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En af kvinderne fremtryller med stor ekspertise og ildhu de lækreste små brød af filodej. Foto: Preben Madsen

Integration med
Hendrina, Jolita og
Viborg Stifts
Folkeblad
Hvad får man, når en gruppe indvandrerkvinder mødes i den lokale kirke en gang
om ugen for at læse og diskutere indholdet i Viborg Stifts Folkeblad? Masser af
danskkyndige, glade og nysgerrige kvinder – og en hel masse smil og venskaber.
KULTUR

Af Lone Weinreich Fisker
loneweinreich@gmail.com

VIBORG: Hendrina, Jolita, Mitra, Alla, Hasna, Ribana, Ardo,
Emine, Leyla og Aisha. Disse er
navnene på en del af en gruppe kvinder, som har rødder i så
forskellige lande som Iran, Syrien, Ukraine, Litauen, Afghanistan, Namibia, Congo, Tjetjenien, Sydafrika og Somalia, og selv om kvinderne er
vidt forskellige, har de alligevel alle sammen meget mere
til fælles, end man sådan lige
umiddelbart skulle tro.
Kvinderne er eksempelvis
bosat i Houlkær-området. De
fleste er kommet hertil som
flygtninge eller indvandrere,
mens enkelte har fundet vej

til Viborg som ledsagende hustru til en ægtemand, der har
fået arbejde i byen.
Den yngste er 29 år, mens
den ældste er 50. Nogle bærer
tørklæde, mens andre – som
for eksempel iranske Mitra –
kan fremvise et sandt brus af
et mørkt-krøllet hår. Nogle er
muslimer, andre er kristne,
men det er nu ikke relevant
i det forum, som kvinderne
mødes i. De forenes nemlig i
lysten til at lære mere dansk,
ligesom de ønsker sig en større
viden om det lokalsamfund,
som de hver især er blevet en
del af for kortere eller længere
tid siden.

Avislæsning
I den forbindelse lægger Houlkær Kirkes aktivitetshus lokaler til, mens en af de frivillige
kræfter – Grethe Hald – hver
torsdag klokken 14 tropper op
i receptionen på Viborg Stifts

Folkeblad, hvor hun kvit og
frit får udleveret en stak nytrykte udgaver af dagens avis.
Aviserne kører hun sporenstregs op til aktivitetshuset med, og i samme øjeblik,
hun entrerer døren og kaster
aviserne hen på det store langbord, flokkes Hendrina, Jolita
og alle de andre ellers lystigt
om dagens nyheder. Således
også denne dag hvor jeg er på
besøg hos kvinderne i aktivitetshuset.
To babyer – en lækker
mørkøjet, fire måneder gammel pige i lyserød kjole og hvide strømpebukser, samt en
krølhåret charmetrold af en
dreng – er med på armen af
deres mødre, og selv om aviserne er de fremmødte kvinders fælles fokuspunkt, så er
det nu godt nok svært at holde nallerne fra de små. Således går de lidt på omgang, babyerne, også ude i køkkenet,

hvor en anden af de frivillige
med stor ekspertise og ildhu
og med en opskrift fra sit oprindelsesland fremtryller de
lækreste små brød af filodej,
som efter en tur i ovnen serveres på et rullebord i fællesrummet sammen med kaffe, the,
vand og anden »nippe-mad«.

Hyggeligt
Det er rigtig hyggeligt – et ord
og et begreb, de forskellige
kvinder for længst har taget
til sig. De er nemlig ivrige efter at lære dansk. Hver og én.
»Projektet, som i øvrigt ret
hurtigt blev en stor succes,
da det blev sat i søen for et år
siden, hedder »Verden med
mening«, og det er Fællessekretariatet, der står bag,« fortæller Güler Yagci, som er hovedkraften i det integrationsarbejde, som avislæsningen
dybest set er.
Güler Yagci er hver tors-

