
 
 

FAKTAARK 2016                    BYDELSMØDRE SKABER HÅB OG FORANDRING I KVINDERS LIV  

www.bydelsmor.dk Bydelsmødre skaber håb og forandring i kvinders liv  

Fonden for Socialt Ansvar Olivia Hansensgade 2, 1799 København V 

 

”Bydelsmødrene bruger årligt 3 millioner kroner på at drive 137.000 frivilligtimer om året til en værdi af 36,2 millioner kroner p.a. 
over 10 år. (Økonomer Uden Grænser 20161) 

Bydelsmødre er en god investering 

Danmark står over for at modtage historisk mange flygtninge. Udfordringerne er mange, men der er bred enighed om, at de 

bæredygtige løsninger ofte findes lokalt. Stærke lokale fællesskaber og kvinder med etnisk minoritetsbaggrunds ressourcer er en 

forudsætning for integrationsløsninger. Desuden peger en rapport fra Certa2 på at indsatser som Bydelsmødre, der styrker 

lokale fællesskaber og bygger mødre op, kan modvirke radikalisering. 

Bydelsmødre har siden 2008 arbejdet med at hjælpe flygtninge og indvandrere til at blive en integreret del af lokalsamfundet. 

Bydelsmødre arbejder frivilligt, lokalt og bor side om side med de kvinder, de hjælper. Og det virker!  

En samfundsøkonomisk gevinst 

Økonomer Uden Grænser3 har foretaget en analyse af Bydelsmødre indsatsen, der viser den samfundsøkonomiske gevinst, 

indsatsen giver.   

Analysen viser at Bydelsmødre hjælper med opgaver som 

staten ellers skulle varetage. Det offentlige sparer derfor på 

driftsomkostninger til tolketimer, socialrådgivertimer og 

offentlige overførsler. Desuden hjælper Bydelsmødre 

kvinder i arbejde, hvilket giver ekstra skatteindtægter. 

Uafhængige tal fra Økonomer Uden Grænser viser: 

 Samfundet får mellem 3 og 10 gange pengene igen over 

en periode på 10 år. 

 En investering 3 mio. kroner pr. år giver 137.000 

frivilligtimer, heraf mange som det offentlige ellers skal 

betale for.  

 De 137.000 frivilligtimer giver årligt en 

samfundsøkonomisk gevinst på 36,2 mio. kroner.  

Finansiering af Bydelsmødrene  

Social- og Indenrigsministeriet støtter Bydelsmødre med 1.700.000kr. om året til og med 2016. Bikubenfonden har forlænget 

deres støtte med 590.000kr. om året til og med 2018. Københavns kommune støtter med 250.000 kr. om året til og med 2017. 

Deloitte og IBM har bidraget med ressourcer til Bydelsmødrene, som en del af deres CSR-strategi. Desuden er der kommunal 

og anden lokal medfinansiering. Der er løbende brug for at sikre finansieringen fremadrettet, så Bydelsmødrenes frivillige 

indsats fortsætter. 

Organisering 

Bydelsmødre-indsatsen er etableret under den almennyttige non-profit organisation Fonden for Socialt Ansvar. Bydelsmødre er 

organiseret lokalt som en gruppe eller forening i tæt samarbejde med andre lokale aktører. På landsplan er alle Bydelsmødre-

grupper samlet under Bydelsmødrenes Landsorganisation, de understøttes af 3,2 årsværk ansat i Fonden for Socialt Ansvar. 

Bydelsmødrenes Landsorganisations formål er at støtte, rådgive Bydelsmødre-grupper, derudover dokumentere og udvikle 

indsats og koncept. 

Der er nedsat en styregruppe for Bydelsmødre-indsatsen, som består af: Thit Aaris-Høeg, direktør Fonden for Socialt Ansvar; 

Jens Elmelund, direktør KAB; Teresia Palm, HR chef IKEA Danmark; Søren Lauridsen, chef for presse, politik og analyse 

IDA; Mikkel Bogh, direktør SMK; Sine Egede, programchef Bikubenfonden. 

Formål  

Bydelsmødre styrker integration ved at motivere isolerede kvinder med etnisk minoritetsbaggrund til at deltage aktivt i 

samfundet. Bydelsmødrene motiverer kvinder ved at give information om lokalsamfundet og dets muligheder og støtte dem i 

                                                           
1 Samfundsøkonomisk analyse af Bydelsmødrene (2016) Økonomer Uden Grænser www.bydelsmor.dk  
2 Modstandskraft mod radikalisering og voldelig ekstremisme (2016) Certa https://www.trygfonden.dk/Presse/Nyheder/2016/CERTA_rapport  
3 Økonomer Uden Grænser: http://economistswithoutborders.net/  

http://www.bydelsmor.dk/
http://www.bydelsmor.dk/
https://www.trygfonden.dk/Presse/Nyheder/2016/CERTA_rapport
http://economistswithoutborders.net/
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at involvere sig og blive en del af samfundet, så kvinderne kan tage ansvar for sig selv, deres familie og børn og om muligt 

komme i uddannelse og job. 

