor til en familie 
som det vigtigste. Dernæst skrev mange, at deres 
job og rolle som kæreste og ægtefælle var vigtig. 
Der var stort set ingen, der valgte at skrive, at de-
res religion eller kulturelle baggrund var blandt de 
vigtigste ting, som kendetegnede deres person. 

Fatimas historie er et af mange eksempler på, 
at nydanske kvinder har mange ting til fælles med 
Aktive Kvinder og øvrige danskere. Hun elsker sine 
børn over alt andet, og frygter, at der skal ske dem 
noget. Hun sætter stor pris på at have et arbejde. 
Hun ønsker at gøre en forskel for andre menne-
sker. Og hun er nysgerrig og glad for at lære af sine 
omgivelser.



Fatima Chehabi har arbejdet i 27 år i Danmark 
uden en eneste sygedag. Her fortæller hun om 
hendes glæde ved arbejdet som social- og sund-
hedsmedhjælper og hendes frygt for, at der skal ske 
noget ondt for hendes børn.

”Jeg kommer fra en storby i Marokko. Jeg har boet 
i Danmark i 33 år – og var 16 år da jeg kom til 
Danmark. Jeg har 4 børn på 24, 18, 12 og 6 år, og 

”Mit forhold til   
    ældre mennesker 
  er fantastisk”

har været gift med min marokkanske mand i 25 år. 
Ægteskabet blev ikke arrangeret. Jeg valgte min mand 
af kærlighed.

Mit forhold til ældre mennesker er fantastisk. Mit 
job som social- og sundhedsmedhjælper er det bedste, 
der er sket. Det giver mig så meget. Jeg går hver dag 
hjem og er stolt over alle de mennesker, jeg har hjul-
pet. Jeg håber, at jeg kan klare mig på arbejdsmarke-
det indtil jeg en dag falder om.

Man kan ikke undgå at være en del af samfundet, 
når man har et arbejde. Jeg startede som stuepige, da 
jeg var 16 år, og siden blev jeg så bidt af at tjene 
penge, at jeg søgte mere arbejde. Og da jeg blev gift 
som 18-årig var der endnu mere brug for min ind-
tægt, så jeg kunne være med til at forsørge familien. I 
dag arbejder jeg stadig på fuldtid, selvom min mand 
har et job som elektroniktekniker og ingeniør hos et 
dansk firma.

Jeg føler mig som dansk og har altid været det. Jeg 

har hele mit netværk i Danmark. Her føler jeg mig 
selvstændig – og her kan jeg klare mig selv på egen 
hånd. Alt er fremmed for mig i Marokko. Jeg har et 
stort ønske om, at vi alle kan leve fredeligt sammen 
uden racisme og fremmedhad. Men mit allerstørste 
ønske er, at mine børn bliver uddannet og klarer sig 
fint i Danmark. At de bliver til noget. Jeg frygter for, 
at der sker noget ved mine børn. Dengang jeg kom 
til Danmark, blev jeg elsket som fremmed. Sådan er 
det ikke for mine børn, for jeg ved, at der er nogle få 
indvandrere, der ødelægger det for os andre”. 

Jeg kender den danske kultur, for jeg har boet i 
Danmark siden jeg var barn. Jeg vil meget gerne for-
tælle Aktive Kvinder om mig og min kulturbaggrund. 
Det kunne være spændende at tale om børn og familie 
og udveksle erfaringer om madlavning. Bare det, at 
vi møder hinanden og taler sammen – det åbner dø-
rene for en masse.”

Foto: Lars Olsen



Nogle Aktive Kvinder vil måske i spøg sige, at kø-
benhavnere ikke er for kloge. Alligevel kommer 
det sikkert bag på de fleste Aktive Kvinder, at det 
for eksempel er sådan, at nytilkomne indvandrer-
kvinder i København er væsentligt højere uddan-
net end øvrige københavnere. 

En undersøgelse fra 2002 viser, at 24 procent af 
de nytilkomne kvinder har lange eller mellemlange 
videregående uddannelser, mod kun 14 procent 
hos øvrige københavnske kvinder. De fleste af de 
nytilkomne kvinder er ikke berettiget til at få kon-
tanthjælp, og de er parate til at gå gennem ild og 
vand for at finde et job og en indtægt. 

Alligevel er to ud af tre højtuddannede indvan-
drere i København ledige efter deres første tre år 
i Danmark. Det er først og fremmest synd for de 
indvandrede kvinder. Det er samtidig ærgerligt 
for det danske arbejdsmarked, som skriger efter 
arbejdskraft. Det er en af de sager, som vi Aktive 
Kvinder kan være med til at ændre på.

Klogere end  
   københavnere

Vi er mange kvinder, der risikerer at blive glemte. 
Nogle af os har måske allerede mærket det på vores 
egen krop. Vi er flere, der spekulerer på, om der 
mon er nogen, der tager sig af os, når vi en dag har 
brug for at komme på plejehjem eller sygehus. Vi 
er ikke alene om risikoen for at ende i glemmebo-
gen. Mange indvandrerkvinder står med risikoen 
for at blive tilbudt ensomme og kummerlige vil-
kår, som ingen kvinde bør leve med. 

Nogle kvinder  
      risikerer at  
  blive glemt…
- måske bliver vi selv glemt på vores gamle dage

Indvandrerkvinderne kan blive et aktiv for os på 
vores ældre dage, og vi kan blive et aktiv for dem. 
Jean Petersens historie giver et eksempel på nogle 
af de muligheder, vi står overfor i forhold til mødet 
med nydanske kvinder.



”Jeg var chauffør 
og selskabsdame for  
   danske kvinder”

Jean Petersen fra Malawi om sit liv i Tølløse og 
hendes succesfulde møde med modne danske 
kvinder.
En gruppe midaldrende og ældre kvinder tog godt 
imod, da Jean ankom til Danmark i 1972. Det er 
en af mange grunde til, at Jean i dag er et aktivt 
menneske ud over det sædvanlige. I dag er hun 
plejehjemsassistent, tillidsrepræsentant, mentor-
koordinator, bestyrelsesmedlem hos FOA og Men-
torservice og koordinator hos Netværk i Fagbevæ-
gelsen.

”Jeg var 21 år, da jeg kom til Danmark. Da flyet 
landede i Kastrup lufthavn, blev jeg modtaget af en 
gruppe kvinder som bød mig på en velkomstmiddag. 
Min danske mand kunne ikke tage imod mig, da der 
skulle gå 3 måneder før han kom hjem fra sit job 
som udstationeret medarbejder i Afrika. Jeg skulle bo 
sammen med mine svigerforældre, indtil min mand 
kom hjem. 

Det var godt, at min mand ikke var der, for så 
slap jeg for, at han hele tiden skulle sidde og oversætte 
for mig. De talte kun dansk, og jeg talte afrikansk 
og engelsk. Det gik godt. Svigermor begyndte at lære 

engelsk, og jeg lærte dansk. Jeg var hurtigere til at lære 
dansk, end hun var til at lære engelsk, så derfor talte 
vi snart kun dansk sammen. Vi spillede kort og lærte 
geografi sammen, og jeg havde hele tiden en dansk 
ordbog på mig. Vi besøgte deres familie, venner og 
øvrige netværk. Min største oplevelse i løbet af de før-
ste 3 måneder i Danmark var det store kolde bord. 
Jeg havde aldrig før set så meget mad på en gang. Jeg 
spiste mig mæt i den første rejemad.

Der gik altid mange ældre damer rundt i Tølløse. 
De synes, at jeg skulle ud og øve mig i at køre bil, da 
jeg lige havde taget kørekort. Så det endte med, at jeg 

Foto: Ole Friis Petersen



kørte damerne rundt fra sted til sted til kaffeslabberas 
på kroer, slotte og museer. Jeg var en rigtig selskabs-
dame. Det var her min interesse for at møde andre 
danske kvinder startede. Jeg kom til at kende deres 
børn, som var jævnaldrende med mig. De begyndte at 
ringe mig på døren og spurgte om de måtte køre en tur 
med mine børn. Og da mine børn nåede dagplejeal-
deren spurgte de, om de måtte passe mine børn. 

Jeg havde et kæmpe udbytte af mit møde med kvin-
derne fra Tølløse. De respekterede mig, og vi var in-
teresserede i at lære af hinanden. Vi delte vores viden 
og hjalp hinanden. De danske familier og kvinder 
var min sprogskole. De er grunden til, at jeg taler 
så godt dansk i dag. De åbnede et netværk for mig 
og lige pludselig blev jeg aktiv i diverse foreninger og 
organisationer. For dem var jeg aldrig en kvinde fra 
Afrika. Jeg var murermesterens kone”.

Jeg har arbejdet siden jeg kom til Danmark. Mit 
arbejde er ikke kun et arbejde – men en interesse. 
Jeg vil gøre en forskel for andre, og derfor er jeg i dag 
uddannet plejehjemsassistent og arbejder på Kirse-
bærhavens Plejehjem, hvor jeg støtter og hjælper ældre 
mennesker og kolleger. Udover plejeopgaverne er jeg 
tillidsrepræsentant på arbejdspladsen. Jeg gør meget 
ud af at sikre, at mine kolleger har gode udviklings-
muligheder og gode rammer for at gøre deres arbejde 
ordentligt”.

