Verdens kvinder i Danmark

Hvem er vi?
Vi er en forening, som består af kvinder fra Kazakhstan, Rusland,
Ukraine, Aserbajdsjan, Usbekistan, Hviderusland, Kaukasus, Cuba,
USA, Brasilien, Salvador, Bosnien. Vi har også danskere - både kvinder
og mænd, som hjælper os med individuel- og forenings udvikling.
Vi er altid åbne for engagerede kvinder med forskellige baggrunde,
nationalitet og religiøse tilhørsforhold.

Hvorfor?
Vi har dannet foreningen da vi mener at det er nemmere i fællesskab
at lære de skrevne og uskrevne regler i det danske samfund at kende,
at finde løsninger på dagligdagens problemer og at få kontakt til det
danske arbejdsmarked osv. Vi synes at vi, indvandrerkvinder, selv skal
være aktive og skal hjælpe os selv og hinanden.

Målet med vores
projekter og aktiviteter er:

At lære dansk sprog
At skabe netværk
At finde job
At fremme ligestilling
At opdrage børn
At forebygge stress
At udvide kontakten mellem kvinder i hele verden
At skabe og styrke et positivt image af indvandrerkvinder

		 At lære dansk sprog :
Læseklubben

L

æseklubben blev dannet for at forstå Danmark og danskere bedre
og styrke vores sproglige kompetencer.

Vi vælger en bog som vi alle sammen læser, reflekterer over og
derefter mødes vi i læseklubben for at udveksle vores indtryk og
synspunkter.
Klubben består af både danskere og indvandrere.

Alle er velkommen.

		 At skabe netværk:
Den dygtige mandag

H

ver mandag kl. 17. 00 – 19.00 mødes vi i
VerdensKulturCentret for at drøfte forskellige aktuelle emner i
små grupper. Hvert medlem har mulighed for at tage et emne op
efter eget valg og drøfte det med andre.
Vi har udviklet vores viden, erfaring og holdning gennem de
emner, der diskuteres mest blandt kvinderne: økonomi (skat,
pension osv.), diskrimination, folkeskole, mobning, seksualitet,
dansk mode, skilsmisse, feminisme, ligestilling osv.

		 At finde job:
Mentorordning og workshops

G

ennem en mentorordning fra dansker til indvandrer og indvandrer
til indvandrer vil vi give nytilkomne en ”hurtig vej” ind i samfundet.

V

i arrangerer også workshops om vejledning til det danske
arbejdsmarked. Vi præsenterer forskellige muligheder for at
finde job.
Man kan få viden om, hvordan man skriver en ansøgning ved at
fremhæve sine stærke sider og nuancere sin personlighed,
hvordan man indgår i relevante netværk i et nyt land, hvorfor man er
nødt til at tage ulønnet praktik og hvordan man finder en relevant
praktikplads, hvad job med løntilskud er for noget,
og hvilke fordele det kan give.

		At fremme ligestilling :

Vores forening har taget
forskellige initiativer såsom:

I

anledning at 8. marts holdt vi en debat om det ”dobbelte glasloft”,
hvor de etniske kvinders vilkår i ledelserne og på arbejdsmarkedet
var sat til debat.

F

oreningen Verdens kvinder i Danmark blev inviteret til at holde
oplæg ”Kvinderettigheder i internationalt perspektiv” til
Mathildepris uddelingen.

		At fremme ligestilling :

V

ores forening sendte et brev til formanden for Folketingets
Udlændinge og Integrationspolitiske udvalg om højtuddannede
indvandreres sprogproblematik. Foreningen holdt efterfølgende et
møde med udvalget.

P

å debataftenen på Christiansborg ” Hvorfor skal der være ”perfekt
dansk” på arbejdspladsen? – Vækst versus perfekt dansk” var vores
forening repræsenteret. Talskvinden for foreningen holdt et oplæg.

		 At opdrage børn:
Udvikling og tosprolighed

V

i har altid fokus på børn. Vi har udarbejdet brochuren ”God fremtid
til vores børn”, hvor vi inspirerer børn til at melde sig ind i en
forening.

D

a vi mener at tosproglighed eller flersproglighed er ”en gave for
livet”, hjælper vi vores medlemmer omkring dette emne.

		 At forebygge stress:
Seminarer, workshops,
fællesspisning, udflygter

F

lytning til et nyt land kan være stressende, derfor arrangerer vi
forskellige aktiviteter som forebygger stress. De aktiviteter kan
være seminarer, rytmiske workshops, fællesspisning, udflugter.
Vi tager også del i et større projekt ”Terapihave i stressbehandling”.
Den mest populære aktivitet er vores Julearrangement, hvor vi hygger
os med at lære at lave dansk julepynt, besøger julebasarerne på
Christiania og i Nyhavn.

Under julearrangementet
lavede vi traditionel dansk
julepynt, som kunne
bruges hjemme.

		At udvide kontakten

mellem kvinder i hele verden:

De initiativer vi har taget er:

F

otoudstilling ”Kvinder i Centralasien i kamp for nye identiteter”,
som handler om kvinders kamp i dagligdagen. Udstillingen blev vist
i Vanløse Kulturhus, VerdensKulturCentret, i Dannerhuset og på
biblioteket i Helsingør.

U

ndervisningsfilm om danske kvinders vej til politisk indflydelse.
Filmen er målrettet kvinder i Centralasien og Kaukasus og blev for
første gang vist på en international kvindekonference i Tbilisi.

J

ulegaver til børn, som er blevet hiv-smittet på hospitalet i Osh
(Kirgisistan). Vi indsamler penge som vi sender til foreningen
Rainbow i Osh. Vores samarbejdspartner køber julegaver til børnene.

		At skabe og styrke et positivt
image af indvandrerkvinder :

For at synliggøre de etniske
minoritetskvinder tager vi
forskellige initiativer:

P

å Kvindernes Internationale Kampdag deltog
vi i eventen ”Stemmer fra kvinder”, hvor vores
forening arrangerede Express tests til deltagerne
om kvinders kamp for politisk indflydelse.

U

nder projektet ”Med venlig hilsen – Fra Nørrebros kvinder til
Folketinget” har vi arrangeret kaffemøder med MF´ere fra alle partier.
Vi mødtes med Martin Henriksen (DF), Marianne Jelved (RV), Britta Schall
Holberg (V), Henrik Dam Kristensen (S), Johanne Schmidt-Nielsen (Ø), Vivi
Kier (K) og Astrid Krag (SF).

F

esten ”To sjæle ét hjerte” arrangerede vi for at fremhæve positive
rollemodeller i eksisterende blandede ægteskaber og fremstillede et
nuanceret billede af, hvordan blandede ægteskaber med forskellige
kulturer og religioner kan fungere.

I

vores nye projekt ”Kvinder som vil stemme” arrangerer vi møder med
indvandrerkvinder som er medlemmer af danske partier.

Hvem kan være medlem
af foreningen?

Alle kan blive medlem af Verdens Kvinder i Danmark, hvis de deler
organisationens formål og mål som de er beskrevet i vedtægterne:
Formålet med foreningen Verdens kvinder i Danmark er at fremme
ligestilling og kontakten mellem kvinder i hele verden.
Du bliver medlem ved at skrive til bestyrelsen, at du ønsker medlemskab
(på mail: kontakt@verdenskvinder.dk eller pr. brev), og indbetale
det årlige kontingent på kr. 100,- til foreningens bankkonto (Fælleskassen:
registreringsnummer 8411, kontonummer 409 82 20).
Adresse:
Blågårdsgade 14, 2.tv.
2200 København N

