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Tak

KVINFO vil gerne have lov til at takke for
godt samarbejde i 2005. Takken
går til bevilgende myndigheder,
samarbejdspartnere og støtter:

Biblioteksstyrelsen; Carlsberg Fondet;
Christina-instituttet; CIBER; CKU;  COWI;;
Datagraf; DI; Dronning Margrethes og Prins
Henriks Fond; Den Europæiske Kvinde-
lobby (EWL); Det Kongelige Bibliotek;
Folkeuniversitetet; Foreningen for
kønsforskning; Foreningen Nydansker;
Goethe-Instituttet;
Infomedia; 3F; KILDEN,  Informasjons- og
dokumentasjonssenter
for kvinne- og kjønnsforskning i Norge;
Kommunernes Landsforening KL;
Kulturministeriet; Kulturnet
Danmark; Kvinnohistoriska samlingarna;
Kvindemuseet i Danmark; Kvindeligt
Selskab; Kvinderådet; Københavns
Kommune; Ligestillingsafdelingen; LO;
Matchworker; Ministeriet for flygtninge,
indvandrere og integration;
Morgendagens Heltinder; Nationella
sekretariatet för genusforskning;
NetCetera; NNIT; Nordisk institutt for kvinne-
og kjønnsforskning (NIKK);
Netminers; Nordisk Ministerråd;  Nykredit;
Oak Foundation; Plantedirektoratet;
Sekretariatet for Genusforskning;
Statsbiblioteket; Syddansk Universitet; TDC;
Trampolin; Udenrigsministeriet;
Undervisningsministeriets
Programstøttemidler; Vindrosen - De
Frivilliges Hus, Esbjerg; Women in
Technology (WITEC); Vollsmosesekretariatet

Anita Frank Goth og Annette Nielsen redigerede
og producerede KVINFOs årsberetning 2005
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Et mentornetværk i vækst

Efter tre års indsats talte KVINFOs mentornetværk ved
årsskiftet 2005 i alt 1500 kvinder, fordelt på 598
mentees, 588 mentorer og 266 kontaktpersoner med
afdelinger i København, Århus, Odense og Esbjerg. I alt
er 640 par blevet matchet.

Allerede i 2004 blev der oprettet en lokalafdeling ved
Kvindemuseet i Århus og i maj 2005 fulgte en afdeling i
Vindrosen, De Frivilliges Hus i Esbjerg. Endelig fik
KVINFO en ekstra bevilling til at åbne en afdeling i
Vollsmose i samarbejde med Vollsmose Sekretariatet og
Syddansk Universitet. Lige før jul fik KVINFO tilsagn fra
satspuljen om en betragtelig forhøjelse af bevillingen
over en ny fireårig periode frem til 2010.

Workshops for mentorer og mentees, den nordiske
konference, Inspiration til Integration, finansieret af
Nordisk Ministerråd, videndeling med stadig flere
samarbejdspartnere, positiv pressedækning men ikke
mindst de 260 nye match har også i 2005 skabt kontante
resultater i form af mange nye kontakter til
arbejdsmarkedet.

Dansk ligestillingshistorie
Fra Carlsbergfondet har KVINFO modtaget kr. 844.962 til
realisering af projektet Dansk ligestillingshistorie ved
forskningsbibliotekar og historiker Jytte Larsen.
Projektets formål er at skabe et bredt formidlet, teoretisk
opdateret oversigtsværk, der taler ind i den aktuelle
debat om ligestilling, integration og politisk deltagelse.

Resultatkontrakt
Endelig i rækken af highlights fra ”vor egen verden” skal
det fremhæves, at KVINFO for første gang i
institutionens historie har skrevet resultatkontrakt med
Kulturministeriet, juni 2005. Kontrakten sætter
overordnet fokus på udvikling af kvinfo.dk. En faglig
udfordring, som institutionen er glad og taknemmelig for.