Jeg synes, at det er spændende, at Aktive Kvinder 
vil møde kvinder med indvandrer- og flygtningebag-
grund. Jeg foreslår, at vi først besøger hinanden og 
drikker kaffe sammen. Her finder vi ud af, hvad vi 
har til fælles, og derefter kan vi eventuelt lave andre 
aktiviteter sammen”. 

Antallet af indvandrerkvinder fra ikke-vestlige 
lande udgør kun 4,2 procent af den danske befolk-
ning (Kilde: Integrationsministeriet 2007). De fle-
ste af dem klarer sig godt i Danmark. De har hus, 
lejlighed, arbejde, børn og børnebørn lige som os. 
En mindre del af kvinderne har det desværre van-
skeligt i Danmark. 

Der er en stor risiko for, at en del indvandrer-
kvinder bliver glemte, hvis vi og andre i sam-
fundet ikke gør noget aktivt. Nogle kvinder er 
flygtet fra voldsomme krigsoplevelser og trauma-
tiske oplevelser. Nogle kvinder slås med at lære 
det danske sprog og få en plads på det danske ar-
bejdsmarked. Nogle er fattige og nogle føler sig 
så meget udenfor samfundet, at de ender med at 
få helbredsmæssige problemer. De særligt uhel-
dige bliver udsat for vold og undertrykkelse og 
ender som sexslaver. De glemte kvinder kan få 
problemer, som når dem til langt over halsen. 
Det er synd for kvinderne, men det er også synd 
for deres børn, som står tilbage med svære vil-
kår.

Mange af de indvandrede kvinder har brug for 
en hjælpende hånd i forhold til at søge job eller i 
forhold til at kontakte kommunen eller lægen. An-
dre har blot brug for, at vi taler med dem eller deres 
børn om løst og fast. Her kan du læse Mira’s historie 

om hendes liv som flygtning i Danmark – og hen-
des ønske om at drikke en kop kaffe sammen med 
en dansk kvinde. Historien er anonymiseret.

 De glemte 
indvandrerkvinder

Foto: Anders Craver Jensen



”Da krigen i Jugoslavien brød ud, var vi nødt til at 
flygte fra hus og hjem. Det eneste land vi kunne rejse 
til uden visum var Danmark. Derfor tog vi flugten til 
Danmark. Vi boede først i Sandholm Flygtningelejr, 

   ”Vi ville helst 
flygte fra tankerne   
     om krigen” 

hvor vi var, indtil vi fik opholdstilladelse. Der var så 
uhyggeligt i Sandholm-lejren, og vi var meget ensom-
me og triste. Siden blev vi flyttet til en kahyt på færgen 
Noröna ved Islandsbrygge, som blev til flygtningelejr. 

Bagefter boede vi i kort tid flere steder på Lolland og 
til sidst på DRK’s center på Frederiksberg, hvor vi 
blev indlogeret på et værelse på 20- 25 m2. Her boede 
min svigermor, mine 2 børn, min mand og jeg.  Vi 
havde adgang til køkken, som vi delte med mange 
andre familier. Da vi fik permanent opholdstilladelse 
flyttede vi til en lejlighed på Vestegnen.

Det var triste tider med ensomhed, familiesavn og 
bekymringer. Vi var bekymrede for vores egen familie 
og børn – og for vores familie, som stadig var i de 
krigshærgede zoner. Undervejs blev vores familie truet 
på livet af andre flygtninge fra det gamle Jugoslavien 
– bare fordi vi var serbere. Min mand blev overfaldet 
flere gange med kniv og kogende vand. Det var svært 
for os at forstå og acceptere, at truslerne kom fra vores 
egne landsmænd, der også flygtede fra krigen.

Vi var meget optaget af den krig, vi flygtede fra. Vi 
havde brug for nogen at tale med om de slemme op-
levelser, vi havde i Bosnien og siden i Danmark med 
andre flygtninge. Der var mange ubehagelige situa-
tioner. Vi ville helst flygte fra tankerne og få nogle an-
befalinger til, hvordan vi kunne komme videre med 
vores liv. Vi havde få penge og havde brug for idéer til 
billige og gode oplevelser – især for vores børn. 

På et tidspunkt mødte jeg en lærer, som på frivil-
lig basis hjalp mig og nogle af mine landsmænd at 
lære dansk, og derfor lærte jeg hurtigt at forstå mange 



Sådan kommer  
    vi i kontakt 
med kvinderne…

Det er en god idé at tage kontakt til de nydanske 
kvinder via de mange etablerede integrationstil-
bud, som findes i vores lokalområder. Der er mas-
ser af personer og organisationer, som vi kan sam-
arbejde med omkring mødet med kvinder med 
indvandrer- og flygtningebaggrund. Det er en stor 
fordel for de fleste af os at samarbejde med erfarne 
organisationer, sådan at vi slipper for at opfinde 
den dybe tallerken flere gange. Vi vil snart erfare, 
at nogle potentielle samarbejdspartnere og nydan-
ske kvinder gerne vil møde os, mens andre siger 
”nej tak”. Det er også i orden – vi ønsker jo ikke at 
tvinge nogen til noget. Her er nogle gode eksem-
pler på, hvem vi kan samarbejde med. 

Sprogcentre
Det er helt oplagt, at du og din lokalforening kon-
takter det lokale sprogcenter for at høre, om de vil 
samarbejde med Aktive Kvinder. Der er sprogcen-
tre i alle kommuner, og du kan få telefonnumme-
ret til nærmeste sprogcenter ved at slå op i telefon-
bogen eller ringe til nummeroplysningen.

Vi har besøgt IA-Sprogcenter på Nørrebro i Kø-

benhavn. Sprogcentret har omkring 700 kursister 
med indvandrer- og flygtningebaggrund. Skolen 
sørger først og fremmest for, at kursisterne lærer 
dansk. Derudover hjælper skolen kursisterne i gang 
med job, uddannelse og praktik. Skolen har blandt 
andet etableret en åben rådgivning for iværksæt-
tere og undervisning i taxakørekort. Derudover 
samarbejder sprogcentret med DSB om dansk på 
arbejdspladsen og laver et projekt, som de kalder 
”Etniske Kogekoner”. 

Her fortæller Ikast-kvinden Karen Margrethe 
Larsen om indvandrerkvinderne på sprogcentret. 
Karen Margrethe, som har været jobguide på 
sprogcentret i fire år, vil meget gerne samarbejde 
med os, og hun gav os nogle gode råd med på ve-
jen, som du kan læse herunder.

”De kvindelige kursisterne på IA sprogcenter i Køben-
havn vil gerne i arbejde, men mange har sprogvan-
skeligheder samt sociale og helbredsmæssige problemer, 
der forhindrer dem i at komme på arbejdsmarkedet 
og møde danskere. Kursisterne udtrykker ofte, at de 
gerne vil mødes med danskere, men de får ikke nogen 

ting. Hun var en meget nærværende og sød person. Da 
jeg havde lært mere dansk, tog jeg på udflugter med 
hende og hun inviterede mig hjem på besøg, så jeg 
kunne møde hendes venner og familie i Køge. Siden 
kom hun på besøg hos mig og min familie. Nu har vi 
mistet kontakten, men jeg har flere gange tænkt på 
at finde hende i igen. Det er et af de få lyse eksem-
pler fra mit liv som flygtning i Danmark. Det vil jeg 
fremhæve, for der var ikke så mange, der ville snakke 
med os.

Jeg ville have sagt ja til en invitation fra Aktive 
Kvinder. Jeg ville i kontakt med danskerne så hurtigt 
som muligt og snakke om familie og alle de andre 
ting i Danmark, som jeg ikke kendte. Jeg ville gerne 
høre om Danmarks historie og det danske samfund. 
Jeg ville gerne ud og se noget, som jeg ikke havde set 
før. Måske drikke en kop kaffe sammen med en anden 
kvinde og snakke. Jeg ville gerne invitere en kvinde 
på mad og lave ”sarma”, som er en traditionel ret, der 
er lavet af hakkekød, grøntsager og surkålsblade. Det 
tager flere timer at lave retten. Jeg ville gerne have 
præsenteret en dansk kvinde for mine børn. Måske 
kunne hun hjælpe dem med at lære det danske sprog.

Jeg har en bachelorgrad i økonomi fra et univer-
sitet i Bosnien – og jeg har mange års erfaring med 
bogholderi og regnskabsføring. Jeg har altid arbejdet, 
og det betyder meget for mig at have et arbejde og 
møde andre mennesker. Da jeg lige var kommet til 
Danmark, måtte jeg ikke tage et arbejde, fordi dansk 
lovgivning forbød det. Jeg sprang til, da jeg efter nogle 
år fik en arbejdstilladelse. De seneste 7 år har jeg ar-
bejdet som sekretær på fuldtid. Mine børn betyder 
meget for mig. Det er vigtigt for mig, at de får en god 
uddannelse”.



tilbud. Sprogcentret har opstartet forskellige projekter, 
der skal hjælpe kursisterne i gang med at få et arbejde, 
en uddannelse eller komme i praktik, hvor de kan 
møde danskere. Men det er også vigtigt, at danskere 
har lyst til at mødes med de nydanske kvindelige kur-
sister. Det skal være en gensidig proces. Det er afgø-
rende, at danskere også tager initiativ til at mødes 
med vores nydanske kursister.

