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Hvem er jeg?
Baggrund
Kom til Danmark i 2004 fra Kazakhstan
Har arbejdet i mange år som journalist, russisklærer, og som leder af lokale og internationale
sociologi- og kvindeprojekter
Udviklingskonsulent for de etniske minoritetsforeninger og kvindeprojektkoordinator i
VerdensKulturCentret Københavns Kommune
Integrationsstilling for akademiske medarbejdere
Formand for foreningen Verdens kvinder i Danmark
Tillidsposter og medlemskaber
Første forkvinde for Etniske Minoritetskvinders Råd
Medlem af København Kommunens Mangfoldighedskorps
Medlem af International Coalition of Gender journalists C@ucAsia
Udmærkelser
Modtog i 2008 Ministerens Integrationspris i myndighedskategorien
Blev én af de tre nominerede til Integrationsprisen 2010 i kategorien ”nydanske medarbejdere”
Præsentationsvideoen fra Integrationsprisen 2010:
http://www.nyidanmark.dk/bibliotek/integrationspriserne2010/alma_bekturganova.wmv

Foreningen Verdens kvinder
i Danmark
Vores formål er at fremme ligestilling og kontakten mellem
kvinder i hele verden:
gennem oplysningsvirksomhed
gennem egne aktiviteter
og i samarbejde med andre foreninger og organisationer
Herudover sætter vi os også de mål,
at hjælpe integrationen af indvandrerkvinder i det danske
samfund,
at udvide kontakten mellem danske kvinder og kvinde og
kvindeorganisationer i de tidligere sovjetrepublikker i
Centralasien og Kaukasus,
at styrke en positiv offentlig holdning til
integrationsproblemer
at skabe og styrke et positivt image af indvandrerkvinder

Kvinders rettigheder i et internationalt
perspektiv – hvorfor?

Vi skal bruge denne lejlighed, hvor vi
kvinder mødes, til at sætte fokus på
de problemer som vi har, og som vi
har en forpligtelse til at hjælpe
hinanden med at rette op på!

Kvindernes
rettigheder er truet

Kønspolitiske, kvindelige og feministiske
organisationer i hele det post-sovjettiske
område er meget bekymrede over det
stigende pres mod kvinders rettigheder og
selvværd

Det seneste der er foregået i de post
sovjettiske republikker:
I Rusland har man begrænset retten til abort
I Uzbekistan tvangssteriliseres kvinder
I Kyrgisistan spredes der selvtægts aktioner af de såkaldte
unge tilhængere af nationale værdier - aktionerne går ud
på at man fanger og slår "usømmelige" piger
I Ukraine foreslog et parlamentsmedlem at lovliggøre
”tvangsmoderskab”
En senator i Kazakhstan har for nylig foreslået at forbyde
kazakhiske kvinder at gifte sig med en udlændinge
Alt dette foregår mens der samtidigt bliver registreret stor
mængde af tilfælder af flerkoneri i samtlige
forhenværende centralasiatiske sovjettiske republikker,
opblomstring af praksis med ”brude-tyveri” i Kyrgisistan,
samt vækst i antallet af æresdrab begået af mandlige
slægtinger i den russiske del af Kaukasus.

Det stille angreb på kvinders rettigheder
på arbejdsmarkedet

Det er de fakto forbudt at være gravid ved
ansættelsesforhandlinger
Barselstiden fratrækkes fra arbejdsanciennitet
Og som følge af dette, taber de kvinder, der er
blevet mødre, ved udregningen af deres
pensioner og lønstigninger

Der foregår feminiseringen af fattigdom
(Rusland)
Kun en tredjedel af de fraskilte mødre modtager
børnebidrag fra deres eksmænd
Det gennemsnitlige børnebidragsudbetaling udgør blot
1.500-2.000 rubler, mens de basale udgifter til et barn
er på mindst 6.000 rubler pr måned
75% af alle indgåede ægteskaber i 2011 endte i
skilsmisse
Kvinders løn ligger i gennemsnittet 30-40% lavere end
mænds: Derfor er det ikke overraskende, at
alenemødre er de fattigste i Rusland
Og det i et land, hvor der mangler børnehaver og tit
sker forsinkelser i udbetalinger af børnetilskud.

Kvindeorganisationerne
lægger især mærke til, at

Sexismen vokser – i reklamer, i medier og i det
offentlige liv
Præstestandens magt vokser (klerikalisering)
Der foregår forsøg på, at nedvurdere de førende
landes erfaringer på ligestillingsområdet

Sexisme som ”rettighed”?
Kateryna Levchenko lagde i 2010 sag an mod
Ukraines premierminister Azarov, efter hans udsag
om at
”Der er ikke plads til kvinder i regeringen, fordi
reformer ikke er kvinders anliggende”
Levchenko tabte sagen fordi domstolen fastslog, at
erklæringen er en værdidom og en manifestation af
ytringsfriheden
Kateryna Levchenko er menneskerettighedsaktivist, præsident for International
kvindedag Human Rights Centre "La Strada Ukraine", ph.d., MP (2006-2007 år)

Præstestandens magt
vokser
Den russiske punkgruppe ”Pussy Riot” blev
først en sag i Rusland, da den russisk
ortodokse kirke krævede at gruppen
straffes
Gruppen startede som en protest mod den
tætte alliance mellem Vladimir Putin og den
russiske kirke og deres sag viser den stadig
tættere alliance mellem magten og kirken
Trods internationale protester har tre
medlemmer af den russiske
punkrockgruppe Pussy Riot fået forlænget
deres fængsling frem til den 24. juni.

Russisk blad om
danske feminister
I det russiske blad ”Ogonyok” (oplag 69.000
eksemplarer) den 7. marts 2011, blev der udgivet en
antifeministisk artikel af Sergey Janyan, som er russer
og bor i Danmark!
"feminisme er farlig for helbred”
”familieværdier bliver opløst på grund af feminisme”
”danske feminister skærer hovedet af Den lille
Havfrue en gang imellem”

..en global tendens
På FNs session om kvinders rettigheder (februar-marts
2012) har de deltagende stater ikke kunnet nå enighed
om slutdokumentet - der har vist sig, at der også i
denne forsamling var for mange tilhængere af
"traditioner", som ikke brød sig om, at kvinderne skulle
få "så mange rettigheder". Og mellem linjerne og i
korridorgangerne tales der højere og højere om at
redigere de grundliggende FN dokumenter
(deklarationer, resolutioner osv), som allerede er
vedtaget
Der er grund til at være oprigtigt bekymret over
udviklingen

Vi skal handle!
Verdens kvinder samarbejder med forskellige
kvindeorganisationer internationalt og har bl.a.
sat fokus på:
Overgrebene på den usbekiske fotograf Umida
Akhmedova
Sagen om ”Pussy Riot”
Støtte til Kateryna Levchenko -sagen
”Fakta check” på ”Ogonyok” artiklen om danske
feminister
Og mange andre…

Kvinders rettigheder i et internationalt
perspektiv – fordi?

Kvindeorganisationer fra tidligere
sovjetrepublikker har brug for vores
opmærksomhed, erfaring og solidaritet – de har
brug for hjælp til at forsvare og bevare kvinders
rettigheder fra os ”gamle, stærke, erfarne
nordiske og europæiske søstre”
Ligestilling for kvinder er under i pres i hele
verden, vores rettigheder er ikke automatiske
men skal vindes igen og igen hele tiden
Vi kvinder skal holde fast i, at kvinders
rettigheder og ligestilling baseres på
international ret

www.verdenskvinder.dk