Elisabeth Møller Jensen
Direktør

Elisabeth Møller Jensen holder
tale på konferencen Inspiration

til Integration den 24. november
2005

Foto:Kirsten M. Poulsen
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Økonomi og organisation
KVINFO er en selvejende institution under
Kulturministeriet

Fra 2. kvartal 2002 overgik KVINFOs driftsbevilling fra
finansloven til Tips- og Lottomidler til særlige Biblioteker
og Biblioteksformål, som fordeles af Biblioteksstyrelsen.
KVINFO indgik i 2005 en 4-årig resultatkontrakt med
Kulturministeriet med virkning fra d. 1.1.2005. Den
samlede bevillingen til drift og til opfyldelse af målene i
resultatkontrakten var i 2005 kr. 6.753.000.

I 2003 indgik KVINFO herudover en 4-årig aftale med
Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration om
driftstilskud på kr 2.000.000. om året til fuld finansiering
af Mentornetværk for kvinder med flygtninge- og
indvandrerbaggrund.

I 2005 har KVINFO gennemført mindre projekter og
udført konsulentopgaver for eksterne samarbejds-
partnere, som tilsammen har givet KVINFO en indtægt
på kr 1.077.000.

Som vidensinstitution er KVINFOs væsentligste
omkostning lønninger. KVINFO har i 2005 haft udgifter til
lønninger til fast og projektansat personale på i alt 
kr 6,5 mio.

KVINFO har til huse i bygningen Fisken på Chr. Brygge
3. Fisken er bygget sammen med Den sorte Diamant
som rummer Det kongelige Bibliotek, der administrerer
Fisken for Kulturministeriet. KVINFO har indgået en
brugsretsaftale vedr. lokalerne i Fisken. KVINFOs
bygningsdriftsudgifter udgjorde i 2005 knap kr 0,5 mio.

Personale
KVINFO har i 2005 haft fastansat personale svarende til
10,75 årsværk. Herudover har der i 2005 været 4,3
årsværk ansat på projekter, 1,4 årsværk i fleksjob og 0,7
årsværk i anden støttet ansættelse.

Den daglige ledelse varetages af direktør Elisabeth
Møller Jensen. Den overordnede ledelse udgøres af
bestyrelsen.

Biblioteket
Biblioteksleder Jytte Nielsen
Forskningsbibliotekar Katarina Blomqvist
Forskningsbibliotekar Line Holst
Forskningsbibliotekar Jytte Larsen
Bibliotekar Susanne Olsen
Bibliotekar Vibeke Rafn Dahm
Kontorassistent Eva Bankov

Billede af Fisken og Den Sorte
Diamant

Foto: Annette Nielsen

KVINFOs bestyrelse
Inge Henningsen, forkvinde
Rektorkollegiet

Charlotte Kroløkke, næstforkvinde
Rektorkollegiet

Inger Thorun Hjelmervik
Kvinderådet

Bente Rosenbeck
Forskningsstyrelsen

Harald v. Hjelmcrone
Statsbiblioteket

Steen Bille Larsen
Det kongelige Bibliotek

Vibeke Abel
Ligestillingsministeriet

Jytte Nielsen
Personalerepræsentant
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Administration
Sekretariatsleder Jette Madsen
IT koordinator Michael Bryder
Receptionist Elin Nyboe Nielsen
Servicemedarbejder Inger Kristensen

FORUM og kvinfo.dk
Redaktør Annette Nielsen
Redaktør Anita Frank Goth

KVINFOs mentornetværk
Presseansvarlig Gunhild Riske
Akademisk medarbejder Güzel Turan
Sekretariatsansvarlig Marie Langskov

Den usynlige succes
Projektkoordinator Elisabeth Andersen

Tillidsposter
Katarina Blomqvist
Repræsenterer Foreningen for kønsforskning i bestyrelsen for
Kvindemuseet
Repræsenterer KVINFO i Foreningen for kønsforsknings bestyrelse

Michael Bryder
Medlem af bestyrelsen for NeMM, Netværk for forskning om Mænd og
Maskulinitet

Line Holst
Medlem af  Styregruppen for Trampolin – et virksomhedsprojekt om
mangfoldighed, køn og ledelse, støttet af EU´s Socialfond.