Både Aktive Kvinder og de kvindelige kursister på 
IA vil få meget ud af at mødes med hinanden. De 
kvindelige kursister har typisk ikke danske venner, 
derfor lærer de primært dansk via undervisningen på 
sprogcentret. Ved at mødes med Aktive Kvinder vil de 
nydanske kvinder få en masse sproglige inputs, som 
de ellers ikke får via undervisningen. De vil udvikle 
deres sprog og derved blive bedre til dansk. Derudover 
vil de lære det danske samfund bedre at kende. Aktive 
Kvinder vil også få meget ud af at mødes med nydan-
skere. De vil bl.a. få en bedre omverdenforståelse. De 
vil få kontakt med nogle anderledes kvinder, som de 
har en masse til fælles med.

Det vigtigste er, at man har lyst til at mødes med 
hinanden, og derved afprøver sin tolerance. Det er 
vigtigt, at de rammer, man mødes i, har en eller an-
den form for ligeværdighed, hvor alle kan bidrage. 
Det skal ikke handle om at man vil hjælpe de ’stak-
kels svage’ kvinder. Det kan kvinderne nemlig mærke 
– og så er projektet dømt til at dø. Det kan handle om 
at udveksle gamle husmoder dyder: eksempelvis at sy, 
lave mad sammen, gå på ture sammen, holde forskel-
lige arrangementer. Det skal handle om at udveksle 
ting i en ligeværdig relation.

IA sprogcenter er interesseret i, at de kvindelige 
kursister kommer i kontakt med danskere, og vil med 

glæde formidle kontak-
ten mellem de kvinde-
lige kursister og Aktive 
Kvinder. Det kan ikke 
gøres som en del af un-
dervisningen. Det er der 
ikke plads til på grund af 
det obligatoriske pensum. 
Sprogcentret er dog inte-
resseret i at bidrage med 
lokaler og diskutere ideer 
til, hvad man kan mødes 
om. Aktive Kvinder er 
velkomne til at søge råd 
hos IA sprogcenter. Vi har meget erfaring med at ar-
bejde med nydanske kvinder. Eksempelvis er det en 
god ide, at arrangementerne ikke holdes om aftenen, 
da kvinderne på det tidspunkt er optaget med børn 
og hjem. Det kunne også være en god ide, at Aktive 
Kvinder kunne hjælpe de nydanske kvinder med deres 
lektier. 

Det er vigtigt, at Aktive Kvinder har reflekteret 
over, hvad de kan få ud af at mødes med nydanske 
kvinder, og hvad de selv kan bidrage med. Hvis Ak-
tive Kvinder gerne vil mødes med de kvindelige kur-
sister på IA, så er det først og fremmest vigtigt at gøre 
sig tanker om, hvordan man kan mødes ligeværdigt. 
Dernæst er det vigtigt, at Aktive Kvinder skal have 
lyst til at mødes med nydanske kvinder som har an-
derledes synspunkter og et anderledes hverdagsliv. Det 
er vigtigt, at man har en åben dialog og lytter til hin-
anden. For det tredje er det vigtigt, at Aktive Kvinder 
har i baghovedet, at de nydanske kvinder meget gerne 
vil mødes med danske kvinder.”

Foto: Privat



Beboerrådgivninger
Beboerrådgivninger i boligområder er også et 
oplagt sted, hvor vi kan opnå kontakt til etniske 
minoritetskvinder. Vi kan let ringe til vores kom-
muner og få oplyst telefonnumre og adresser på 
beboerrådgivninger, som vi kan arbejde sammen 
med. 

Vi har taget en snak med Bodil Lehrmann fra 
Akacieparken i Valby for at få nogle gode tips og 
idéer til, hvordan vi kan samarbejde med bebo-
errådgivninger. Bodil arbejder tæt sammen med 
beboerrådgivningen i Akacieparken, og hun har 
været med til at arrangere mange aktiviteter med 
nydanske kvinder. Her fortæller hun sin historie:

Foto: Ayse Küeükildiz



Beboerrådgivninger
”For mere end fire år siden flyttede jeg fra det cen-
trale København til Akacieparken. Det var en rigtig 
beslutning. På det tidspunkt havde jeg mistet min 
mand, og kunne derfor ikke overskue at være alene. 
Jeg havde behov for at flytte til et nyt sted for at prøve 
at starte et nyt liv. Et af kravene var, at det skulle være 
et område med børnefamilier. 

Jeg blev henvist til en lejlighed i Akacieparken. 
Med min datter tog jeg ud for at se lejligheden, og 
fra den første dag, blev jeg grebet af den venlighed 
og imødekommenhed, der præger boligområdet. En 
somalisk kvinde kom hen til mig og min datter for 
at høre, om vi var kommet for at kigge på lejligheder, 
hvorefter vi blev budt på te. Lige pludselig stod der 
en 4-5 nydanske kvinder rundt om os, som vi faldt 
i snak med. Det var en meget særlig oplevelse, og jeg 
tænkte: ’Her vil jeg bo’. Man kan kalde det, hvad 
man vil, men Akacieparken er et dejligt boligområde, 
hvor der bor en masse forskellige mennesker. 

I løbet af de år, jeg har boet i Akacieparken, har 
jeg opnået at hjælpe med at få oprettet en kvindefore-
ning, en forening for mænd og et ungdomsråd. Jeg 
har endda været med til at starte et fodboldhold op 
med de unge rastløse drenge i boligområdet. Det er 
jeg meget stolt af. Jeg har fundet ud af, at de tager 
det, de lærer i klubben med ud i livets mange andre 
sammenhænge.

På et tidspunkt havde vi et cykelhold for kvinderne 
i Akacieparken. De ville meget gerne lære at cykle. 
Nu har de i stedet et svømmehold for nydanske kvin-
der. Vi har organiseret det sådan, at deres børn bliver 
passet og får lektiehjælp af frivillige, mens kvinderne 
svømmer.

Det kunne være en god ide, hvis Aktive Kvinder 

deltager i svømmeundervisningen sammen med de 
etniske minoritetskvinder. Det kunne begge parter få 
meget ud af. De kunne bl.a. lære mere om hinandens 
kultur. De etniske minoritetskvinder er utrolig akti-
ve. De vil og kan en masse ting – udover at lave mad. 
De har bare ikke midlerne. Og hver gang de søger om 
penge til aktiviteter, så skal der hele tiden bruges en 
masse tid på papirarbejde. Det kunne Aktive Kvinder 
f.eks. hjælpe vores kvindeforening med, som består af 
50-60 medlemmer med forskellige nationaliteter. 

Aktive Kvinder og de etniske minoritetskvinder er 
måske forskellige, men de har mange fælles interesser. 
Aktive Kvinder og mine kvinder kan arrangere for-
skellige aktiviteter sammen. Det kunne være syning, 
motion eller kulturfortælling. Det vigtigste er dog, at 
det er aktiviteter, der kommer til at foregå uden for 
Akacieparken. Det er det sværeste – men kvinderne 
har behov for at komme uden for deres eget boligom-
råde.

For at få skabt et godt forhold til de etniske mino-
ritetskvinder, er det vigtigt, at kvinderne mødes med 
respekt og ligeværd. Men det skal være ligeværdigt. 
Mine kvinder kan selv, hvis de får lov. De skal også 
vide, at de godt kan finde ud af det. Det får dem 
nemlig til at vokse. Det er vigtigt, at kvinderne ikke 
føler sig underlegne. De har en værdighed, og den skal 
man ikke træde på.

Kvinderne selv skal afgøre om de har interesse i 
at deltage i aktiviteter med Aktive Kvinder. Det skal 
ikke være noget, de er tvunget til. De skal føle, at det 
bibringer dem noget, og at de kan lære noget af det. 
Det skal være aktiviteter, der kommer dem til gode. 
Kvinderne ønsker enormt meget at være en del af det 
danske samfund, men det er en gensidig proces. Det er 

ikke noget de etniske minoritetskvinder i Akaciepar-
ken kan opnå på egen hånd”

Der er mange fordomme om Akacieparken. Akacie-
parken er stemplet som en ghetto. Folk har fordomme 
om et område, som de ikke kender. En dag kontak-
tede vores naboer mig, og spurgte om jeg kunne samle 
nogle folk fra Akacieparken til at samle skrald. Der 
skulle være ”store-rengøringsdag” – arrangeret gen-
nem kommunen. De havde tænkt sig at komme 100 
mennesker. Jamen, det er fint, sagde jeg. I er hjertelig 
velkomne. Men hvad skal I lave her, spurgte jeg. De 
ville fjerne graffiti. Men vi har ikke en eneste streg på 
nogen af murene. Folk har en masse fordomme om 
områder, de ikke kender. Derfor synes jeg, det er vig-
tigt, at man ser boligområdet og skaber sig et indtryk, 
før man stempler det.

