
”Hvis du skal gå hurtigt, så gå alene. 

Hvis du skal gå langt, så gå sammen”
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Hvad kan I forvente jer.

• Kort præsentation af mig.

• De kulturelle forskelle i opfattelsen af familien.

• Hvilke tilbud har Aabenraa kommune særligt til 
kvinder.

• Frivillige tilbud

• Erfaring viser…



Familiestrukturen

Individualistisk familiestruktur:

Er præget af en stærk jeg-identitet. 

Det enkelte individs rolle være mere flydende, uklar og udefineret.

Familien ikke nødvendigvis tæt forbundet.

Manden og kvinden har samme status og opgaver.

Familien betragtes som et demokratisk fælleskabet, hvor alle 

har lige ret og lige mulighed for at blive hørt og set

Det er den enkeltes ret til at vælge, til at have selvstændige meninger,

men det kan dermed også være den enkeltes eget problem, hvis noget går galt. 

Den øvrige familie bliver ikke klandret for hinandens fejl 



Familiestrukturen

Kollektivistisk familiekultur: 

Er kendetegnet ved en meget stærk vi- identitet. 

Familien er ofte MEGET stor. Man står sammen mod omverdenen og 

beskytter hinanden. 

Familien bestemmer, hvad der er bedst for hvert enkelt familiemedlem. Det er således ikke det enkelte 
menneske, der råder over eget pas eller bankkonto. Man bliver ikke opdraget til at tage selvstændige 
beslutninger og kan f.eks. ikke flytte hjemmefra uden, at der gives lov til det. 

Den kollektivistiske familie er hierarkisk opbygget med alder og køn i fokus. Det betyder bla., at 
manden og kvinden har ikke samme status og udfylder hver deres rolle i familien. 

Den kollektivistiske familie er meget forbundet. Hver enkelt person i familien har en tydelig defineret 
rolle og det er familien, der bestemmer, hvilken rolle man har. Man kan ikke have en rolle uafhængig af 
ens familie. 

Alle betydelige beslutninger vedrørende et familiemedlem går igennem familiehierarkiet  og 
beslutningerne står ofte ikke til diskussion.

Ære og skam er vigtige elementer  og den tre delte magt udøves derfor også indenfor familiens rammer.



Familiestrukturen afspejlet i børneopdragelse

Dansk børneopdragelse

• Drenge og piger opdrages ens.

• Opdragelsens formål er at træne selvstændigheden.

• Refleksion er en vigtig del af opdragelsen.

• Som helt små opdrages børn med vejledning og kontrol.

• I trit med at børnene bliver ældre, gives de mere og mere

frihed til at forvalte deres eget liv.

• Forældrene har høje forventninger til at børnene udvikler deres egen identitet. 

• Og når de er 18 år er de ”færdiguddannede”



Familiestrukturen afspejlet i børneopdragelse

Traditionel mellemøstlig drengeopdragelse

Født ind i en fast rolle som forsørger, patriark og forsvarer af familiens ære.

Opdrages til at hans ”verden” ligger uden for hjemmet.

Bliver i de første år opdraget af sin mor og søstre.

Fra ca. 10 års alderen overtages en stor del af opdragelsen af faderen

og brødre.

Han bliver opdraget til, at familiens interesser er vigtigere end hans

egne.

Han bliver opdraget til ikke at tage beslutninger, der kan skade familien



Familiestrukturen afspejlet i børneopdragelse

Traditionel mellemøstlig pigeopdragelse

Bliver opdraget til at være en dydig, ærbar underdanig hustru og mor.

Bliver opdraget til at værne om sit rygte og sin mødom.

Bliver opdraget til, at hun helst skal opholde sig i hjemmet.

Hun bliver opdraget til, at familiens interesser er vigtigere end hendes egne.

Hun bliver opdraget til ikke at tage beslutninger, der kan skade familien.
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Vigtigt at huske på.

• Verden er ikke kun sort og hvid.

• Der findes mange familiestrukturer mellem disse to.

• Religion og familiestruktur er ikke en og samme sag.

• Spørg – hvis du er i tvivl.



Aabenraa Kommunens tilbud-
særligt til kvinder

Mamma Mia  

Et dagtilbud for kvinder med anden etnisk baggrund end dansk, med eller uden børn fra 0-3 år.

Samværet i Mamma Mia giver kvinderne mulighed for netværk og støtte i forhold til uddannelse 
og arbejde.

Der er mulighed for danskundervisning ved sproglærer, sy-værksted og andre kreative tiltag.

Foruden dette vejleder og støtter personalet omkring forældrerollen i Danmark.

Familiebasen – Aabenraa – Bylderup Bov

Tilbyder  blandt andet familie-café, småbørnscafé, voksencafé, forældrekurser, mødre gruppe 
for ikke ”cupcake” mødre, Mindspring kurser, lektiecafé for børn, anonym rådgivning og 
samtaler.  

Projekt Nyt Netværk

Er en ekstra indsats for ægtefælleforsørgede nydanskere, der bor i Aabenraa Kommune.

Der bliver tilbudt undervisning i danske samfundsforhold, sprog, samt job- og 
uddannelsesforhold. Der er også mulighed at få personlig vejledning og coaching, som kan 
afdække personlige og faglige kvalifikationer. Endelig er der  en række sociale aktiviteter med 
henblik på, at mennesker mødes og nyt netværk skabes. Dette er et samarbejde med AOF syd.



• Aabenraa Kommune er sammen med 34 andre kommuner med i et projekt 
som skal styrke kommunens beskæftigelsesrettede integrationsindsats.
Projektet løber over 3 ½ år og har særlig fokus på kvinder og unge.

• Den 1. oktober starter kommunens Integrations og beskæftigelses 
ambassadør – Gitte Bruhn Hvam.

• I de næste 3 ½ år skal der b.la. arbejdes med arbejdsidentitet og ikke 
mindst familiestrukturer, herunder kønsrollemønstre. Det kan have stor 
betydning for balancen i familien, hvis kvinden begynder at tjene penge, 
få en omgangskreds udenfor familien og måske endda en selvstændig 
mening. 

• Inddragelse af frivillige i f.eks. kvindecaféer/ unge caféer og som mentorer 
er noget vi også kommer til at arbejde med i den kommende tid. Erfaring 
viser at netop sådan et tilbud kan være med til at holde kursen, når livet 
giver udfordringer. 



Frivillige tilbud (med særlig fokus på kvinder)

• Aabenraa Selvhjælp

• Headspace

• Kvindecafe – Aabenraa bibliotek (holder pause)

• Etniske kvinde ”foreninger” f.eks. fra Syrien, Thailand, 
Filippinerne, Kosovo

• Q -net – Røde Kors 

• Familienetværket – Røde Kors

• Mentornetværket

• Cafe Venligbo



Hvis du gerne vil hjælpe, må du huske på at…

For i sandhed at kunne hjælpe en anden, 
må jeg forstå mere end han, men dog ved 
først at fremmest at forstå det, han forstår. 
Når jeg ikke gør det, så hjælper min 
merforståen ham slet ikke. 

Søren Kierkegaard



Erfaring viser-

• De frivillige tiltag der har længst levetid er startet ”bottom up” og ikke 
”top down”.

• At kvinder skal med inddrages og have ansvar – ejerskab.

• Der skal være en klar ramme og forventningsafstemning. Dette gælder fra 
begge sider.

• Det kræver tid, overskud, tålmodighed og gensidig respekt.

• Og endelig smilet er den korteste vej mellem mennesker.



Frivillig