Elisabeth Møller Jensen
Medlem af censorkorpset for litteraturhistorie og litteraturvidenskab
Medlem af censorkorpset for dansk på universiteterne
Medlem af censorkorpset for kvinde- og kønsstudier
Medlem af Advisory Committee on Equal Opportunities for Women 
and Men
Medlem af Ligestillingsministeriets arbejdsgruppe vedr. mainstreaming
af kommunikation og kampagner
Repræsenterer KVINFO i Koordinationsgruppen for kvindeforskning
Medlem af Ligestillings- og Videnskabsministeriets Tænketank for flere
kvinder i forskning

Annette Nielsen
Medlem af Danidas oplysningsudvalg

Jytte Nielsen
Personalerepræsentant i KVINFOs bestyrelse
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Biblioteket

Samlingerne
KVINFOs bibliotek er et landsdækkende forsknings- og
specialbibliotek, der registrerer, indsamler og formidler
dansk og international kvinde-, køns- og
mandeforskning. Bibliotekets samling omfatter også
debatbøger, kønsstatistik, udstillingskataloger med
kvindelige kunstnere, biografier og selvbiografier.
Biblioteket gør en særlig indsats for at indsamle og
registrere upubliceret materiale om ligestilling og
kønsforskning – dvs. pjecer, rapporter,
konferencepapirer, forskningsrapporter mv. i Danmark
såvel som i Norden.

På bibliotekets læsesal er der adgang til over 350
danske og udenlandske kvindeforskningstidsskrifter,
nyhedsbreve og magasiner. Der er gratis adgang til
Internet og danske og udenlandske databaser.

Bibliotekets samlinger er registreret i KVINFOs
bibliotekskatalog. Bøger kan søges og bestilles online.
Biblioteket har offentligt udlån og kan benyttes af alle
interesserede.

Derudover rummer biblioteket Danske Kvinders
Fotoarkiv, der består af ca. 5.000 fotografier fra perioden
1880-1940.

KVINFOs bibliotek har igen i 2005 konsolideret sin
status som et landsdækkende specialbibliotek. Antallet
af forespørgsler på mail fra hele landet er steget med
12% og antallet af udlån til andre biblioteker er øget med
10%. Til gengæld har der været et lille fald i antallet af
fysiske brugere.
   
Øvrige aktiviteter
Eksterne elektroniske ressourcer:
På bibliotekets læsesal er der fortsat gratis adgang til
GENDERWATCH, der indeholder tidsskriftsartikler i fuld
tekst fra ca.150 internationale kvinde- og
kønsforskningstidsskrifter og magasiner.

Besøg:
Biblioteket har i årets løb haft besøg af en lang række
enkeltpersoner og grupper fra ind- og udland.
Baggrunden for besøgene har ofte været, at danske og
udenlandske personer, der arbejder med ligestilling eller
kønsforskning, har ønsket at hente inspiration og viden
om bibliotekets dokumentationsarbejde og
serviceniveau. Udover præsentation af bibliotekets
arbejde, har et antal grupper været præsenteret for

Foto: Suste Bonnen

Statistik

Telefoner
Tlf. til receptionen ……………..  4.346
Tlf. til biblioteket ……………...      811
Mails til biblioteket ……………   3.732

Besøgende
Biblioteksbrugere ………………  1.562
Arrangementer ………………….    224
Samlet besøgstal ………………..1.786

Udlån
Almindeligt udlån ………………..3.299
Fornyelser ………………………..3.991
Interurbane udlån………………..1.991
Udenlandske udlån ………………    15

Udlån via kopi
Artikler ………………………….      214
Artikler via interurbant lån ……...   144

Udlån i alt ……………………….  9.654

Kopisider ekspederet i forbindelse 
med forespørgsler ………………5.086
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oplæg om bl.a. dansk kvindehistorie og den danske
ligestillingspolitik og –debat.

Undervisning af studerende
I 2005 har biblioteket afholdt undervisning i
databasesøgning og søgning på web i kvinde- og
kønsforskningsrelevante ressourcer for et hold
studerende fra Center for kvinde- og kønsforskning på
Københavns Universitet.