De etniske minoritetskvinder i Akacieparken er 
stolte kvinder. Derfor skal de mødes med ligeværd og 
respekt. Det skal ikke handle om, at Aktive Kvinder 
skal belære nogle ”stakkels” kvinder. De etniske mi-
noritetskvinder har en masse ressourcer og viden, som 
de kan dele med andre kvinder. Kvinderne vil gerne 
være medbestemmende. Det skal de have lov til. En 
anden vigtig ting er, at de etniske minoritetskvinder 
ikke skal føle sig og behandles som fremmede. De er 
borgere i Danmark. De skal derfor ikke ekskluderes 
fra fællesskabet. Men de har brug for at føle sig vel-
komne og vedkommende. Det vil være en berigelse 
for Aktive Kvinder, at få kontakt med en gruppe af 
stærke kvinder med anden kulturel baggrund, som 
kan og vil selv.”



Det er blevet moderne at lave mentorordninger. 
Der findes mentorordninger på arbejdspladser, ud-
dannelsessteder og i det private liv. Mentorordnin-
ger bruges flittigt på integrationsområdet. En men-
tor er en person, som støtter og vejleder en anden 
person i forhold til en eller flere problemstillinger. 
Vi Aktive Kvinder vil sandsynligvis kunne få me-
get ud af at melde os som mentorer. Det er faktisk 
let at komme i gang med. Vi kan starte med at 
kontakte Kvinfo og Nyt Netværk. Derudover kan 
vi ringe til kommunen og jobcentret og høre, om 
de har mentorordninger, som vi kan tage del i. 

Kvinfo’s Mentornetværk er et netværk, der mat-
cher flygtninge- og indvandrerkvinder med kvin-
der på det danske arbejdsmarked. Mentorernes 
opgave er at åbne døre og vise veje ind i det danske 
samfund ved at tage udgangspunkt i de enkelte 
kvinders behov og ønsker. Kvinfo laver mentor-
forløb for kvinder over hele landet. Kvinfo har to 
afdelinger, hvor vi kan kontakte dem. Vi kan ringe 
til Århus på tlf. 86 18 64 71 og til København på 
tlf. 33 13 50 88.

Det er som sagt ikke kun Kvinfo, der arrange-
rer mentorforløb. Gudrun og andre medlemmer 
af foreningen Rotary besluttede på et tidspunkt, at 
de ville gøre en aktiv indsats for at møde indvan-
drere. De indgik i et samarbejde med JCI-Dan-

Mentorordninger
mark omkring at lave mentorforløb. Gudrun fik 
til opgave at hjælpe en statsløs palæstinenser med 
at få job i Danmark. Det endte med, at palæsti-
nenseren Rawnak fik et job. På billedet herunder 
ses det glade mentorpar. JCI-Danmark laver stadig 

mentorordninger. Vi er velkomne til at kontakte 
dem på telefon 46 97 61 80 for at få inspiration. Ja 
– måske kan vi endda lave et samarbejde med dem. 
Se også deres hjemmeside: www.nyt-netværk.dk. 

Foto: Gertrud Termansen



Der er mange lokale frivilliggrupper rundt om-
kring i kommunerne. Nogle af frivilliggrupperne 
arbejder med at møde nydanskere. Frivilliggrup-
perne har mange forskellige aktiviteter, som vi kan 
tage del i. Det kunne fx være lektiehjælp og sprog-
træning til nydanskere. Det kunne også være ar-
rangementer i forhold til idræts- og fritidsliv. Flere 
frivilliggrupper laver særlige netværksaktiviteter 
for unge eller ældre. Aktiviteterne foregår ofte i fri-
villiggruppernes egne lokaler, på biblioteker eller i 
kulturcentre.

Her er en liste over de aktiviteter, som ligger 
indenfor Dansk Flygtningehjælps vifte: Lektie-
hjælp til børn, sprogtræning til børn og voksne, 
museumsbesøg, teaterbesøg, koncerter, danske tra-
ditioner og højtider, spise sammen, samfundsori-
entering, hverdagsrådgivning, bisidder-rollen, ud-
dannelses og erhvervsguide, kolonihave, kørekort, 
introduktion til foreningslivet og sport, dansk po-
litik, skole-forældresamarbejdet, kost og ernæring, 
kort og brætspil, gå ture sammen mv.

Det er en god idé, at vi kontakter vores lokale 
frivilliggrupper for at høre, om vi kan få et sam-
arbejde op at køre. Vi kan ringe til kommunen 
og få informationer om frivilliggrupper i vores lo-
kale område. Vi kan også vælge at ringe til Dansk 
Flygtningehjælp, Dansk Røde Kors og Natterav-

nene, som har frivilliggrupper over hele Danmark. 
Dansk Flygtningehjælp kan kontaktes på tlf. 33 
73 50 00 eller via hjemmesiden www.flygtning.dk. 
Dansk Røde Kors kan kontaktes på tlf. 35 25 92 
00 eller via hjemmesiden www.drk.dk. Natterav-
nene kan kontaktes på telefon 70 12 12 99 eller via 
hjemmesiden www.natteravnene.dk. 

Frivilliggrupper



De fleste kommuner har gang i projekter, som 
skal bidrage til integration af nydanskere. Nogle 
af projekterne arrangeres direkte under den kom-
munale forvaltning. Andre projekter og arrange-
menter etableres og udføres af foreninger. Vi har 
gode muligheder for at koble os på de eksisterende 
projekter, men vi har også muligheden for selv 
at søge penge til vores egne projekter. Hvis vi vil 
koble os på eksisterende projekter, kan vi ringe til 
vores kommune og bede dem om at foreslå, hvilke 
projekter og foreninger, vi kan kontakte. Hvis vi 
selv vil lave et projekt, kan vi høre kommunen, 
hvordan vi kan ansøge om midler til vores fore-
slåede aktiviteter. Vi kan også vælge at gå direkte 
til borgmesteren med vores forslag. Nogle gange 
betaler det sig at være lidt fræk. 

Vi har kontaktet foreningen Hawaa i Sønder-
borg. Hawaa er et eksempel på en forening, som 
vi vil kunne samarbejde med. Suad startede selv 

foreningen op. Her fortæller hun stolt om For-
eningen Hawaa, hvor målet er at give alle kvinder 
viden om deres rettigheder og muligheder i det 
danske samfund: 

Projekter, 
foreninger og 
arrangementer

”Forening Hawaa blev oprettet i 2005 af Suad Zu-
beid, som er en irakisk kvinde fra Sønderborg. For-
ening Hawaa er en frivillig forening for såvel danske 
som nydanske kvinder. Det er en forening for alle 
kvinder. 

”Da foreningen er for alle kvinder, uanset hvilket 
land man kommer fra, har vi valgt et navn som gi-
ver tryghed for etniske kvinder - nemlig Hawaa, som 
betyder Eva, alle menneskers mor og Adams kone. 
Forening Hawaa har 38 medlemmer, hvor flertallet 
har dansk baggrund. Det tog omkring en måned at 
få dannet foreningen. Jeg fik en masse støtte. Jeg fik 
økonomisk tilskud fra kommunen, de lokale medier 
omtalte os positivt og folk omkring mig gav moralsk 
opbakning. For mig handler det om at vejlede og råd-
give kvinder, som har brug for at vide mere om deres 
rettigheder og muligheder i det danske samfund. Det 
gælder såvel danske som nydanske kvinder

Foreningen Hawaa blev dannet med direkte støtte 
fra Frivillighuset Alsund, og især støtte fra den daglig 
leder Ulla Pedersen. Ulla Pedersen var og er stadig en 
stor støtte for foreningen og en af grundene til, at den 
består i dag og er vokset så stor på kun 2 år.

Hawaa er brobygger mellem forskellige kulturer til 
det danske samfund. Foreningen støtter alle kvinder 
uanset etniske baggrund, udveksler erfaringer og ska-
ber et netværk mellem etniske og danske kvinder, via 
hjælp til selvhjælp.

Forening Hawaa er et tilbud til kvinder om støtte 
og information. Foreningen fortæller kvinder om deres 
rettigheder og muligheder i forhold til jobmuligheder 
og uddannelse. Derudover hjælper Hawaa nydanske 
kvinder med at integrere sig i det danske samfund 
gennem deltagelse i forskellige aktiviteter. Vi tilbyder 
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etniske minoritetskvinder at mødes med danske kvin-
der og derved at forbedre sig i det danske sprog og 
få indblik i danske traditioner og kultur. Foreningen 
Hawaa er et sted, hvor kvinder kan mødes og hygge 
sig.

Gennem Foreningen Hawaa kan Aktive Kvinder 
møde mange forskellige kvinder. Forening Hawaa 
vil meget gerne formidle kontakt mellem foreningens 
medlemmer og Aktive Kvinder. Aktive Kvinder er en 
stor forening og har eksisteret i lang tid. Jeg er også 
tidligere blevet inviteret af dem, hvor jeg skulle for-
tælle om Forening Hawaa. Jeg kunne godt tænke mig 
at lave forskellige arrangementer med Aktive Kvin-
der, der vedrører os begge. Jeg synes, at det er vigtigt 
at fortælle kvinder, især mødre, om sund mad. Det 
kunne være interessant at lave et arrangement, hvor 
vi fortæller kvinder om, hvad sund mad er og også 
om kvindens krop. Ellers kunne vi lave fælles sociale 
og faglige arrangementer. Eksempelvis kunne vi tage 
på museumsbesøg eller lave konferencer. Vi kan lære 
af hinanden.

