
Verdens Kvinder I Danmark inviterer til nytænkning                                   København, d. 14.05.2012 

Hvad vil der ske, hvis familien blander sig fuldstændig uden om og overlader valg af ægtefælle til den 

enkelte selv? Vil flere kvinder med minoritetsbaggrund i så fald vælge anderledes i forhold til i dag? Vil 

etnisk danske mænd naturligt komme i betragtning, eller vil tingene køre som de altid har gjort?  

Vi ved det ikke og lader det derfor komme an på en prøve ved at sætte fokus på blandede ægteskaber. 

Verdenskulturcentret og Verdens Kvinder I Danmark, er gået sammen med en række foreninger om et 

festligt arrangement, i et forsøg på bl.a. at forebygge den ensomhed, mange – især 2. 

generationsindvandrere - giver udtryk for, de oplever. 3 par vil fortælle deres kærlighedshistorie og vise, 

ung som gammel, at det ikke er så ”farligt” endda at gifte sig på tværs af etnicitet og/eller religion. Det hele 

rundes af med en fejring af mangfoldigheden i Danmark ved god mad, musik fra verdens hjørner og en dans 

eller to.  

I kølvandet på den offentlige debat om de højtuddannede piger af anden etnisk oprindelse og valg af 

ægtefælle, har andre kvinder også givet udtryk for, de har svært ved at finde ægtefæller. Ikke kun på grund 

af uddannelsesmæssige forskelle, men også sociale og religiøse. Det er dette, foreningerne med denne fest, 

vil forsøge at gøre noget ved, ved at øge opmærksomheden på, at ægteskabskandidater, ikke nødvendigvis 

behøver komme fra samme etniske eller religiøse baggrund.  

Aftenens 3 blandede par er henholdsvis Yildiz Akdogan (tidl. MF for S) & Jonas Holm, Mersiha Cokovic (LA i 

Ishøj) & Michael Daugaard og Yee - mei ( Mimi ) Yipi & Habib Bargejani.  

De tre par vil fortælle deres kærlighedshistorie og om det at leve i et religionsmæssigt blandet ægteskab: 

Hvilke udfordringer har de, og hvordan har de løst eventuelle problemer? Hvad er de gode og mindre gode 

sider ved at leve i et blandet ægteskab?  

Da valg af ægtefælle, i nogle tilfælde, kan medføre manglende forståelse eller accept, og bevidst eller 

ubevidst være med til at skabe vilkårene for følelsen af ensomhed, henvender arrangementet sig også til 

forældre og kommende svigerforældre. 

Efter historiefortællingerne, der styres af samfundsdebattør og kvinderetsforkæmper Elmas Berke, vil der 

være netværksmiddag og koncert med koret ”Verdens Sirener”, der ligeledes symboliserer samspillet 

mellem forskellige kulturer. Koret viser den kulturelle mangfoldighed og synger sange på forskellige sprog. 

Koncerten er en god ramme for middagen, hvor deltagerne kan netværke og bearbejde den debat de lige 

overværet.  

 

Vi håber, så mange som muligt vil bakke op om projektet og skabe synlighed for festen. 

 

Arrangementet er støttet af KK puljen, Bland dig i Byen. 

D. 2. juni 2012, kl.16.00-21.00 VerdensKulturCentrets koncert sal Nørre Alle 7, Kbh. 

Kontakt: Alma Bekturganova Andersen, tlf.: 8220 5144 / 2712 3396 e-mail: almand@kff.kk.dk 

 

 