Tilbud til kønsforskerne
Biblioteket udsender 4 gange årligt kopi af
indholdsfortegnelserne i de vigtigste kvinde- og
kønsforskningstidsskrifter til ca. 150 kvinde- og
kønsforskere. Forskerne kan efter modtagelsen frit
rekvirere kopier af de enkelte artikler i tidsskrifterne.

Spørg KVINFO
Aktiviteten på spørgetjenesten Spørg KVINFO, der blev
oprettet i 2002, har været kraftig stigende i 2005. Spørg
KVINFO anvendes især af folkeskole- og
gymnasieelever i forbindelse med opgaveskrivning.
Forespørgslerne arkiveres i redigeret form, så brugerne
kan kigge på tidligere fremsatte spørgsmål og svar.

Biblioteksvagten
KVINFOs bibliotek er en del af den nationale
spørgetjeneste Biblioteksvagten og bidrager til
samarbejdet med 1 ugentlig vagt.

Nyt bibliotekssystem
I april overgik biblioteket til det nye bibliotekssystem
Book-It. 

Nordisk biblioteksnetværksmøde 
D. 10.-11. marts 2005 var KVINFO vært ved et nordisk
biblioteksnetværksmøde. De deltagende nordiske
institutioner var Kvinnohistoriska Samlingarne,
Göteborg, Sekretariatet for genusforskning, Göteborg,
NIKK, Oslo, Kilden, Oslo og Christina-instituttet,
Helsingfors Universitet. På mødet blev der bl.a.
diskuteret kommende samarbejdsprojekter og erfaringer
med bl.a. webtracking, databaser, digitaliserings-
projekter og webformidling.

Kvinder i Arkivet
Biblioteket havde i foråret 2005 et samarbejde med
avisen B.T.s søndagstillæg Kun for Kvinder om
publicering af en billed- og tekstserie om kvinders liv fra
1880-1940. Billederne var hentet fra Danske Kvinders
Fotoarkiv og billedserien, der kørte fra d. 6. marts til 5.
juni blev udarbejdet i samarbejde med journalist Louise
Reseke, B.T..

Mange tak for et hurtigt, grundigt og
informativt svar - det er virkelig flot, at
det kan lade sig gøre at få del i din
omfattende viden på denne måde!

- Ulla, bruger af Spørg KVINFO

Tusind tak for hjælpen. Det er den
bedste hjælp jeg har fået indtil nu
og jeg har spurgt  mange!

-Birthe, bruger af Spørg KVINFO

Tusinde tak for henvisningerne, som er
utrolig nyttige for mig både med henblik
på speciale og artikler. Og så en stor
ros til den fantastiske side kvinfo.dk er.

- Lisbeth, bruger af Spørg KVINFO
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Mentornetværk i fortsat vækst 
1500 deltagere og fire afdelinger i hele landet var ved
udgangen af 2005 en realitet for KVINFOs
mentornetværk. København og Århus fik i maj 2005
følgeskab af en afdeling i Vindrosen, De Frivilliges Hus i
Esbjerg. Samtidig sikrede en ekstra bevilling fra den
såkaldte ghetto-pulje en afdeling af KVINFOs
mentornetværk i Vollsmose med opstart 1. januar 2006.
Her er der indgået en samarbejdsaftale med Vollsmose
sekretariatet og Syddansk Universitet. 

Kort før jul blev netværket yderligere konsolideret med
en betragtelig forhøjelse af den overordnede bevilling via
satspuljen over en ny fireårig periode frem til 2010.
Dermed sikres de igangværende positive processer med
matching af mentorer og mentees, som har givet så fine
resultater. Siden start har over 100 mentees fået job eller
praktikpladser. Andre igen har påbegyndt uddannelser
og har fået nyt mod på livet i Danmark efter match med
mentor.

International og nordisk inspiration
I april var fem ansatte fra mentornetværket på studietur i
Canada og USA med besøg hos adskillige beslægtede
programmer i Toronto for gensidig inspiration og læring. I
Californien gennemgik netværket sammen med den
amerikanske mentorekspert Margo Murray over to dage
netværkets værktøjer og metoder for at optimere den
fortsatte udvikling og kvalitetssikring i en hastig
vækstperiode. 

