
	 	
Interkulturelt Kvinderåd 

Nyhedsbrev - sommeren 2016. 
 

 
Sommerferien er i fuld gang, og derfor er der netop nu, rig mulighed for at udgive sidste nyt fra 
Interkulturelt Kvinderåd, og samle op på året der er gået indtil nu. Vi fortæller blandt andet om 
vores Pædagogiske Weekend på Fyn, det nye frivilligcharter, samt om vores foredragsaktiviteter 
vedrørende etniske minoritetskvinders rettigheder. 

 
 

Vi håber at du finder inspiration i vores aktiviteter. 
 

God læsning og god sommer! 
 
 

 
 

28. Januar: Dansk Kvindesamfund og Interkulturelt Kvinderåd havde i år arrangeret en debataften 
om skilsmisser blandt familier fra ikke-vestlige lande. Der kom en masse problemer og udfordringer 
på bordet, om hvad der bevirker det stigende antal skilsmisser. Mange problemstillinger, som vores 
foreninger ikke kan gøre så meget ved, som f.eks. stat, kommuner, politikere, journalister, forskere, 
interesse organisationer osv. som kun via et effektivt samarbejde kan ændre på situationen.  

Men, der er en ting som vi, og andre kvindeforeninger, kan tage ansvar for, nemlig at undervise og 
rådgive vores egne medlemmer. At åbne deres horisonter, og at klæde dem på til at forstå hvordan 
tingene fungerer. I debatten blev det mange gange nævnt, at etniske minoriteter ikke altid er klar 
over hvad det er de sætter deres underskrift på. F.eks. omkring forældremyndighed, pension, ægte-
skabskontrakt osv. 

Derfor er det vigtigt, at vi som etniske minoritetskvinder, der også har skulle lære hvordan samfun-
det fungerer i vores nye land, tager hånd om ’de nye’, dem som har svært ved at forstå samfundets 
spilleregler. Det er selvfølgelig en udfordring, men samtidig vores pligt, at medvirke og bidrage til 
vellykket integration blandt kvinder – til gavn for alle involverede. 

 



	 	
 
 
20. Februar: KulturMix 2: Silk Road og VerdensKulturCenteret arrangerede igen i år Kulturmix-
dag, hvor konceptet er at skabe et rum for kulturelle foreninger fra mange forskellige lande, hvor de 
kan fremvise kultur, identitet og traditioner i hver deres stande, og på hver deres måde.  

 
Kvindernes Internationale Kampdag: 
Den 8. marts markerede IKR Kvindernes Internationale Kampdag ved at deltage i optoget, der fo-
regik på Rådhuspladsen i København. Senere deltog IKR i et festligt arrangement, sammen med 
Irakiske Kvindeleague, for at fejre kvinderne.   
 
”Velkommen fra dag 1.” 
Den 16. Marts var flere repræsentanter fra IKR til konference på Københavns Rådhus i anledning 
af, at Københavns Kommune skal modtage 335 flygtninge i løbet af foråret 2016. De deltagende 
bestod af frivilligforeninger, repræsentanter fra kommunen, samt tidligere flygtninge, der bidrog 
med deres egne personlige historier og erfaringer.  
 
 
18. April: Interkulturelt Kvinderåd deltog ved det årlige møde for Folkevirke, og IKR er da også 
blevet medlem af organisationen Folkevirke i Danmark.  

 
 
3. - 5. Juni: Nye perspektiver på samarbejde og netværk: 
Den første weekend i juni var IKR taget til Fyn, for at sætte fokus på samarbejde og netværksdan-
nelse hos etniske minoritetskvindeforeninger og det frivillige arbejde generelt. 13 kvinder fra for-
skellige medlemsforeninger i IKR deltog i weekendens program, som blev afholdt i et sommerhus i 
Ebberup på Fyn. 
Programmet startede fredag eftermiddag med en yoga-workshop afholdt af Natashia Ninet Hjelme, 
mindfullness- og yogaunderviser. Lørdag blev der også afholdt workshop og foredrag sammen med 
Mogens Godballe, som er forstander på Nordfyns Højskole. Mogens holdt oplæg om personlig- og 
samfundsmæssig social kapital, fordomme og tillid mellem mennesker og institutioner, mm.  

Mogens påpegede blandt andet; Hvad er tillid? Der er generel tillid, og så er der aktiviteter der kan 
skabe, og vise, mere tillid - i den forbindelse især gennem mere frivilligt arbejde, flere aktive frivil-



	 	
ligforeninger, flere der hjælper hinanden, tager socialt ansvar osv. På samme måde kan der nedbry-
des fordomme mellem mennesker, via det frivillige sociale arbejde.  
 
Flere af deltagerne fortalte efterfølgende, at de fandt oplægget spændende og lærerigt, da det gav 
dem nye ideer til, hvordan de bedst kan samarbejde internt i deres foreninger, men også i forhold til 
samarbejdet med de andre foreninger i IKR, samt eksterne frivillige.  
 
 

Interkulturelt Kvinderåds deltagelse i TalkTown:  

I Interkulturelt Kvinderåd samarbejder vi med Dansk Kvindesamfund, Kvinderådet og Kurdisk 
Kulturcenter i Valby, om at etablere en gruppe, som målrettet mødes en gang hver anden uge, for at 
skabe en fælles plan om at udvikle samarbejdet for udsatte kvinder. I forbindelse med dette samar-
bejde, fandt vi det nærliggende i fællesskab, at deltage ved Women Delivers arrangement, Talk 
Town, som fandt sted i Den Gamle Kødby, i København, d. 18.-20. maj 2016. 

IKR bød på foredrag og workshops, især omhandlende vold mod kvinder, hvor blandt andre læge, 
Amneh Hawwa, fortalte om de fysiske, såvel om de psykiske konsekvenser, vold kan medføre.  

Emnerne kredsede bl.a. om at gøre kvinder mere bevidste om deres rettigheder, at skabe tryghed og 
tillid blandt voldsramte kvinder, så de får mod til at åbne op, fortælle deres historier og bryde tabu-
et. 
 

 

 

Se mere på www.interkultureltkvinderaad.dk  

 

 

 


