
Verdens Kvinder i Danmark spørger: 

– Hvorfor er det vigtigt at 
være aktiv i samfundet?

”Vi har selv valgt at leve i Danmark. Det er 
vores pligt at bidrage, at gøre en forskel 
for at berige det danske samfund”.

Aihua Yan
(Socialdemokratiet)

”Jeg ønsker en stærk selvstændigheds-
kultur, der udspringer af lysten, evnen, 
viljen og muligheden for selv at sætte ting 
i gang. Danmark skal være et samfund, 
som holder de svage oppe uden at holde 
de stærke nede”.

Dzenana Jennah Secic
(Venstre)

”Man skal ikke være tilskuer til sit eget liv, 
men deltage i det. Hvis vi vil være en del 
af samfundet skal vi blande os i debatten, 
uanset hvem vi er (ingen er for dumme). 
Livet er nu engang bedre når man sy-
nes at man bidrager med noget. Til sidst 
”hvad du sår, høster du” er der et ordsprog 
der siges på tyrkisk. Det tror jeg på”.

Nilgun Suner
(Enhedslisten)

”Hvis du ser dig selv som aktiv medborger 
i et dynamisk samfund, hvis du er bevidst 
om, at alles og hermed også DIN stemme 
gælder, så skal du også tage stilling til de 
processer der foregår omkring dig. Du har 
din værdighed, du har din ret, du har dine 
evner og muligheder, brug dem!”

Zenia Grynberg
(Liberal Alliance)
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Verdens Kvinder i Danmark spørger: 

– Hvorfor er det vigtigt at 
være aktiv i samfundet?

”Vi har både rettigheder og pligter som bor-
gere. Som borgere har vi pligt til at gøre vores 
samfund til et bedre sted at leve. Vi bidrager 
på forskellige måder i fælleskabet. Jeg vil have 
indflydelse, der, hvor de store beslutninger 
tages, nemlig i politik. Det har ikke noget 
med magt at gøre, men med min viden og 
mine erfaringer kan jeg være med til at gøre 
fælleskabet rigere og bidrage til et bedre sam-
fund til gavn for de næste generationer”.

Gül Aydin
(Socialistisk Folkeparti)

”Danmark har brug for flere aktive ind-
vandrerkvinder, der kan bidrage til at 
skabe et mangfoldigt samfund og skub-
be Danmark frem til at være konkurren-
cedygtig på verdensplan. Verden bliver 
mere og mere globaliseret og Danmark 
skal følge med, ellers går landet i stå – nu 
og i fremtiden. Vi skal passe på Danmark i 
fællesskab med danskere og sørge for at 
landet fortsat er et  dejligt land at bo i”.

Vanessa De Oliveira Stephensen
(Konservative)

”Kvinder med minoritetsbaggrund er en 
lige så stor del af samfundet som alle an-
dre og derfor har vi også pligt til at tage 
del i fællesskabet og løfte et samfundsan-
svar f.eks. gennem frivilligt arbejde. Her-
til kommer de mange personlige fordele 
ved at være aktiv såsom større netværk 
og personlig udvikling”.

Samira Nawa
(Radikale Venstre)
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