Den 24. og 25. november afholdt mentornetværket i
København konferencen Inspiration til integration
finansieret af Nordisk Ministerråd. Forfatteren Suzanne
Brøgger holdt et oplæg om mentorerne i sit personlige
liv, og key-note speaker Maureen Brown fra Canada
berettede om canadiske erfaringer med mangfoldighed,
immigration og integration. Over 70 særligt indbudte fra
Norden og andre europæiske lande deltog i
konferencen.

I foråret besøgte 21 medarbejdere fra Trondheim
kommunes integrationsenhed i Norge mentornetværket.
De fik et oplæg om mentornetværket med henblik på
etablering af et eventuelt mentornetværk i Norge. 

Maureen Brown, canadisk
mangfoldighedsekspert.

Hun var key-note speaker på
konferencen Inspiration til

Integration 
Foto: Kirsten M. Poulsen
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Nye samarbejder 
Afdelingerne i København, Århus og Esbjerg har i løbet
af året oplevet en stor interesse fra en bred vifte af
mulige samarbejdspartnere fra foreninger til private og
offentlige virksomheder. København samarbejder bl.a.
med Plantedirektoratet, der har opfordret laboranter til at
melde sig som mentorer. Senest har NNIT, datterselskab
af Novo Nordisk, som er netværkets nyeste
samarbejdspartner, stillet 18 kvinder til rådighed som
mentorer.    

Især mentornetværket i Århus har arbejdet tæt sammen
med Matchworker, det nystartede mentornetværk for
mænd i Århus. Men mentornetværket i Århus
samarbejder fx også med De Frivilliges Hus i Ålborg,
Arbejdsmarkedsnetværket og Handelshøjskolen.

Mentornetværket i medierne
Der er fortsat stor opmærksomhed på netværket både
lokalt og nationalt fra pressen. I maj bragte Femina en
fire siders artikel om mentornetværket med interviews
med aktive mentorer og mentees. Jyllands-Posten satte
over en hel side fokus på et enkelt mentor/mentee par
fra København.

 

Ved udgangen af 2005 var der i
alt på landsplan:

598 mentees

588 mentorer

266 kontaktpersoner

640 par er i alt blevet matchet

Tak for workshoppen om at bruge
livsforandringer positivt - det var
den bedste dag i mit liv i Danmark.
Den har hjulpet mig med at have
det bedre.
- Yngre russisk kvinde, der har boet
i Danmark  siden 1998. Hun deltog i
mentornetværkets workshops d. 17

september 2005.
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Kapacitetsopbygning i forhold til
viden om Mellemøsten

Som led i en studietur arrangeret af Udenrigsministeriet
besøgte en delegation af irakiske kvindelige
parlamentarikere KVINFO i juni. I besøget var der indlagt
en privat middag hos KVINFOs direktør Elisabeth Møller
Jensen og derudover et oplæg på KVINFOs bibliotek om
KVINFOs arbejde og danske kvinders vej til
demokratiske rettigheder. Besøget var vellykket og de
irakiske kvinder udtrykte bl.a. stor interesse for KVINFOs
Ekspertdatabase og Mentornetværk.

I perioden 20. – 31.august  2005 deltog Elisabeth Møller
Jensen i egenskab af Gender Expert i en mission til
Jordan arrangeret af COWI for Udenrigsministeriet.
Missionen var et led i et jordansk-dansk samarbejde om
decentralisering og kvinders deltagelse. I missionen
deltog desuden Mogens Blom, Senior Technical Adviser
fra Udenrigsministeriet, Holger Pyndt, kontorchef fra KL
(Kommunernes Landsforening), Deirdre Conolly, ekstern
konsulent, Kimiko Hibri Pedersen, konsulent fra COWI. 

Den opfølgende mission med deltagelse af Elisabeth
Møller Jensen og Annette Nielsen fra KVINFO, planlagt
for perioden 10.-17. november 2005, blev afsluttet efter
kun 24 timer i Amman, pga. bombeattentater mod 3
vestlige mål. Der var enighed om at udsætte
forhandlingerne til et senere tidspunkt.

