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Trop op til Kulturfestivalen og mød medlemmerne
fra Dansk-Congolesisk Forening. Forkvinde Collette Kitupa lover afrikansk mad og
særlige æbleskiver.

LOKALT

Afrikansk forening: Vi er
en minoritet i minoriteten
Sidste år dannede Collette
Kitupa Dansk-Congolesisk
Forening, hvis medlemmer
føler sig som en minoritet i
minoriteten.

Kulturfestival i Helsingør
• Helsingør Dagblad sætter de kommende dage fokus på Kulturfestival Helsingør, hvor vi har interviewet nogle af de foreninger, du kan møde 24. maj ved Kulturhuset Helsingør.
• Du kan møde følgende foreninger: Dansk-kurdisk Venskabsforening, Tværkulturel Kvindeklub, Klub Oliven, Olivens Kvindeklub, Helsingør Ungdoms- og Kulturforening, Helsingør Tyrkiske Kvindeforening, Aktivt Liv Helsingør, Amnesty Helsingør
Dansk-Azerbajdzjansk Veten Forening, Dansk-Congolesisk
Forening, Dansk-Kurdisk Ungdoms- og Kulturforening, De Humanitære Hjerter, Tøjindsamling til Syrien, Diabetesforeningen,
Enhedslisten, Familiecenter Klub Oliven, Fodtrafik, Frederikssund Vikingespil, Frilandskulturcentret Flynderupgårds Venner,
Multietnisk Forum, Popstarsboxen, SIND, Tidsskriftet Opinion, Værestedet Tetriz.
• Hvis du søger på Kulturfestival i Helsingør på
facebook, kan du få flere
informationer og se programmet.
• Ravelinen ved Helsingør
Havn danner rammerne
om Kulturfestivalen næste år.

Af Ayan Mouhoumed
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HELSINGØR:Der bor ikke så
mange afrikanere i Helsingør-området og endnu færre fra Congo. Derfor startede
Collette Kitupa en forening,
ikke kun for sine landsmænd, men for alle afrikanere i området. Forkvinden
føler, at afrikanerne desværre er en smule overset i samfundet, og det skal der gøres
noget ved.
- Vi prøver på at være en
del af samfundet, og en del af
de andre minoriteters hverdag. Vi vil gerne vide noget,
om hvad der for eksempel
sker i den tyrkiske kultur, siger Collette Kitupa.
Foreningen har endnu ikke et samlingspunkt og mødes ofte hjemme hos hinanden en gang om måneden.
Collette lægger ofte hus til,
og arbejder hårdt for at få tildelt et lokale fra kommunen.
- Vi vil gerne vise vores
kultur frem, men vi mangler et sted at vise det frem. Vi
vil gerne vise lokalmiljøet og
kommunen, at vi eksisterer,
forklarer forkvinden en smule fortvivlet.

Vi skal mere ud
Collette Kitupa fortæller, at
medlemmerne selv skal gøre
noget mere, for at blive mere
synlige i lokalmiljøet.
- Der er nogle af vores
medlemmer, der skal integrere sig mere i det multietniske samfund, vi lever i. De
skal gå i sprogskole, gå mere
ud i byen og ikke lukke sig
inde. Derfor er jeg typen, der
ofte banker på deres dør, netop for at få dem ud af huset,
fortæller Collette.
I 2005 flygtede Collette Kitupa fra borgerkrigen i Congo. Hun kom til Danmark
med sine to små børn og en
uddannelse som sygeplejerske med i tasken. Collette
er med i Integrationsrådet i

forstå de breve, man får fra
kommunen. Jeg har en smule lettere ved at forstå brevene, derfor fungerer jeg som
en bro mellem borgerne og
det danske samfund. Det er
ikke kun congolesere, der
kan bede om hjælp, men alle
nye borgere i Danmark, understreger hun.
Collette Kitupa beskriver
danskerne som en smule reserverede, der lige skal varmes op.
- Hvis ikke de kender dig,
så er de reserverede. Men så
snart de har lært dig at kende, åbner de sig mere. Hver
gang jeg møder nye mennesker, er det mig, der starter
samtalen, forklarer Collette,
der har mange danske veninder i området.

Collette Kitupa mener at afrikanerne i området skal være bedre til, at danne venskaber på kryds og tværs. Vi har brug for at får en forståelse for de forskellige kultur, fortæller hun til dagbladet.

Helsingør Kommune, fordi
hun gerne vil forstå, hvordan
det danske samfund fungerer.
- Der er mange, der ikke
får en god vejledning og ik-

ke aner, hvad man skal gøre, når man har et sygt barn
derhjemme. Det er som om,
de ikke får nok vejledning fra
kommunen, siger Collette,
der meldte sig ind i Integra-

tionsrådet, fordi hun gerne
ville forstå, hvordan det danske samfund fungerer, så
hun bedre kunne hjælpe andre med at integrere sig.
- Det er jo ikke alle, der

Zimbabwe-kunsterne er tilbage
HELSINGØR: For fjerde gang kan vi i
Helsingør glæde os over den populære udstilling Master Sculptures of
Zimbabwe, der i disse dage bliver stillet op på Kongekajen og dermed giver
en internal dimension til Kulturhavnen.
- Denne gang er vi her kun til og
med den 5. juni, og vi har taget en del
mindre skulpturer med i forhold til

tidligere. Derfor er der mulighed for at
købe skulpturer lige fra 1500 til 50.000
kroner, fortæller Gertrud Cortsen fra
organisationen Friends Forever, der
står bag de flotte udstillinger.
Men man er også meget velkommen til bare at nyde synet og blandt
andet beundre den store løvinde, der
er udstillingens hovedattraktion denne gang. I øvrigt er der også en hav-

frue, der måske allerede har fået et
godt øje til ham Han ude på molespidsen.
Udstillingen bliver officielt indviet
i morgen lørdag klokken 11-14 - blandt
andet med borgmesterbesøg og historier fra Afrika.
P.
Sidste års udstilling - i år er der en stor løvinde som blikfang. (Foto: Torben Sørensen)

Kulturel indsprøjtning
I Dansk-Congolesisk Forening fungerer de som en
slags familie, da deres egne
familier ofte er i Afrika. Udover at hygge sammen, betyder det meget for forkvinden
at vide, hvordan medlemmerne har det.
- Foreningen er ikke kun
for congolesere, men for alle.

Vi er jo ikke en stor forening,
og er ikke så repræsentative
i kommunen som tyrkerne,
siger Collette.
Derfor betyder det ekstra
meget for foreningen at være en del af Kulturfestivalen.
Her kan de vise den afrikanske varme frem og samtidig
få en kulturel indsprøjtning.
- Det er vigtigt, at vi danner venskaber på kryds og
tværs, og at vi får en forståelse for de forskellige kulturer.
Selvom afrikanerne er en
minoritet i minoriteten, er
der visse aspekter i den afrikanske kultur, der er velkendt af de fleste. Afrikanske kvinder kan noget med
hår, derfor kan man til Kulturfestivalen få forlænget sit
hår med extensions. Udover
at få nyt hår, er der også mad
og afrikanske æbleskiver, og
mulighed for at se nærmere
på farverige afrikanske nationaldragter.
Hvis du gerne vil vide mere om Dansk-Congolesisk
Forening, kan du skrive til
forkvinden Collette Kitupa
på mailen: collettefefe@yahoo.fr.

