
Indvandrer Kvindecentret er et frivilligt socialt fællesskab for minoritetsetniske 
danskere, der lever i socialt udsatte livspositioner. Vi tilbyder én-til-én rådgivning, aktivi-
teter og café-fællesskaber målrettet kvinder, unge og børn. Vi nedbryder fordomme, frem-
mer mellemmenneskelig forståelse – og arbejder for empowerment og inklusion.  

Et fundament af 
fællesskaber  
– også i et corona-år 
2020 blev et år, vi aldrig glemmer, fordi corona, utryghed, usik-
kerhed og ensomhed fyldte meget. Men når vi husker 2020, 
skyldes det også, at de fællesskaber, som er skabt i Indvandrer 
Kvindecentret, er så slidstærke, at de holdt gennem de mange 
restriktive måneder. 

Frivillige og medarbejdere lykkedes med at holde en lang række 
aktiviteter i gang og fastholdt hele året kontakten til de kvinder, 
unge og familier, som søgte vores hjælp og fællesskab. Det er vi 
stolte af.  

Indvandrer Kvindecentret er en lille organisation, men vi arbej-
der nationalt med tårnhøje ambitioner.  

Velkommen til et tilbageblik på 2020. 

Mirka Mozer, direktør

ÅRSRAPPORT

Det var en glad og festlig dag, 
da Go’on pegede på Indvandrer 
Kvindecentret som en helt særlig 
forening: Årets Lokale Forening i 
Region Hovedstaden.



Fastholdt kerneopgaver  
trods restriktioner 
Den usikkerhed og utryghed, som covid19 for-
årsagede i 2020, ramte socialt udsatte minori-
tetsetniske danskere – Indvandrer Kvindecentrets 
målgrupper – hårdere end andre. Derfor var det 
os magtpålæggende at fastholde alle tilbud om 
fællesskab, rådgivning og sundhedsaktiviteter. Og 
det lykkedes os at gennemføre alle kerneopgaver 
ved hjælp af corona-venlige initiativer: Vi bygge-
de skærme af plexiglas til at stå på bordene ved 
fysiske møder, vi indførte virtuel lektiehjælp og 
rådgivning, vi skabte WhatsApp-grupper til infor-
mationer og kontakt mellem centret og brugere af 
huset, og vi indførte udendørsmøder og oprette-
de små hold til indendørsaktiviteter. Vi fastholdt – 
med restriktioner – gåklub, kreaklub, samtaleklub 
og pensionistklub.
 Desuden foretog vi flere hundrede telefonop-
kald til de allermest udsatte blandt vores mål-
grupper og nedbrød på den måde risikoen for 
isolation. 

To nye begyndelser     
Det lykkedes også at skabe to nye indsatser, som 
begge blev så populære, at de fortsætter i 2021: 

Indfødsretsundervisning: Indvandrer Kvindecen-
tret har fokus på aktivt medborgerskab for alle, 
der bor i Danmark, og kæmper for, at processen 
mod et statsborgerskab for minoritetsetniske 
danskere skal være lempeligere. I efteråret intro-
ducerede vi for første gang et undervisningsforløb 
som forberedelse til indfødsretsprøven. Undervis-
ningen foregik i et trygt rum med god mulighed 
for at stille spørgsmål og få svar i øjenhøjde. To 
frivillige påtog sig at undervise, 10 kvinder deltog, 
ventelisten var lang. To deltagere bestod indføds-
retsprøven i december.  

Ungecafé: Minoritetsetniske unges trivsel er et 
fokusområde for Indvandrer Kvindecentret arbej-
de. Derfor var det en festdag, da vi i august åb-
nede ungecafé tirsdag aften, så drenge og piger 
over 13 år sammen med frivillige rollemodeller 
og sparringspartnere kunne lave lektier, spise af-
tensmad og snakke om skolen, livet og fremtiden. 
Ungecaféen er et supplement til vores øvrige ind-
satser for unge: mentorskaber, weekendture og 
sociale aktiviteter. 

