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God inteGration:

Viljestærke  
kVinder  
er vejen frem 

Forestil dig at komme til et nyt land med fremmede vaner, nyt sprog og ikke 
mindst en anderledes kultur. Det er virkeligheden for de kvinder, der hvert 

år kommer til Danmark og må se en ny tilværelse i øjnene.  Som udenlandsk 
kvinde uden arbejde bliver man let isoleret, og for mange betyder tilflytnin-
gen et skift fra en travl hverdag med netværk til en ensom og lukket tilvæ-
relse. Det forsøger integrationsprojektet “Bydelsmødrene” at tage hånd om  

– et projekt, der i dag rummer mere end 400 viljestærke kvinder.

Camilla Lind         Lea Meilandt 

en formiddag i Aarhus bliver der tændt stearinlys, 
hældt te på kande og sat boller på bordet. Ada fra 
Venezuela venter ikke besøg af en veninde, men 
derimod af en kvinde, hun har opsøgt på gaden. En 
kvinde, hun har påtaget sig at være bydelsmor for. 

Selv har Ada været i Danmark i 28 år og er undervejs blevet ud-
dannet som socialrådgiver. Hun lever i dag det, man kalder et vel-
integreret liv i Danmark, hvor en stor del af fritiden er dedikeret 
til det frivillige arbejde. Og det er der en grund til:
“Jeg kan tydeligt huske, hvordan det var at komme til Danmark. 
På mange måder kan man sammenligne det med en jungle, hvor 
man ikke kender reglerne. Jeg følte mig meget ensom og uvi-
dende og vidste ærligt talt ikke, hvor jeg skulle søge om hjælp til 
de forskellige ting,” lyder det fra Ada. 

En hjælpEndE gavE 
Og netop dét er udgangspunktet for, at hun i dag er en del af 
Bydelsmødrene. Projektet går i korte træk ud på, at en gruppe 
kvinder gennemgår et kortere uddannelsesforløb, hvor de under-
vises i alt fra samfundsforhold til børneopdragelse og sundhed. 
Herefter er kvinderne klædt på til at lave opsøgende arbejde i de-
res lokalområde, hvor de målrettet tager kontakt til kvinder, der 
står uden for arbejdsmarkedet med et begrænset socialt netværk. 
Fælles for alle bydelsmødre er, at de har indvandrerbaggrund, bor 
i, eller kender til, de danske ghettoer og derfor fungerer som rol-
lemodeller.

“Det er den her empowerment-mentalitet, der er så fantastisk ved 
projektet. Jeg hjælper ikke kun kvinder med at finde fodfæste i 
det danske samfund, jeg hjælper også mig selv. At være bydelsmor 
har givet mig meget mere selvtillid og motivation til at gøre en 
forskel,” siger Daniela fra Rumænien, der har været bydelsmor i 
et halvt år. 

nøglEn til intEgration 
I dag er der over 400 uddannede Bydelsmødre rundt omkring i 
landet. Tilsammen repræsenterer de 41 lande og 54 sprog, og er 
på mange måder et synligt bevis på, at vi i lille Danmark langt fra 
alle er fregnede og lyshårede. Vores lille plet i Norden er mere 
farvestrålende end som så, og det er Bydelsmødrene med til at 
omfavne. Essensen i projektet er troen på, at kvinden er nøglen 
til bedre integration. Ved at styrke mødrene og hjælpe dem til at 
finde fodfæste i det danske samfund er håbet, at det styrker inte-
grationen for hele familien.

“Og det virker,” lyder det fra Mai-Britt Jeppesen, der er senior-
konsulent for center for Socialt Ansvar, organisationen bag Bydels-
mødrene.

“En dag kom én af bydelsmødrene og fortalte mig, at hun efter 
at have været Bydelsmor havde fået meget mere selvtillid, så meget, 
at hun var begyndt at turde sige noget til forældremøder i skolen, 
og det er jo helt fantastisk,” siger Mai-Britt, der er overbe-
vist om, at resultatet bliver en langt bedre fremtid for alle.
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navn Shamso Dahir 
alder: 38 år 
By: Herning 

job: Social- og 
sundhedshjælper 

Fra Somalia 
Har boet i Danmark i 20 
år og er lige startet som 

Bydelsmor. 

navn:  
Mariza Nielsen 

alder: 39 år 
By: Holstebro 

job: Massør og  
pædagogmedhjælper 

Fra: Brasilien 
Har boet i Danmark i 16 år 

og været Bydelsmor 
i et halvt år.