I forlængelse af samarbejdet om de to missioner
fortsatte dialogen mellem KVINFO og
Udenrigsministeriet om Det arabiske Initiativ. Resultatet
blev en kontrakt, der i realiteten lå klar til underskrivelse
ved udgangen af 2005.       
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Kvinfo.dk – et site man henviser til
Effekten af at have en fast redaktion med to
heltidsansatte på kvinfo.dk og KVINFOs webmagasin
FORUM for køn og kultur samt Linkterminalen begynder
at sætte markante spor. Både i forhold til antal af
besøgende og i antal af henvisninger fra andre medier til
kvinfo.dk.

8. marts 2005 var en markant milepæl. Her fik sitet en ny
synlighed og omtale i de øvrige medier som et videns-
og ressourcesite om køn. Gennembruddet var heldigvis
ikke en enlig svale. Antallet af henvisninger fra øvrige
danske medier til hele kvinfo.dk, som kilde for nyheder
og historier, har været markant højere i 2005 end
tidligere. Samtidig er redaktionen blevet kontaktet oftere
end tidligere på baggrund af nyheder og artikler bragt på
kvinfo.dk.

Den faste redaktion betyder en øget synergieffekt af
KVINFOs mange webressourcer. Op til folketingsvalget
d. 8. februar bragte KVINFO Nyt næsten dagligt en
valgblog, som kiggede på valget ud fra en kønsvinkel.
Bloggen, der blev publiceret i webmagasinet FORUM,
vakte opsigt og gratisavisen, Urban, bragte fx bloggen i
en kondenseret form. Linkterminalen og herefter
webmagasinet FORUM var fx også det første sted i
Danmark, som op til det chilenske valg fortalte om og
portrætterede den nuværende præsident Michelle
Bachalet. 

Et mærkbart løft
I begyndelsen af februar fik kvinfo.dk et mærkbart løft,
hvad angår indhold og design. Mentorsitet fik nye
funktionaliteter, der blev etableret en ny historieportal
med fælles indgang til Kvindekilder, Tidsskriftprojektet og
Dansk Kvindebiografisk Leksikon.

Samtidig blev kvinfo.dks CMS opdateret ved årsskiftet,
så alle nyhedsopslag er søgbare via søgefeltet overalt
på kvinfo.dk. Forbedringerne har betydet, at nyheder fra
2005 figurerer i et arkiv, som brugerne via søgning kan
finde frem til igen, og dermed har brugerne mulighed for
at (gen)læse ældre nyheder.
 
De ugentlige nyheder
Hovedsitet KVINFO Nyt og subsitet Biblioteks Nyt er nu
dynamiske sider med ugentlige nyheder med links ind i
og ud af sitet. Gennemsnitligt bringer KVINFO Nyt 7
nyheder om ugen. Hovedparten ligger inden for
forskning, kulturområdet og nyheder om kvinder, der har
gjort sig særligt bemærket.

Om kvinfo.dk

Jeg synes, at I har et godt
nyhedsbrev og en god hjemmeside.
Jeg står selv i ekspertdatabasen og
er en enkelt gang blevet ringet op af
en journalist af den grund!

- Bjørg

Jag ska hålla koll på KVINFO's
hemsida framöver, jag har funnit att
det är en mycket bra ingång till vad
som sker i Danmark.

- Frederik 
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Hver søndag publicerer Biblioteks Nyt 2 nyheder, der
fremhæver alt fra bøger og tidsskrifter til særlige
webressourcer. I alt bringer kvinfo.dk 10-14 ugentlige
nyheder.

Kvinfo.dks temapakker
I 2005 publicerede kvinfo.dk to temapakker, der
henholdsvis belyste 90-året for kvinders stemmeret og
op til årets kommunevalg.

90-året for kvinders stemmeret
2005 er 90-året for danske kvinders stemmeret.
KVINFO fejrede jubilæet med udarbejdelsen af
temapakken Danske kvinders kamp for stemmeretten,
der er publiceret i juni. Temapakken fortæller historien
om vejen til stemmeretten, hovedpersonerne og de
vigtige begivenheder. Temapakkens ressourcer dannede
bl.a. grundlag for avisartikler og temaaften på DR2.