En supersjov dag for os unge
Vi plejer at være på weekendtur med mentor-
gruppen, men det kunne vi ikke i år på grund 
af corona. Heldigvis kom vi på et dagsarran-
gement i stedet for. Vi diskuterede vigtige 
emner, f.eks. hvorfor der er så strenge regler 
for statsborgerskab i Danmark. Jeg skal selv 
søge statsborgerskab, når jeg fylder 18.                                                                                                                         

Amal Hadi, 17 år, mentee i Indvandrer Kvindecentret

2020 i tal
6.649 registrerede besøg fra 60 oprindel- 
ses lande, hovedsageligt Somalia, Pakistan  
og Marokko. Det er knap 50 procent færre  
end år uden corona.

1.442 lektiehjælpssessioner for voksne,  
unge og børn. 

1.216  juridiske-, økonomiske- og social- 
rådgivninger.

1.415 deltagere i netværksaktiviteter.

123 deltagere i jobrådgivning og på  
computerkurser.

49 mentorskaber for voksne kvinder og  
unge piger og drenge.

165 deltagere i sundhedsaktiviteter.



Jeg er så stolt af mit arbejde
Jeg er født under krigen i Libanon og gik al-
drig i skole. Så da jeg kom til Danmark, fik jeg 
kontanthjælp. Men jeg ville så gerne have et 
arbejde. Efter 20 år kom jeg i praktik i Send 
Flere Krydderier. Det var min store chance. 
Efter to praktikforløb og løntilskud, blev jeg 
fastansat på fuld tid. Det betyder enormt 
meget at have noget at tage sig til hver dag. 
Nu er jeg et forbillede for andre kvinder og et 
bevis på, at man aldrig må give op.

Ghada, Køkkenmedarbejder i Send Flere Krydderier

Socialtilsynet gav høje karakterer
Socialtilsynet vurderer, at Indvandrer Kvinde-
centret i meget høj grad yder en helhedsorien-
teret indsats med foreningens hele formål for 
øje. Tilbuddet har en fællesskabs- og ressour-
ceorienteret tilgang, hvor der arbejdes tydeligt 
med en empowerment-baseret tilgang med 
henblik på at skabe større integration og inklu-
sion for kvinderne og deres familier. Et eksem-
pel på succes er det socialøkonomiske projekt 
Send Flere Krydderier, som har båret frugt i 
forhold til jobskabelse, selvrespekt og stor an-
erkendelse af projektet fra samfundets side. 

Socialtilsynets rapport, december 2020

STRATEGISKE FOKUSOMRÅDER OG 
SÆRLIGE INDSATSER I 2020

4 strategiske fokusområder
1. Vi rådgiver professionelt og i øjenhøjde
Det metodiske afsæt for alle aktiviteter i Indvan-
drer Kvindecentret er hjælp til selvhjælp. Men vi 
anerkender, at de udfordringer, som socialt ud-
satte minoritetsetniske danskere har, kan være 
endog meget komplekse. Derfor er gratis og 
anonym social, juridisk og økonomisk rådgivning 
helt central for Indvandrer Kvindecentret og et 
ekstremt vigtigt supplement til kommunernes 
forvaltningsopdelte rådgivning. Ud af de i alt 
1.216 rådgivninger i 2020 vedrørte 78 % to-tre 
lovområder. 

2. Vi støtter faglig udvikling og  
      opbygger kompetencer 
Vi støtter minoritetsetniske voksne, unge og 
børn i deres faglige udvikling gennem lektiehjælp, 
mentorskaber og kurser, og gennem partnerska-
ber med foreninger, organisationer og offentlige 
myndigheder. 

3. Vi arbejder for social lighed i 
      sundhed i hele Danmark
Som en række andre sygdomme ramte corona 
skævt i befolkningen, og etniske minoriteter var 
særligt udsatte. Dermed blev det endnu tydelige-
re, at der er brug for Indvandrer Kvindecentrets 
kamp og indsatser mod social ulighed i sundhed: 
informationsmøder, sundhedstjek, motions- og 
madklubber. 
 Gennem vores omfattende treårige nationale 
projekt “Sunde Fællesskaber” har vi i 2020 etab-
leret partnerskaber med ni minoritetsforeninger 
over hele Danmark. Formålet er sammen at øge 
den generelle sundhed blandt minoritetsetniske 
danskere. 