Mine råd og anbefalinger til Aktive Kvinder, 
der gerne vil mødes med nydanske kvinder er først 
og fremmest, at de skal have lyst til at mødes med 
kvinder, der har en anderledes kulturel baggrund, 
en anderledes samfundsforståelse og som måske ikke 
behersker det danske sprog så godt. Derudover er det 
vigtigt, at man er tålmodig. Vi har forskellige tradi-
tioner og baggrunde. Dette kan fremkalde forskellige 
reaktioner. Vi skal forsøge at gemme vores fordomme 
væk, og være åbne over for forskellighed. Det er vig-
tigt”.

Kontaktfamilier og 
besøgsvenner
Nogle Aktive Kvinder tager gerne mændene med 
til vores aktiviteter. Tag fx din mand ved hånden og 
bliv kontaktfamilie for en flygtningefamilie. Det 
handler om at sikre, at vi og flygtninge får nogle 
gode oplevelser sammen – og det handler om, at vi 
støtter flygtningene, hvor vi kan. Kontakt Dansk 
Flygtningehjælp og hør mere om Kontaktfamilier 
på telefon 33 73 50 00.

Kommunerne er måske også friske på et samar-
bejde om besøgsordninger. Nogle kommuner har 
allerede gang i sådanne ordninger, mens andre ikke 
arbejder på denne front. Ring til din kommune og 
foreslå et samarbejde. I kunne fx foreslå at lægge sam-
arbejdet op af hjemmeplejen eller sundhedsplejen.

Skoler, fritidsordninger og 
uddannelsessteder
Mange skoler, fritidsordninger og uddannelsesste-
der har lektiecaféer og andre aktiviteter, som sigter 
på at hjælpe både ”gammeldanske” og nydanske 
børn til et godt skole- og fritidsforløb. Prøv gerne 
at kontakte de lokale skoleforstandere og hør, om 
vi kan være behjælpelige.

Jobcentre
Jobcentrene har i disse dage fantastisk travlt med 
at få alle ledige folk i job. Jobcentrene leder med 
lys og lygte efter virksomheder, som er parate til at 
ansætte nydanske kvinder på almindelige eller eks-
traordinære vilkår. Vi kan hjælpe jobcentrene med 
at finde virksomheder, som er parate til at ansætte 
kvinderne. 

Vi af os, der har et job, kan jo starte med at spørge 
vores egen arbejdsplads, om det er muligt at an-
sætte en nydansk kvinde i praktik, løntilskudsjob 
eller i ordinært job. Jobcentrene kan i visse tilfælde 
betale op til 92 kr. per time en nydansk kvinde 
er ansat hos virksomheden. Ring til Jobcentrene 
og hør mere om samarbejdsmulighederne. Jobcen-
trene kontaktes via din kommune. 

Supermarked og andre 
kreative idéer
Det er om at være kreativ, når vi tager kontakt til 
nydanske kvinder. Kun fantasien sætter grænsen. 
På vores NKF-konference i august 2007 sagde en 
af vores Aktive Kvinder for eksempel, at hun synes, 
at vi skal møde nydanske kvinder i supermarkeder. 
Hun sagde: 

”Jeg handler meget i LIDL, og her går jeg ofte over 
til kvinder med tørklæder og taler om maden. De er 
så glade for en positiv henvendelse. Vi kan komme i 
kontakt med mange af dem ved at give dem et lille 
smil. En dag kan man jo give dem en lille folder fra 
Aktive Kvinder”.



Vi Aktive Kvinder er ofte meget snaksalige. Vi 
kan snakke med de fleste, og vi er vant til at møde 
andre mennesker. Der er derfor god grund til at 
mene, at vi nok skal komme godt ud af det med de 
nydanske kvinder. 

Der kan måske være nogle af os, der tænker, 
at det er meget nyt at tale med indvandrere og 
flygtninge. Nogle af os kommer måske i tvivl om, 
hvordan vi skal bære os ad med at få gang i en god 
snak og nogle gode aktiviteter med de nydanske 
kvinder.

 
Nogle gange er det os, der 
skal lære af dem
Nogle gange stiller vi vores viden og erfaringer til 
rådighed for de nydanske kvinder. Andre gange er 
det måske dem, der giver os noget med på vejen.

Nogle gange er der behov for, at du støtter – an-
dre gange skal du udfordre.

Nogle gange giver du råd om, hvordan en ud-
fordring skal løses – andre gange taler I sammen 

om mulighederne. Vi kan have roller som spar-
ringspartnere, kulturbærere, rollemodeller og me-
sterlærere – og vi kan have rollen som eleven på 
skolebænken.

Her er liste med inspiration til, hvordan vi kom-
mer i snak med nydanske kvinder:
 
1) Arrangér et møde med sprogcentret, frivillig-

gruppen, beboerrådgivningen eller en anden 
samarbejdspartner.

2) Tal med samarbejdspartneren om muligheder 
for samarbejde og gensidige forventninger. 

3) Mød de nydanske kvinder. Start i det små. På 
længere sigt kan vi måske lave større arrange-
menter sammen.

4) Lær de nydanske kvinder at kende og opbyg 
gensidig tillid. Vis kvinderne, at du er nysger-

Hvordan kan vi tale  
    med kvinderne?

rig. Gør hvad du kan for at anerkende den 
person, du taler med - og brug gerne rosende 
ord. Brug det meste af tiden på at lytte og 
stille spørgsmål. Fortæl om en god oplevelse, 
du har haft – og lad hende gøre det samme. 
Fortæl hinanden om jeres fritidsinteresser, og 
fortæl om jeres liv i og udenfor Danmark.

5) Find ud af, hvad de nydanske kvinder kan få 
ud af at mødes med dig. Tal om, hvad den 
eller de nydanske kvinder ønsker at lave eller 
vide mere om. Det kan fx være, at de ønsker 
at øve sig i at tale dansk. Måske vil de have 
hjælp til jobsøgningen. Eller måske vil de blot 
snakke med dig om løst og fast.

6) Fortæl den eller de nydanske kvinder, hvad 
du gerne vil have ud af at mødes med kvin-
derne. Det kan fx være, at du kunne tænke 
dig at vide mere om udenlandske traditioner 
og madlavning. Måske er du blot interesseret 
i at snakke om hvad som helst.

7) Arranger et nyt møde, hvis der er stemning 
for det. Tal om, hvor og hvornår I kan mødes 
næste gang. Vær opmærksom på, at nogle 
nydanske kvinder har svært ved at mødes 
om aftenen. Prøv at udveksle telefonnumre, 
så I har mulighed for at komme i kontakt 
med hinanden. Tab ikke modet, hvis en 
kvinde udebliver fra en aftale med dig. Måske 
undlader hun at melde afbud, fordi hun vil 
undgå at skuffe dig. Hvis enkelte af kvinder-
nes mænd er skeptiske overfor, at I mødes, 



kan I med fordel vælge at mødes på ”neutral” 
grund hos sprogcentret eller hos en anden 
samarbejdspartner. Derudover kan I sørge for, 
at hovedformålet med jeres møde er, at hun 
skal lære dansk eller have hjælp til at udfylde 
papirer fra kommunen.

8) Udvid jeres små samtaler til større arrange-
menter, når I har skabt tilliden til hinanden. 
Lav gerne arrangementer, hvor børn og den 
øvrige familie kan deltage. Læg gerne arran-
gementerne på en lørdag eller søndag efter-
middag, hvor flere har mulighed for at møde 
op. Det kan være en god idé at lave arrange-
menterne med jeres lokale samarbejdspart-
nere i frivilliggrupper, på sprogcentret eller i 
kommunen. Samarbejdet kan være med til at 
sikre, at I har adgang til passende lokaler og 
faciliteter til arrangementerne. Det kan sam-
tidig sikre, at arrangementerne bliver billigere 
at lave.

9) Målret jeres samtaler, når I har etableret en 
god relation til hinanden. Prøv fx at gennem-
føre samtaler, hvor du har fokus på at give de 
nydanske kvinder selvtillid til at søge ud på 
arbejdsmarkedet. Lad dem fortælle historier 
om situationer, hvor de oplevede noget godt 
og havde succes. Spørg ind til situationerne, 
og ros kvinderne for alle de gode kvaliteter 
og egenskaber, de udviste i situationerne. Tal 
med dem om, hvordan de kan bruge deres 
mange kvaliteter på arbejdsmarkedet. Prøv 
også at gennemføre samtaler, hvor du giver de 

nydanske kvinder sparring i forhold til kon-
krete problemstillinger. Det kan fx være, at 
kvinden beder om dine råd i forbindelse med 
et brev, de har fået fra skolen eller kommu-
nen. Prøv af og til at bytte roller, så det er dig, 
der skal lære af de nydanske kvinder. Herved 
risikerer du at blive klogere, og du er samtidig 
med til at skabe ligeværdighed mellem dig og 
de nydanske kvinder.

