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Interkulturelt Kvinderåd
Nyhedsbrev og aktivitetsplan 2015-2016.
Julen nærmer sig, men inden vi drager af sted på ferie, kommer vi lige med sidste nyt fra
Interkulturelt Kvinderåd. Vi håber at du bliver inspireret af vores aktiviteter, og vi håber også at
nyhedsbrevet giver dig inspiration enten i en arbejdsmæssig sammenhæng eller i dit privatliv.
God fornøjelse…

Medlemskontingent
Tak for dit medlemskab!
Ønsker dig og din forening at få glæde af Interkulturelt Kvinderåds aktiviteter og tilbud, så
anbefaler vi varmt at din forening bliver medlem. Din forening er medlem eller støttemedlem når
Interkulturelt Kvinderåd har modtaget årskontingent på 150 kr., som indbetales på:
Bankkonto: 0146 – Kontonummer: 075 447 1077

Generalforsamlingen september 2015:
Organisationen ændrede navn
På generalforsamlingen den 26. September, blev der foreslået at ændre navnet fra Etniske
Minoritetskvinders Råd til noget mere simpelt og nuanceret. En flertalt stemte for at ændre navnet
til Interkulturelt Kvinderåd.
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Den nye bestyrelse
Den 26/9/2015 afholdte Interkulturelt Kvinderåd generalforsamling, i den forbindelse var der en del
bestyrelsesmedlemmer der skulle på valg, og bestyrelsen består nu af følgende:
•

Julie Borup Frese-Madsen, Multikulturel Kvindeforening, Odense (Sekretariat)

•

Banu Gokdogen, Academy kvinder (NVKA)

•

Gül Celikcan, Alevi Kvindeforening

•

Intersar Al-Ibaldi, Foreningen Multikulturelt Mødested

•

Parhank Saeed, Multikulturel Kvindeforening, Odense (Forkvinde)

•

Anaam Al Jadri, Den Irakiske Forening (Kassér)

•

Annam Al –Hayali. Kringlebakken (Næst-forkvinde)

Samt suppleanter:
•

Amna Hawa. Dansk Palestinian Women Organization

•

Louiza Louiza, Foreningen Elmultaga

•

Huda Al-Kazwine, Kulturambassadør Forening

Telefonrådgivningen har fået støtte fra SM midler
Som i nok ved, så har vi en telefonisk rådgivning i Interkulturelt Kvinderåd.
Annam Al-Hayali har siden overtagelsen af rådgivningen fra Kvinderådet, arbejdet hårdt på at få
midler fra fonde og ministerier til rådgivningens drift. I oktober gav arbejdet frugt, og projektet har
igen fået fondsmidler fra Socialstyrelsen, til afholdelse af bl.a. Pædagogisk Weekend for de
frivillige rådgivere og medlemmer. Det betyder en effektivisering og professionalisering af
rådgivningen.
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Annam Al-Hayali er projektkoordinator, og ved telefonen sidder fortsat vores korps af kvalificerede
frivillige rådgivere, der til daglig bl.a. arbejder som socialrådgivere, sagsbehandlere, jobkonsulenter
m.m.
I rådgivningen rådgiver og vejleder vi gratis og anonymt om sociale eller økonomiske spørgsmål
hele året rundt, bortset fra juli måned. Man kan stille spørgsmål om bl.a. forældreansvar, skilsmisse,
vold, personlige problemer, ensomhed, rettigheder, udlændinge- og sociallovgivning, uddannelse,
job, økonomi m.m.
Telefonrådgivning: 70 20 49 09 – åben hver mandag – torsdag kl. 10-13 og onsdag kl.17-20.
Man kan få rådgivning på flere sprog bl.a. dansk, engelsk, arabisk, fransk, russisk, persisk, kurdisk
og tyrkisk.
Frivillige rådgivere søges!! Rådgivningen holdes på nuværende tidspunkt kørende af 10 frivillige .
Vi har brug for flere rådgivere til at dække telefontiden. Kunne det være noget for dig, så kontakt
Annam Al-Hayali på mail annam50@hotmail.com. og hør mere om rådgivningsarbejdet.
En stor tak til SM, København og Nørrebro lokaludvalg for deres støtte til etniske minoritetskvinder i Danmark!