dag købt fri fra sit daglige virke som skolepædagog i sfo’en
på Houlkærskolen, og via en
masse benarbejde og et stort
kendskab til det lokalområde,
hun selv flyttede til fra Tyrkiet
for 23 år siden, er det lykkedes
hende at få så mange lokale
kønsfæller med i projektet, at
omtrent 15 kvinder hver torsdag læser og diskuterer folkebladets stof.
Kvinderne er meget nysgerrige og ivrige efter viden, så alt
lige fra lederen, over læserbrevene og til udenrigsstoffet på
nogle af de sidste sider i avisen bliver omhyggeligt vendt
og drejet hen over langbordet.
»Vi har for eksempel læst og
diskuteret en artikel om dagrenovation og om en lokal piges tur til Kina, men også en
premierefilm som »Den danske pige«, hvor et af temaerne
er kønsskifte, har vi lige haft
oppe til debat,« siger Güler fra

enden af det store langbord.
Også debatsiderne med læserbreve, hvor alle kan komme til orde, er det seneste år
flittigt blevet debatteret i aktivitetshuset, og for hovedparten af kvinderne har det således været noget af en overraskelse, at alle på demokratisk
vis kan komme til orde i en
avis. Den slags er de fleste omkring bordet nemlig ikke vant
til fra deres hjemlande.

Demokrati
At Danmark således er et demokratisk land blev kvinderne også bevidste om i forbindelse med både kommunalvalget og valget til Folketinget
sidste år.
Flere af de kvinder, der er
født og opvokset i udemokratiske lande med høj grad af
korruption, spurgte således
helt oprigtigt Güler og Grethe,
efter at have læst de mange ar-

MANDAG 4. APRIL 2016

VIBORG 15
Indvandrerkvinderne
læser i dagens
avis med stor
interesse. Foto:
Preben Madsen

tikler og indlæg, som var af politisk karakter: »Jamen, er valget ikke afgjort på forhånd?«.
At politik og verden i det
hele taget kunne se anderledes ud med demokrati og nul
korruption, var således noget,
der blev brugt lang tid på at tale om dér ved bordet.
»Kvinderne er rigtig gode til
at give hinanden plads, og det
er tydeligt, at mange slapper
lidt mere af, fordi der ikke er
mænd med i gruppen,« forklarer Güler Yagci henover théen
og de nybagte brød.

Tillidskultur
»Varme« emner som eksempelvis skilsmisse, omskæring
og integration, som godt kan
optage mange, kan for nogle kvinder være vanskelige at
tale om, men i avislæsegruppen om torsdagen er der tid,
plads og rum til, at man i fortrolighed kan tale om det, der

af forskellige årsager »fylder«
hos en eller flere.
At der er en tillidskultur i
Danmark, er Emine, Hasna og
alle de andre blevet klar over
via de mange torsdage i avislæsegruppen, og således er der
i tilgift med det større ordforråd og det yderligere kendskab til Viborg blevet etableret
flere venskaber mellem nogle
af de kvinder, der ikke kendte
hinanden ved projektets begyndelse.
»Det er en stor glæde,« siger
en af kvinderne, mens de øvrige bakker op om udsagnet.
Flere af læsegruppens deltagere drog for eksempel i fællesskab ned til den såkaldte
»kvindedag«, der for nylig blev
afholdt i ungdomsskolens lokaler i Reberbanen, så også via
den oplevelse har kvinderne
noget fælles at tale om.
Og talt og læst bliver der i
høj grad der ved langbordet i

Houlkær Kirkes aktivitetshus.
På kryds og tværs og altid på
dansk, for aftalen er nemlig, at
der udelukkende tales dansk,
når man møder op til avislæsningen, og det er samtlige
kvinder helt på det rene med.
Formålet er jo netop for den
enkelte kvinde at blive så super-skrap til dansk og at blive
lige så velintegreret i Viborg,
som det kan lade sig gøre.
Og meget tyder på, at det
lykkes. Med masser af velvilje og gåpåmod fra kvinderne,
med fortsat opbakning fra
støtterne bag projektet – og
ikke mindst med de ugentlige udgaver af Viborg Stifts
Folkeblad - er Hendrina, Jolita og alle de andre allerede
godt på vej.
Aktivitetshuset i Houlkær, hvor kvinderne mødes til avislæsning.