Kvinder, kommunalpolitik og kommunalvalg
Op til valget d. 15. november 2005, hvor vælgerne for
første gang skulle stemme til de nye storkommuner og
regionale råd, publicerede KVINFO en temapakke, der
gik tæt på kvinderepræsentationen i dansk
kommunalpolitik.

Line Luplau, præstekonen fra
Varde. Hun var  ildsjælen bag

den første
kvindevalgretsforening i

1889. 
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FORUMs skarpe kønsbrille
Op til kvindernes internationale kampdag blev FORUM
fremhævet i Politikens lørdagstillæg om bøger.
Anmeldelsen og det stigende antal af citathenvisninger i
andre medier har betydet, at FORUM i løbet af 2005 har
opnået en større og bredere læserskare. 

Med forskerportrættet af Chris Mathieu, der har
undersøgt IT-branchens kønsmagtsstrukturer, opnåede
FORUM bl.a. at komme ud til et helt nyt publikum ved at
blive citeret i Computerworld. Senere gav artiklen bl.a.
genlyd i Berlingske Tidende, hvor Chris Mathieus
udtalelser blev citeret.

Med portrættet af filminstruktøren Kathrine Windfeld, der
har instrueret tv-serien Kronprinsessen, var FORUM
nogle af de første, som satte spot på den nye instruktør.
Efterfølgende har artiklen været udgangspunkt for andre
interviews med instruktøren. Op til premieren af den
kontroversielle Hollywood-film, Brokeback Mountain,
bragte FORUM også både omtale og anmeldelse, der
blev citeret i Berlingske Tidende. 

Året bød på to debatskabende udgivelser om køn
skrevet af markante forskere fra Københavns
Universitet: Kønnets Katekismus af Lilian Munk Rösing,
lektor ved litteraturvidenskab og Kvinder og Mænd af
professor Henning Bech ved sociologi. FORUM bragte
anmeldelser af begge bøger, belyst ud fra forskellige
vinkler samt interview med Lilian Munk Rösing. Især
Henning Bechs bog skabte debat i de øvrige medier.

Et redesign af webtidsskriftet
Efter snart 9 år med samme design, har redaktionen
siden sommeren 2005 samarbejdet med grafikere og
teknikere for at give webmagsinet FORUM et nyt look -
og implementere webmagasinet på kvinfo.dks digitale
platform. Dermed bliver FORUMs ca. 750 artikler
søgbare fra kvinfo.dk, og er med til at gøre køn i endnu
højere grad til et levende journalistisk stofområde.

Surfer man rundt  mellem 'Forum's
faste rubrikker, støder man
nærmest uden undtagelse på
velskrevet, aktualitetspræget og
dybdeborende stof leveret af en
stor gruppe faste og mere ad hoc-
tilknyttede skribenter, der virker,
som om de har fingrene godt nede i
sovsen. Med sin kønspolitiske optik
dækker 'Forum' feltet kultur i
bredere forstand end nogen af de
andre tidsskrifter: dansk og
international ligestillingspolitik, ditto
kønsforskning, kulturscenen og ikke
mindst tidens verserende
kønsdebatter. Således blev den
litterære kanondebat og
folketingsvalget perspektivrigt
kommenteret i Forum. 

- Politiken, 5. marts 2005

Fra et udsnit af I Love Lucy,
brugt til illustration af artiklen

Desperate Housewives går amok
på kvinderollen 

af Vibeke Pedersen
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KVINFOs bidrag til debatten om
Jørgen Leth

Op til udgivelsen d. 29.09.05 opnåede selvbiografien Det
uperfekte menneske stor omtale i landets medier, både i
form af uddrag fra bogen samt interviews med
forfatteren Jørgen Leth. Bogen blev modtaget positivt og
fik gode anmeldelser af det danske anmelderkorps. 