Interkulturelt Kvinderåd tilbyder support til din forening
Ønsker du at etablere en forening eller har du og din forening brug for vejledning og hjælp til at
udvikle jeres foreningsarbejde, søge midler eller andet?
IKR er netop sat i verden for at støtte og bidrage til at styrke kvindeforeninger. Kontakt IKR på
Telefonrådgivningens telefon og bliv guidet videre, eller skriv til annam50@hotmail.com og aftal
en tid til vejledning.
Fokus på kvinders rettigheder i det danske samfund
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Interkulturelt Kvinderåd afholdte i efteråret en række foredragsarrangementer om kvinders
rettigheder og ligestilling i det danske samfund. Emnerne gik især på familieliv, rettigheder og
pligter i forbindelse med f.eks. skilsmisse, vold, økonomi, arbejdsliv og børns rettigheder.
Formålet med foredragene, målrettet kvinder med anden etnisk baggrund end dansk, er at give
kvinder øget kendskab til deres rettigheder og handlemuligheder i det danske samfund gennem
workshops, information og debat.
Vi har også haft en foredragsrække i sprogcenteret på i Nørrebro.
Opsøgende arbejde
Som en del af effektiviseringen af at synliggøre organisationen, laver vi opsøgende arbejde med
henblik på at styrke, og udvikle foreningens netværk og samarbejde med medlemsforeninger og
andre foreninger, organisationer og projekter. Vi har blandt andet samarbejdet med, og uddelt
foldere på forskellige biblioteker, bl.a. Hvidovre Bibliotek, samt Nørrebrohallen, Netværkshuset og
Jobcenteret i Brøndbystrand – Cafe 13.

Aktivitetsplan efterår-vinter 2015 – 2016
Interkulturelt Kvinderåd har etableret, og deltaget i mange forskellige aktiviteter:
•

Den 29. oktober: For ligestilling: Om diskrimination og forskelsbehandling på
arbejdsmarkedet, for personer med anden etnisk baggrund end dansk.

•

Den 17. november: Historien om feministiske bevægelser i Irak. Oplægsholder: Manal
Francis fra Den Irakiske KvindeLiga.

•

Den 25. november: Interkulturelt Kvinderåd samarbejdede med Kurdisk Kvindeforening,
Kvinderådet og Dansk Kvindesamfund, om at etablere en paneldebat der stiller skarpt på;
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•

’Vold mod kvinder i et nationalt og internationalt perspektiv’. Der arbejdes på at få dette
arrangement til at blive en tilbagevendende årlig begivenhed.

… Og vi fortsætter med at planlægge arrangementer og aktiviteter i den kommende fremtid:
(der skal tages forbehold for mangel på fastsatte datoer. Vi vil løbende opdatere vores medlemmer
om kommende arrangementer, når der fastsættes tid og sted)
•

Den 6. December: Samarbejde med Folkevirke og Mødestedet for Kvinder om at arrangere
en julefrokost for alle medlemmer i IK.

•

Januar måned: Der planlægges debatmøde i København om stigende skilsmisser blandt
familier fra ikke-vestlige baggrunde.

•

Vi har fået puljebevilling til at afholde kurset ’Pædagogisk Weekend for frivillige rådgivere
og medlemmer – Der afventer fastlagt dato på betingelse af andre samarbejdspartnere.

•

Fejring af 8. Marts: Kvindernes Kampdag (Social aktivitet).

•

’Seksuel Sundhed for Kvinder’ – Danish Palestinian Women Org. vil gerne afholde
workshop i året 2016 (efter sommerferien), eventuelt i samarbejde med Foreningen mod
Pige-omskæring (Skal aftales yderligere).

•

’Demokratiets Hverdag’: Kursus i samarbejde med Folkevirke: Foredrag, samarbejdsøvelser
og workshops. (Flere datoer i 2016 skal fastsættes).

•

Foredrag vedr. historier om feministiske bevægelser i Danmark og opbygningen af
demokrati i civilsamfund (Anna-Marie Balle): Forslag til marts måned 2016 (I forbindelse
med 8. Marts) – Skal aftales yderligere.

•

Kursus: ’Rekruttering via de sociale medier’ i samarbejde med Birgit fra Folkevirke, er
blevet foreslået at udsættes til 2016.

Derudover har vi forskellige planer og ideer til fremtidige aktiviteter, som I hører nærmere om så
snart de føres ud i livet.
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Og husk, har du gode ideer til mulige aktiviteter som Interkulturelt Kvinderåd eller din forening
kunne lave i fremtiden, eventuelt i form af et samarbejde, så skriv meget gerne til IKR på mail:
annam50@hotmail.com, eller kontakt din forening der kan bringe dine ideer videre til Interkulturelt
Kvinderåds bestyrelse.

Alle ideer og forslag er velkomne!
Vi takker alle medlemmer for året der er gået, og håber at se mere til jeres deltagelse i 2016.

Mange venlige hilsner,
Bestyrelsen i Interkulturelt Kvinderåd.
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