”Vi formår at skabe forståelse for systemet, som systemet ikke selv formår” (Bydelsmor, Økonomer Uden Grænser 2016) 

Status 

 Over 550 aktive Bydelsmødre fordelt på 36 Bydelsmødre-grupper fordelt i 25 kommuner.  

 Bydelsmødrene taler 54 forskellige sprog og repræsenterer 41 forskellige nationaliteter.  

Målgruppe 

Kvinder med etnisk minoritetsbaggrund, der lever isoleret, som det offentlige har svært ved at nå og som har: 

 Begrænset viden om det samfund, de lever i. 

 Udfordringer med det danske sprog.  

 Mistillid til det offentlige system.  

Metode 

Bydelsmødre-indsatsen motiverer kvinder med etnisk minoritetsbaggrund til at tage ansvar for familiens liv og aktivt bidrage til 

løsning af integration. Indsatsen involverer frivilligt lokalt engagement, aktiv involvering af kvindernes ressourcer, erfaringer og 

oplevelser i løsningerne. Indsatsen skaber aktive mødre, som tager ansvar for familien, er rollemodeller for deres børn og som 

vil være en del af det danske samfund. 

Bydelsmødrene uddannes gennem en 15 modul-grunduddannelse til at støtte andre kvinder efter princippet hjælp til selvhjælp. 

På uddannelsen bringes Bydelsmødrenes ressourcer, viden og erfaringer i spil sammen med ny viden og nye metoder. Det er 

lokale fagpersoner som underviser, således opbygges et fagligt lokalt netværk op omkring Bydelsmødrene. 

Bydelsmødre-indsatsen samarbejder med offentlige instanser, private virksomheder og andre frivillige organisationer. 

Udviklingsmuligheder 

Udbredelse  

 Vi ønsker at fordoble antallet af aktive Bydelsmødre på landsplan.  

 Vi ønsker at Bydelsmødre udbredes og bliver en central del af integrationen af nye flygtninge i kommuner. 

 Vi ønsker fortsat at støtte og rådgive etablerede lokale Bydelsmødre-grupper. 

Formidling af indsatsens metoder og resultater 

 Vi ønsker at styrke samarbejde, vidensdeling og udvikling nationalt og med udlandet. Den danske Bydelsmødre-metode 

er allerede udbredt til Norge (Oslo), Sverige (Helsingborg) og Finland (tre byer). 

Nye tiltag 

 Vi ønsker et styrket samarbejde med virksomhedsnetværk og uddannelsesinstitutioner. Vi ønsker at afprøve 

Bydelsmødre-konceptet i jobrelaterede sammenhænge. Bydelsmødreindsatsen styrker kvinders selvværd og oplevelsen af 

at bidrage og være nødvendige i løsning af integration sætter nye mål. Bydelsmødrene ønsker uddannelse eller job..  

 Vi ønsker at udvikle nye modeller, så Bydelsmødre-grupper selv tager ansvar for rekruttering og uddannelse af nye 

Bydelsmødre. Bydelsmødre-indsatsen styrker selvstædighed, derfor er det oplagt at støtte Bydelsmødre til i endnu højere 

grad at tage ansvar for udbredelse og fastholdelse. 

 Vi ønsker større fokus på og formidling af metoder som involverer målgruppens ressourcer og potentiale. Bydelsmødre 

indsatsen kan beskrives som social innovation. I Bydelsmødre-indsatsen er det kvinders potentiale og ressourcer som 

sættes i spil og som bruges til at skabe forandring. Det skaber en dobbelteffekt, hvor både Bydelsmødre og de isolerede 

kvinder som opsøges, oplever positive forandringer.      

 Vi ønsker at udbrede konceptet til fædre. Vi har udviklet et koncept til fædrene “baba-fædre for forandring”. Det 

koncept ønsker vi at udbrede til  geografisk i Danmark. 

Kontakt  

Chefkonsulent Mai-Britt Haugaard Jeppesen  

Mail: mai-britt@socialtansvar.dk  

Mobil: 30177803       

http://www.bydelsmor.dk/
mailto:mai-britt@socialtansvar.dk