4. Vi bygger arbejdsidentitet og  
      sigter mod beskæftigelse
Vi arbejder målrettet på at hjælpe flere minori-
tetsetniske kvinder og mænd ud på arbejdsmar-
kedet. Det sker både gennem individuel opkvali-
ficering og gennem advocacy, der sigter mod et 
rimeligt og rummeligt arbejdsmarked. 
 Indvandrer Kvindecentrets socialøkonomiske 
virksomhed, Send Flere Krydderier, er et meget 
konkret eksempel på, hvordan Indvandrer Kvinde-
centret formår at skabe jobs til minoritetsetniske 
kvinder langt fra arbejdsmarkedet. 2020 var for 
Send Flere Krydderier et vanskeligt år med lange 
perioder med nedlukning. 



Digital empowerment i 2020
De frivillige, medarbejderne og ledelsen er bare 
kørt på og har fundet veje til at hjælpe og støtte 
rigtig mange kvinder og familier på trods af coro-
na-restriktioner og forholdsregler. 
 Nye digitale/virtuelle tiltag har gjort det 
muligt at fastholde kontakten til familierne. On-
line lektiehjælp, WhatsApp-grupper etc. er stærk 
empowerment for særligt familier og kvinder, der 
ikke ellers er fortrolige med det digitale. 
 Økonomisk er vi naturligvis mærket af, at 
vores to spiserier, Send Flere Krydderier, har 
været corona-lukkede længe. Alligevel går vi ud af 
2020 med en økonomi, der hænger sammen. Det 
skyldes, at ledelsen og medarbejderne har holdt 
igen med omkostninger, at frivillige har leveret 
mange timer, og at flere fonde har støttet os. 

Bestyrelsesformand Gurli Martinussen
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275 frivillige 
skaber social og 
økonomisk værdi 
Alle, der træder ind ad Indvandrer 
Kvindecentrets dør, har et ønske om at 
skabe forandring. Det gælder både de 
minoritetsetniske danskere, der søger 
centrets hjælp, og de 275 frivillige mænd 
og kvinder, der i 2020 til sammen brugte 
7658,5 timer i vores fællesskaber. Det 
svarer til næsten fire årsværk. 

Frivillige i 2020:
89 lektiehjælpere
16 jobrådgivere 
27 i madklubben 
17 ved børneaktiviteter 
7 jurister 
4 socialrådgivere 
22 mentorer for kvinder 
41 mentorer for unge 
17 lektiehjælpere i ungecafe 
7 undervisere i sundhed 
3 gymnastikinstruktører 
9 undervisere ved computerkurser 
9 tager sig af øvrige opgaver

7 bestyrelsesmedlemmer: 
l Gurli Martinussen, formand, tidligere 

direktør i TrygFonden
l Jakob Scharf, direktør for CERTA 

Intelligence & Security A/S
l Christian Sparrevohn, medstifter og 

partner hos The Footprint Firm
l Britt Wendelboe, programchef hos 

TrygFonden
l Niels Jensen, direktør for Freesense
l Mogens Hemmingsen, forstander på 

Liselund Højskole
l Simi Jan, freelancejournalist  

og forfatter

Det motiverer mig  
at hjælpe andre
Jeg var online lektiehjælper for fire kvinder i 
2020. De kendte ikke til Skype og til at dele 
skærm, men efter et par forsøg, gik det fint. 
Kvinderne havde en del afleveringer, så jeg 
var online nogle gange om dagen eller hver 
anden dag. Jeg hjalp mest med matematik 
og biologi, men også med medicinregning. 
 Det motiverer mig at hjælpe. Kvinderne 
var taknemmelige for min hjælp, fordi det var 
svært for dem at følge med og forstå opga-
verne, når de kun havde online undervisning. 
Flere har udtrykt, at de forstod det meget 
bedre, når jeg forklarede det, end når lære-
ren gjorde det. Jeg tror, at det handler om at 
være en-til-en og ikke mange elever om en 
enkelt lærer.

Jette Hansen, frivillig lektiehjælper