10) Vi skal huske at være realistiske med, hvad vi 
kan overkomme. Ellers risikerer vi at løbe sur 
i tingene. Det er vigtigt, at møderne med de 
nydanske kvinder bliver sjove og lærerige.  
Hvis du eller I føler, at I står alene med 
problemer, skal I ikke tøve med at kontakte 
Susan Balschmidt i Aktive Kvinders sekreta-
riat på telefon 33 13 12 22 og Lars Olsen fra 
Foreningen Nydansker på telefon 33 93 43 83.



Hér siger Rashida Moufid noget om, hvordan Ak-
tive Kvinder og kvinder fra Den Interkulturelle 
Kvindeforenings medlemmer kan mødes og tale 
sammen.

”Jeg har boet i Danmark i 18 år, og er enlig mor 
til fire børn. Jeg har en uddannelse som kemifysiker 
med i bagagen fra Marokko, men har aldrig arbej-
det som kemifysiker i Danmark. Jeg vil ikke lade mig 
bremse af, at jeg har en travl hverdag med fire børn. 
Jeg synes, at det vigtigt at vise børnene, at jeg er en 
selvstændig og aktiv kvinde. Jeg er bl.a. formand for 
Den Interkulturelle Kvindeforening i Akacieparken i 
Valby, medlem af forældregruppen og bestyrelsesmed-
lem i Akacieparken. 

Kirken er et godt sted at starte. Vores præst kender 
os, selvom mange af os ikke er kristne. Vores præst har 
kontakt til mange andre præster, så hvis der er nogle, 
der har lyst til at mødes med kvinderne i Akaciepar-
ken, så kan man kontakte sin præst som kan formidle 
kontakten videre. Ellers kan man hænge foldere op i 
området. Men det vil være en god idé, at folderne også 
er på andre sprog end dansk. 

Det er vigtigt, at vi mødes med hinanden. Vi kan 
mødes i vores lokaler. De fleste kvinder har arbejde. 
Derfor har de ofte kun tid i weekenderne. Når vi mø-
des, skal vi huske at fokusere på de positive ting. Jeg 
synes, at vi skal spørge løs, for det er kun på den måde, 
at vi lærer hinanden bedre at kende. Jeg er arbejds-
løs, og der kan være mange fordomme om, hvorfor 
jeg ikke er i arbejde. Men der er faktisk mange gode 
grunde til, at jeg ikke er i arbejde. Så bare spørg løs, 
så skal jeg nok svare på det. 

Jeg synes, ikke at man skal betragte sproget som en 
barriere for at kunne mødes med hinanden. Mange 
af kvinderne i Den Interkulturelle Kvindeforening 
behersker ikke det danske sprog på et så højt niveau, 
men de er kloge og har mange gode ideer og hold-
ninger. Man skal ikke tro, at de er dumme, fordi de 

snakker dårligt dansk.
Kvinderne i Akacieparken mødes ofte. Vi skiftes til 

at lave mad. Derfor lærer vores børn om dansk, thai-
landsk, marokkansk og tyrkisk mad. Når vi mødes, 
laver vi mange forskellige ting. F.eks. danser vi ma-
vedans, går ture sammen, motionerer, syr og snakker 
om kosmetik. Om sommeren tager vi på stranden og 
sætter hår med videre. 

Aktive Kvinder er velkomne til at deltage i vores 
aktiviteter. Vi har blandt andet brug for at vide, 
hvordan danske kvinder holder sig sunde. Aktive 
Kvinder kunne fortælle om sunde kostvaner og især 
om sygdomme. Kvinderne i Akacieparken ved ikke 
særlig meget om sygdomme. De kunne også fortælle 
om dansk kultur i gamle dage. Vi kan lære meget af 
hinanden, og hygge os sammen. Det handler bare om 
at tage et initiativ. 

Vores børn vokser op i det samme land. Det er vig-
tigt, at vi er åbne overfor hinanden og viser hinanden 
respekt. Egentlig betyder nationalitet ikke noget. Vi er 
alle forskellige, uanset hvilken nationalitet vi har. Og 
det er kun positivt”

Spørg  
    bare løs...



Hvilke  
aktiviteter  
kan vi lave sammen?
Sammen står vi stærkere
Vi stiller os selv stærkere, når vi står sammen med 
kvinder med flygtninge- og indvandrerbaggrund. 
Vi får i bedste fald flere medlemmer, som kan 
være med til at løfte vores mål om at sikre gode 
forhold og aktiviteter for kvinder i Danmark. De 
nytilkomne vil med sikkerhed inspirere os til at 
lave endnu flere spændende aktiviteter hos Aktive 
Kvinder. 

Vi vil have det sjovt sammen 
og støtte hinanden
Vi har brug for spænding. Det er kedeligt at gøre 
det samme dag ud og dag ind. Vi vil have udfor-
dringer i vores hverdag, og udfordringerne må me-
get gerne give mening. Vi støtter op om hinanden, 
når der er modgang og svære tider. I forbindelse 

med vores møde med indvandrer- og flygtninge-
kvinder skal vi huske, at det både er os og dem, 
der ønsker udfordringer og støtte i hverdagen. Her 
er nogle forslag til, hvilke aktiviteter vi kan lave 
sammen:

Madlavning
Vi er mange, der går op i at lave god mad. Vi er 
måske endnu flere, der elsker at spise den. Mange 
nydanskere har lært at tilberede maden på en helt 
anden måde, end den vi er vant til. Det kan blive 
til et interessant bekendtskab for os. Omvendt til-
bereder vi sikkert ofte maden på en anden måde 
end mange nydanskere – og det kan jo blive inte-
ressant for de nydanske kvinder. 

Foreslå gerne en eller flere nydanske kvinder og 
deres familier at arrangere private middage med 

jer, hvor I viser hinanden det bedste fra de forskel-
lige køkkener. Lav eventuelt et middagsarrange-
ment i samarbejde med sprogcentret eller andre 
samarbejdspartnere. Vent med at lave middagsar-
rangementer i Aktive Kvinders lokaler til I er sikre 
på, at I har opbygget tilstrækkelig gensidig tillid i 
forhold til de nydanske kvinder. Ellers risikerer vi, 
at der ikke dukker nogen op til arrangementet.

Fælles arrangementer med 
kulturudveksling, temaer og 
debat
Vi kan lære mange ting af hinanden. Mange af os 
har forskellige baggrunde og sidder inde med en 
viden, der er sjov at dele med andre. Det er oplagt, 
at vi er med til at lave nogle arrangementer, hvor vi 
lærer hinandens baggrunde at kende. 

Vi kunne fx få en Aktiv Kvinde til at fortælle om 
familie og opdragelse i Danmark, mens en nydansk 
kvinde fortæller om familie og opdragelse i hendes 
oprindelsesland. Derefter kunne vi i en respekt 
fulde tone tale om fordele ved de forskellige måder 
at gøre tingene på. Det er en god idé, at vi holder 
arrangementet i samarbejde med frivilliggrupper, 
sprogcenter eller andre samarbejdspartnere. Ellers 
kan det måske være svært at tiltrække de nydanske 
kvinder. En lokalforening har med succes valgt at 
lægge fælles arrangementer på 3- 4 lørdag efter-
middage om året.



Vi kunne fx få en Aktiv Kvinde til at fortælle om 
familie og opdragelse i Danmark, mens en nydansk 
kvinde fortæller om familie og opdragelse i hendes 
oprindelsesland. Derefter kunne vi i en respekt 
fulde tone tale om fordele ved de forskellige måder 
at gøre tingene på. Det er en god idé, at vi holder 
arrangementet i samarbejde med frivilliggrupper, 
sprogcenter eller andre samarbejdspartnere. Ellers 
kan det måske være svært at tiltrække de nydanske 
kvinder. En lokalforening har med succes valgt at 
lægge fælles arrangementer på 3- 4 lørdag efter-
middage om året.

Her fortæller Trine Lundgaard fra Horsens om 
hendes møde med nydanske kvinder til et debatar-
rangement:

”Vi var tre kvinder, der blev inviteret til en kvinde-
klub i Helsingør for at holde et lille oplæg om danske 
kvinders liv. Kvinderne var utrolig søde og imøde-
kommende, da vi ankom til foreningens lokaler. De 
havde arrangeret et fint kaffebord, og vi blev præsen-
teret for de omkring femten fremmødte indvandrer-
kvinder og deres børn.

Vi holdt vores oplæg. Vi fortalte om vores fami-
lie- og uddannelsesbaggrunde, og vi fortalte om de 
valg, vi hver især havde truffet i vores liv. Vi fortalte 
også om de problemer, vi hver især havde stået over-
for. Den ene oplægsholder fortalte om, hvordan hun 
kort tid forinden havde aborteret spontant - og om, 
hvordan hun havde taklet det i sin omgangskreds. En 
anden beskrev sin skilsmisse. 

Indvandrerkvinderne var meget nysgerrige og stil-
lede mange personlige spørgsmål. De spurgte fx, hvor-
for to af os bor sammen med mænd, vi ikke er gift 

med, og hvad vores forældre siger til den situation. 
Det gav anledning til en lang snak om opdra-
gelse og forældres forventninger til deres børn. 

En anden ting, der optog kvinderne meget, 
var mine to udenlandsophold. De spurgte meget 

ind til, hvad mine forældre sagde, da jeg fortalte 
dem, at jeg i forbindelse med mit arbejde i Tyskland 

skulle bo i et hus med syv mænd langt ude i en skov 
i Harzen. De blev meget overraskede over, at 
mine forældre faktisk kun havde hæftet sig ved, 

at det var positivt, at jeg ville gøre noget ved 
mine noget rustne tyskkundskaber.

På baggrund af den meget åbne og bram-
frie dialog, der opstod, da kvinderne fik mulighed 

for at stille spørgsmål, var det tydeligt, at kvinderne 
så det som en enestående mulighed for at få stillet de 

spørgsmål, de længe havde undret sig over i forhold til 
danskernes liv. 

De gav ret tydeligt udtryk for, at de utrolig gerne 
ville i kontakt med danske kvinder. De havde svært 
ved at finde ud af, hvordan de kunne få mødet med 
danske kvinder til at gå op med deres rolle som hjem-
megående husmødre, der i nogle tilfælde havde svært 
ved det danske sprog. 

De fortalte til min store overraskelse, at de ofte op-
lever, at danskere siger grimme ting til dem, når de 
forsøgter at smile eller hilse på folk i lokalområdet. 
Og de undrede sig over, hvorfor man ikke hilser på 
sine naboer i Danmark.  Vi snakkede efterfølgende 
om, hvordan jeg personligt har oplevet en stor for-
skel i graden af imødekommenhed fra mine naboer i 
Odense og København, hvilket overraskede kvinderne 
meget. Jeg fortalte dem, at der er nogle af naboerne 
i min omgang, som aldrig hilser på mig, selvom jeg 
altid hilser på dem.

Mit råd til Aktive Kvinder er, at man bare skal 
kaste sig ud i den slags arrangementer. Selvom jeg 
troede, jeg skulle være den, der viderebragte min hi-
storie og gav de nydanske kvinder et indblik i mit 
liv, så endte det med at blive en mindst ligeså lærerig 
oplevelse for mig. Den gav mig en enorm indsigt i 
nydanske kvinders liv og deres syn på det samfund, 
vi lever i”.



Børn, børnebørn og 
familieliv
Vi er en del Aktive Kvinder, som holder meget 
af at være sammen med familien, børn og børne-
børn. Nogle af os kan slet ikke få nok af samværet 
med dem. Når vi har opbygget tilstrækkelig med 
tillid til de nydanske kvinder, har vi en enestående 
chance for at møde deres børn og familier. Det 
kan være adgangsbilletten til mange spændende 
snakke og oplevelser. Vi kan tage en kop kaffe eller 
te sammen og spise en kage til, og vi kan tage på 
ture til steder, som betyder meget for os og dem. 
Foreningen Nydansker har udviklet nogle familie-
spil, som kan gøre mødet mellem en ”gammel” 
dansk og en nydansk familie mere spændende. 
Ring gerne til Lars Olsen fra Foreningen Nydan-
sker og hør nærmere på telefon 33 38 62 04.

Støt hinanden, når der er 
brug for det
Både nydanske kvinder og Aktive Kvinder har rige 
traditioner for at støtte hinanden, når der er brug 
for det. Vi hjælper selvfølgelig folk, når det kræ-
ves. En dag er det måske os selv, der har brug for 
hjælp. Måske hjælper vi i dag, og måske er det os, 
der bliver hjulpet i morgen. 

På de foregående sider fortalte en kvinde med 
afrikansk baggrund om, at hun snakkede med 
modne kvinder, der gik og småkedede sig, mens 
de modne kvinder hjalp hende med at passe børn 
og lære det danske sprog. En flygtningekvinde 
fortalte om, at hun havde brug for en kvinde at 
drikke en kop kaffe sammen med, så hun kunne 
komme væk fra de ubehagelige tanker om krigen. 

Og vi kunne komme med mange flere eksempler 
på, at vi kan have brug for støtte fra hinanden.

Lære hinandens sprog
Nydanske kvinder repræsenterer mange forskellige 
sprog. En del af kvinderne taler fransk, engelsk, 
spansk og tysk, mens andre taler arabisk, somali, 
tyrkisk og urdu med flere. Måske kan vi nå at lære 
nogle nye sprog. Det er jo aldrig for sent at lære 
noget nyt. Ja, og måske kan vi hjælpe de nydanske 
kvinder med at lære det danske sprog. Hvis de al-
lerede taler det danske sprog flydende, kan vi vælge 
at fortælle dem røverhistorier fra de gode gamle 
dage i Danmark. Måske vil de lytte interesseret, 
hvis vi fortæller dem om den danske kongefami-
lie.

Hjælp til jobsøgningen
Vi har chancen for at gøre en væsentlig forskel i 
forhold til at hjælpe nydanske kvinder ud på ar-

bejdsmarkedet. Og hvis de allerede er på arbejds-
markedet, kan vi måske hjælpe dem til at opnå et 
job, der modsvarer deres kvalifikationer. 

Flygtningen Zaid A. Al-Maijah fra Irak kom til 
Danmark og blev parkeret på et asylcenter i et og 
et halv år. Da han fik tilladelse til at søge job, søgte 
han 420 jobs i Danmark. Ingen danske virksom-
heder ønskede at ansætte ham på trods af, at han 
havde en solid cand. merc. uddannelse. Efter en 
lang og trættende jobsøgningsproces fik han ende-
lig tilbudt et job hos Midas, der nu går under nav-
net Saxo Bank. I England ville de hellere end gerne 
have ham. I dag er han direktør hos American Ex-
press i London. Zaid’s historie vidner om, at de 
danske arbejdspladser bærer en del af ansvaret for, 
at vi har så mange ledige indvandrere i Danmark. 
Måske er mange danske virksomheder ikke gode 
nok til at se de kvaliteter, som mange indvandrere 
har med sig. 

Historien viser, at det er urimeligt at påstå, at 



det altid er indvandrernes egen skyld, at de ikke har 
et job i Danmark. Historien siger os noget om, at 
mange indvandrerkvinder i Danmark har brug for 
Aktive Kvinders hjælp til at finde en arbejdsplads, 
der vil ansætte dem. Vi skal være med til at sørge 
for, at de kvinder, der kan og vil tage et arbejde, får 
et arbejde. De skal have en ærlig chance. 

For øvrigt så betaler det sig at hjælpe indvan-
drerkvinder i arbejde. Indvandrerkvinderne kan 
være med til at sikre, at velfærdssamfundet stadig 
fungerer, når vi bliver for gamle til at gå og stå. 
Jean og Fatima er fx blevet til gode skatteydere, og 
deres primære arbejdsmål er at sørge for, at pleje-
hjemmene stadig holder skruen i vandet.

Dyrke motion sammen
Vi er mange, der har godt af at få motion. Det gæl-
der også nydanske kvinder. I de fleste kommuner 
arrangerer man allerede motion for kvinder med 
både dansk og nydansk baggrund. Aktive Kvinder 
i Rødding arrangerede fx cykelundervisning for 
kvinder, der endnu ikke havde lært at cykle. Det 
kom der utrolig meget sjov ud af. Andre steder ar-
rangerer man fælles svømning og gymnastik. Nog-
le af vores lokale frivilliggrupper, boligforeninger 
og sprogcentre er sikkert åbne for at samarbejde 
med os om at lave forløb, hvor vi møder nydanske 
kvinder over en god gang motion.

Vise fritidsinteresser for 
hinanden
Foreningslivet i Danmark siges at være en væsentlig 
del af det danske demokrati. Det er her vi møder 
hinanden og danner netværk, og det er gennem 

Kvinderne med indvandrer- og flygtningebag-
grund kan opnå medlemskab efter 2 samtaler med 
en af os Aktive Kvinder. De har mulighed for en 
prøveperiode på op til et år uden at betale kontin-
gent. 

Det kan være en god idé at lave de første arran-
gementer sammen med sprogcentre, frivilliggrup-
per, kommuner og andre lokale samarbejdspart-
nere. Herved undgår vi lokaleproblemer og sparer 
penge til afholdelse af arrangementer.

Vi kan eventuelt søge støtte hos vores borgmes-
ter, hvis der mangler penge til ekstraordinære akti-
viteter i forbindelse med mødet med de nydanske 
kvinder.

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer ved-
rørende nydanske kvinders medlemskab hos Ak-
tive Kvinder, er du til enhver tid velkommen til 
at kontakte Susan Balschmidt i Aktive Kvinders 
sekretariat på telefon 33 13 12 22 eller på e-mail: 
mail@aktivekvinder.dk.

  Hvordan bliver  
de medlemmer  
    hos Aktive  
        Kvinder?

foreningslivet, vi gør mange af vores interesser gæl-
dende. Det er derfor godt, at både Aktive Kvinder 
og nydanske kvinder deltager i foreningslivet. 