Under overskriften ”Dansk honorær konsul i Haiti Jørgen
Leth erindrer” og med links til Politikens og Informations
anmeldelser og til Kgl. Danske konsulat i Haiti stillede
kvinfo.dk på udgivelsesdagen spørgsmålet:

”Jørgen Leths selvbiografi Det uperfekte menneske
vækker begejstring hos dagbladenes førende
anmeldere. "Herlig læsning" skriver Politikens Kim
Skotte og "Flot" er Erik Skyums dom i Information.
Ekstra Bladets forside i dag "Holdt 17-årig som sex-
slave" giver næppe Jørgen Leth problemer med hverken
samvittigheden eller Vorherre. Men hvad siger
Udenrigsministeriet?” 

I de følgende dage blev samme spørgsmål rejst fra
mange forskellige sider: Kan Jørgen Leth virkelig være
konsul? 

I anmeldelsen Konsulens tvivlsomme projekt i KVINFOs
webmagasin FORUM d. 5.10.2005 besvarede Elisabeth
Møller Jensen umisforståeligt det spørgsmål, som
kvinfo.dk indirekte havde bedt Udenrigsministeriet om at
tage stilling til. Med anmeldelsen blev Elisabeth Møller
Jensen en vigtig aktør i debatten og optrådte bl.a. i
radioprogrammet P1-Debat og i DR2s tv-program
Debatten d.13.10. I Poul Pilgaard Johnsens debatbog
Det fordømte menneske: Jørgen Leth og den nye
sædelighedsfejde, som udkom d. 15.12.2005, forholder
Elisabeth Møller Jensen sig i artiklen Det er min ret til de
vigtigste spørgsmål i debatten. 

....og når man som hun vil
mene, at en libertiner ikke
kan være honorær konsul
på Haiti, må det være
tilladt at spørge, hvordan
Kulturministeriet kan have
en type som Møller
Jensen ansat som leder af
en af departementets
institutioner.
- Jens Christian Grøndahl,

forfatter i antologien Det
fordømte menneske,
People's Press, 2005

Det uperfekte menneske 
af Jørgen Leth

Gyldendal  2005
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KVINFOs nyhedsbreve
Kvinfo.dks nyhedsbrev - et selvstændigt medie
Kvinfo.dks månedlige nyhedsbrev, der har eksisteret
siden september 2004, orienterer og informerer læserne
med nyheder og den seneste viden om ligestilling, køn
og forskning.

Nyhedsbrevet fremhæver highlights fra kvinfo.dk og
bringer skæve, sjove links. 1000 nye abonnenter har
tilmeldt sig mailinglisten i 2005. Ved årsskiftet modtog
2147 mennesker nyhedsbrevet. Som noget nyt udskrev
KVINFO sammen med Filmklubben Edison
(Copenhagen International Film Festival) en
konkurrence, hvor ca. 50 af nyhedsbrevets læsere
deltog. 

Nyhedsbrev fra FORUM for køn og kultur
KVINFOs webmagasin FORUM for køn og kultur bringer
i sit nyhedsbrev typisk smagsprøver på 5-7
dybdeborende artikler. 

kvinfo.dk-reklame på badmintonstjerners t-shirt
I anledning af Copenhagen Masters, december 2005,
kontaktede badmintonstjernerne, Kamilla Rytter Juhl og
Mette Schjoldager, KVINFO, og spurgte om KVINFO
ville reklamere for kvinfo.dk på deres t-shirts under
kampene. KVINFO var med på ideen og da TV2 Zulu
viste kampene, kunne der konstateres en øget trafik på
kvinfo.dk. 

Kurser har optimeret hele sitet
Redaktørerne af kvinfo.dk og webmagasinet FORUM
har i 2005 specialiseret sig ved kurser både i Danmark
og i udlandet. Begge redaktører har deltaget i kurser på
BBC, som varetager et af verdens bedste og mest
anerkendte sites. Efterfølgende er redaktørernes nye
viden delt med institutionens øvrige personale i form af
kursusvirksomhed. Dermed er der sat skub i processen,
hvor hele institutionens kompetencer i højere grad bliver
sat i spil i forhold til kvinfo.dk. