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Da Danmark Blev Rigere
- fokus på positive integrationshistorier
Lørdag d. 13. juni 2009 kl. 15:00 i VerdensKulturCentret
VerdensKulturCentret har dedikeret en hel dag til at fejre fem kvinder med
indvandrerbaggrund, der alle har jubilæum. De har boet i Danmark i henholdsvis 5, 10, 15, 20
& 25 år og repræsenterer hver især en solstrålehistorie om positiv integration i det danske
samfund. De fem jubilarer kommer fra Tyrkiet, Iran, Armenien, Peru og Kasakhstan.
Der er lagt op til en festdag i anledningen af jubilæet for de fem kvinders ankomst til
Danmark. Vi vil bruge dagen til at fokusere på deres positive historier og integration ved at gå
i dybden med de fem kvinders ’integrationshistorier’. Efter en velkomsttale af Beskæftigelsesog Integrationsborgmester Jakob Hougaard, vil vi få en indgående beskrivelse af kvinderne og
deres succeshistorier gennem interviews fra scenen.
En af grundforudsætningerne for en vellykket integration er, at tilflytteren selv skal være
aktiv. Alma Bekturganova Andersen, som er initiativtager til etableringen af
VerdensKulturCentrets Kvindeforum og en af jubilarerne siger: ”Hvis du ønsker, at Danmark
skal åbne sine arme op for dig, skal du være så oprigtig og ærlig over for Danmark, som over
for din egen moder”.
Med denne festaften, håber vi at give indvandrerkvinder, som har mødt modstand i det danske
samfund, mod og inspiration til et skub fremad og til at deltage mere i samfundslivet. Vi vil
gerne overraske danskerne og give dem et mere nuanceret syn på indvandrerkvinders
ressourcer.
Jubilæet skal være en fejring af de historier, der kan bidrage med positive input til
integrationsdebatten og give anledning til at introducere succesrige rollemodeller, som
inspiration til både danskere og indvandrere. Åbenhed og positivitet vil være den røde tråd for
festdagen.
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Vi håber på at få formidlet kvindernes succeshistorier i medierne, så alle kan få et alternativt
indblik, som kan være med til at give integrationsdebatten en ny positiv drejning.
Dagen afsluttes med et forrygende potpourri af musikalske indslag og dans.
Arrangementet er åbent for alle!
Program for ’Da Danmark Blev Rigere’
15:00 – 15:15 Københavns Beskæftigelses- og Integrationsborgmester Jakob Hougaard
åbner arrangementet med en velkomst-/hyldesttale!
15:15 - 17:00 De fem jubilarer, Gül Aydin, Shayeste Berahman, Anna Karapetian, Wendy
Pinto Slesvig og Alma Bekturganova Andersen, bliver interviewet af journalist og forfatter
Rushy Rashid Højbjerg. Kvinderne inviterer hver en dansk person som har givet dem en
hjælpende hånd og derved bidraget til deres succes.
17:00 - 18:00 Fælles spisning eventuelt med grill. Hvor der vil være mulighed for at deltagere
og jubilarer kan udveksle erfaringer og ideer.
18:00 - 22:00 De fem kvinder får jubilæumsgaver i form af fem kunstnere, som optræder
med henholdsvis, musik, dans og sang, der på hver sin måde repræsenterer de fem
æresgæsters baggrund. Aftenen slutter med dans og DJ.
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