Nogle Aktive Kvinder dyrker mange fritidsin-
teresser – andre Aktive Kvinder gør ikke. Sådan er 
det også hos de nydanske kvinder. Nogle har mas-
ser gøremål i fritiden, mens andre ikke har det. Vi 
kunne få meget ud af at vise hinanden, hvad det 
er, vi sysler med i vores fritid. Vi kunne fx prøve 
at tage en nydansk kvinde med til banko og folke-
dans, eller vi kunne tage hende med på vores favo-
ritmuseum. Samtidig kunne vi spørge den nydan-
ske kvinde, om der er et sted eller nogle aktiviteter, 
hun gerne vil vise os. Det kan der komme meget 
spændende ud af.

Kun fantasien sætter grænser
Ja, der er minsandten mange ting, vi kan lave sam-
men. Det er vel egentlig kun fantasien, der sætter 
grænsen. Nogle Aktive Kvinder har fx foreslået, at 
vi kunne lave have sammen, tage på venskabstræf 
eller svampeture. 

Vi ønsker os alle held og lykke med de mange 
spændende aktiviteter, der venter os forude.



løse. Hun fortæller om, at de havde det rigtig godt 
sammen, og at hun hurtigt blev bedre til dansk.

Spørgsmål:
”Vi husstandsomdeler invitationer, men hvorfor 
kommer indvandrerkvinderne ikke?”
Svar:
Det er vigtigt at vi lærer at kende kvinderne, før 
vi inviterer dem til de store forkromede arrange-
menter. Vi bør forsøge at møde dem på ”neutral” 
grund på sprog- og kulturcentre eller hos vores 
øvrige lokale samarbejdspartnere, der allerede har 
opbygget tillid til kvinderne. Måske bør vi også 
overveje at lave om på vores aktiviteter, sådan at de 
passer bedre til indvandrerkvinderne. Og ja, så er 
der måske også nogle af kvinderne, som slet ikke inte-
resserer sig for vores aktiviteter. Og det er også ok.

Spørgsmål:
”Er det en god idé at invitere manden med til det 
første møde, så han kan se, at vi er ufarlige?”
Svarmuligheder:
Det kan der være mange forskellige svar på. Her er 
nogle bud fra vores Aktive Kvinder:

”Jeg synes, at mændene skal være hjertelig velkom-
ne til det første møde, fordi mandens opbakning 
kan være en forudsætning for, at kvinden deltager” 
(Aktive Kvinde fra København). 

”Hos os har vi tit mændene med, og det fungerer 
rigtig godt” (Aktive Kvinde fra Odense).
”Nej, jeg synes, at vi kvinder har brug for et fristed 
for mændene” (Aktive Kvinde fra Ikast).

Spørgsmål:
”Det er svært for mig at gå hen og ringe på dør-
klokken hos en indvandrerkvinde. Hvad gør jeg?”
Svar: 
Kig i vores Guide til Kulturmøde og opsøg et sam-
arbejde med kommunen, frivilligorganisationer, 
sprogcentre eller andre organisationer i det lokale, 
som har erfaringer med kulturmødet.

Spørgsmål:
”Jeg er bange for, at de har svært ved at forstå mig 
og min kultur, og at jeg ikke kan forstå deres. Hvad 
skal jeg gøre?”
Svar: 
Grunden til, at vi mødes, er i høj grad, at vi skal 
tale sammen og lære at forstå hinanden. Hvis vi i 
forvejen forstod hinanden i alle henseender, ville 
det sikkert ikke være særlig spændende at mø-
des. På en af de forrige sider i denne guide skriver 
Trine om, hvordan hun mødte en gruppe indvan-
drerkvinder til et debatarrangement. Hun fortalte 
kvinderne om sit liv og udfordringer, og derefter 
talte hun med kvinderne om, hvordan de gør tin-
gene i deres liv. Det var en stor og god oplevelse for 
Trine og de nydanske kvinder.

Ofte stillede  
    spørgsmål og  
  svar

Spørgsmål:
”Må de nydanske kvinder godt deltage for deres 
mænd, og er det rigtigt, at de ikke må gå ud, når 
det er mørkt?”
Svar:
Det bedste råd er, at du spørger kvinderne selv. 
Der er stor forskel på, hvilket forhold kvinderne 
har til deres mænd, og det er bestemt ikke alle ny-
danske kvinder, der er under tøflen i forhold til 
deres mænd. Nogle gange er det manden, der må 
parere ordre fra kvinden

Spørgsmål:
”Er det et problem, hvis de ikke taler særlig meget 
dansk”
Svar:
Der er snarere tale om en udfordring end et pro-
blem. På en af de forrige sider i denne guide fortæl-
ler Jean fra Malawi om, at hun lærte dansk sammen 
med hendes svigermor og danske veninder fra Tøl-



Hvad kan det give dig og din forening at bidrage 
til integration af nydanske kvinder?

Jeres egen 
integrationsplan

Hvordan kan du og din forening af Aktive Kvinder 
bidrage til integration af nydanske kvinder?

Hvem vil du og din forening af Aktive Kvinder 
kontakte for at komme i kontakt med nydanske 
kvinder?

Hvilke aktiviteter ønsker du og din forening af Aktive Kvinder at gen-
nemføre i forhold til at lave noget sammen med nydanske kvinder?

Hvad vil du og din forening gøre for at sikre at flere nydanske kvinder 
bliver medlemmer hos Aktive Kvinder? 

God fornøjelse med indsatsen



Jeg er gift med en indvandrer. Vi traf hinanden i 
Sønderborg for 40 år siden. Den gang var det ikke 
så vanskeligt at komme til Danmark og blive en del 
af et lokalsamfund. Der var så få fremmede i lan-
det, at de var interessante. Og så en, der kom helt fra 
Indien. Danskernes flokkedes om ham og inviterede 
ham hjem. Masser af invitationer til både jul, påske 
og pinse.

 Han kom selvfølgelig heller ikke her til af nød. 
Det var en tilfældighed. Han var på vej til England 
for at studere, men ville lige se Danmark på vejen, og 
så kom han ikke længere.

 Lige fra mit første besøg i Indien, hvor vi blev 
gift i 1971, har jeg følt mig hjemme og velkommen 
dernede, både blandt familien, folk ude i landsbyen 
og blandt vildtfremmede mennesker i storbyerne. De 
søger kontakt til ”os fremmede”, de snakker og spørger 
med nysgerrig interesse. Det er i hvert fald ikke noget, 
vi danskere er vant til, men det er en dejlig fornem-
melse. Og det giver stof til eftertanke – for hvordan 
er det lige, jeg opfører mig over for fremmede der-
hjemme.

 På vores lille værksted har vi haft mange udlæn-
dinge ansat. Min mand fra Indien og en tysk værkfø-
rer har været fast inventar i mange år. Så har vi haft 
ansatte fra Norge, England, Australien, Sri Lanka, 
Polen m.v.

En tamiler havde vi svært ved at tale med:
Bossen (inder): ” Jeg forstår ikke, hvad han me-

ner”
Værkfører (tysker): ” Han vil heller ikke forstå, 

hvad vi siger”
Bossen (stadigvæk inder): ” Det er også noget bøvl 

med de fremmedarbejdere”

 En anden tamiler kom vi meget tæt på og besøgte 
ham og hans familie. Hans drøm var at rejse hjem til 
Sri Lanka igen, men hans kone ville kæmpe med næb 
og klør for, at hun og børnene kunne blive her, hvis 
han ville rejse. Hun sagde: ” Her har jeg oplevet fri-
hed og selvstændighed – det vil jeg ikke bare lige give 
slip på igen, hverken for mig selv eller mine børn”. 
Det var faktisk en kompliment.

 Vi har aldrig haft problemer med at være delvis 
indvandrerfamilie. Måske fordi min mand altid har 
blandet sig i, hvad der sker omkring ham. Han har 
ikke ventet på, at danskerne skulle kontakte ham, 
hvis der var noget, han gerne ville være med i. Han 
har sat sig ind i danske samfundsforhold, politik, kul-
tur, historie og tant og fjas og har ikke været bange for 
at give sin mening til kende.

 Det er en kedelig dag at være ude at handle, hvis 
man ikke møder et eneste menneske, man skal snakke 
med. Men så kan man da heldigvis snakke til dem, 
man møder i toget, i supermarkedet, på gaden eller på 
bænken i solen – også hvis de er nydanskere. En kort 
bemærkning i dag, lidt mere i morgen og i næste uge 
er det et af de mennesker, jeg lige skal snakke med. Jeg 
kender pludselig nogle nydanskere lige så godt som de 
danske damer, jeg taler med, men kun kender fordi 
deres børn gik i samme danseskole som mine.

Aktiv Kvinde fra  
     Aars:  
 ”Jeg er gift   
   med en  
 indvandrer”



Aktive Kvinder i Danmark takker Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration for midler til udgivelsen af denne guide 
og til gennemførelsen af projektet ”Intet er fremmed for Aktive Kvinder”. Og tak for et fantastisk samarbejde med Foreningen 

Nydansker - Torben Møller-Hansen og Lars Olsen, uden jeres professionelle hjælp og engagement var vi ikke nået hertil.
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