navn: Ada Mortensen
alder: 45 år
By: Aarhus

job: Socialrådgiver
Fra: Venezuela

Har boet i Danmark i  
28 år og været 
Bydelsmor i et 

halvt år.
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“Jeg husker selv, hvor 
svær min første tid i Dan-
mark var, og derfor er jeg 
meget glad for at kunne 
hjælpe kvinder i en lig-
nende situation ved at 

være Bydelsmor.” 
RauLi afi

“Da jeg selv kom til 
Danmark fra iran, følte 
jeg mig meget ensom og 
manglede støtte. Ved at 
være Bydelsmor kan jeg 

hjælpe kvinder i lignende 
situationer og gøre deres 

start i Danmark nem-
mere, og det er jeg  

meget stolt af.”
azaMuLMoLoCk 

 navn: Sahro Huusen 
alder: 32 år
By: Odense 

job: Vikar i børnehave 
Fra: Somalia 

Har boet i Danmark i 
16 år og været 

Bydelsmor i et år.

navn: Rauli Afi 
alder: 36 år 
By: Odense 

job: Hjemmegående 
Fra: Somalia 

Har boet i Danmark  
i 14 år og været 

Bydelsmor  
i to år.

nanavn: Azamulmolock 
alder: 50 år 

By: Frederiksberg
job: Uddannet frisør 

Fra: Iran 
Har boet i Danmark i 

24 år og været Bydels-
mor i tre år.

navn: Hamda el Ahmad 
alder: 42 år 
By: Odense 

job: Hjemmegående 
Fra: Libanon 

Har boet i Danmark  
i 18 år og har været Bydels-

mor i et år.

navn: Huda Musse 
alder: 40 år 
By: Odense 

job: Hjemmegående 
Fra: Somalia 

Har boet i Danmark i 
17 år og været Bydels-

mor i fire år 

navn: Daniela Mihalcea 
alder: 51 år 

By: Greve 
job: Social- og  

sundhedshjælper 
Fra: Rumænien 

Har boet i Danmark i 25 
år og været Bydelsmor 

i et halvt år.
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“Jeg er meget stolt af at 
kunne fungere som en 

god rollemodel og hjælpe 
kvinder til et nemmere 

liv i Danmark”
MaDina RoBLe 

BYdElSMødrE
•	 Bydelsmødrene er et landsdækkende net-

værk af ressourcestærke kvinder med etnisk 
minoritetsbaggrund. De opsøger deres ofte 
isolerede medsøstre og hjælper dem med 
at få fodfæste i det danske samfund.

•	 Der findes 37 Bydelsmødre-grupper i 
Danmark.

•	 Der er ca. uddannet 400 Bydelsmødre på 
landsplan.

•	 Bydelsmødrene repræsenterer 41 forskel-
lige lande og taler 54 forskellige sprog.

•	 Bydelsmødrenes Landsorganisation er en 
privat organisation etableret under Center 
for Socialt Ansvar, (Centerforsocialtansvar.
dk), som også driver Natteravnene, Er-
hvervsguiderne og Familie med Hjerte.

Se mere om Bydelsmødrene på Bydelsmor.dk

navn: Madina Roble 
alder: 52 år 
By: Herning 

job: Social- og  
sundhedsmedhjælper 

Fra: Somalia 
Har boet i Danmark i 18 
år og er lige startet som 

Bydelsmor.

navn: Lisa 
alder: 35 år 

By: Lyngby-Taarbæk 
job: Ernæringsassistent 

Fra: Congo 
Har boet i Danmark 

 i syv år og været 
Bydelsmor i et 

halvt år.
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“Som Bydelsmor  
hjælper jeg ikke kun  
andre kvinder – rent  

personligt giver det mig 
også meget. Jeg hygger 

mig og får lov til at møde 
en masse forskellige  
kvinder, og det er jeg  

taknemmelig for.” 

navn: Yasmin
alder: 33 år 
By: Odense 

job: Hjemmegående 
Fra: Somalia 

Har boet i Danmark i 
15 år og været 

Bydelsmor i 
fire år.

navn: Kazhd Ahmad 
alder: 48 år 
By: Nørrebro 

job: Hjemmegående 
Fra: Irak 

Har boet i Danmark  
i 19 år og været
Bydelsmor i tre 

måneder.

navn: Virginia  
Alipour Velad
alder: 39 år 
By: Nørrebro 

job: Læser til social-  
og sundhedsassistent 

Fra: Iran 
Har boet i Danmark  

i 12 år og Bydelsmor i et år. 


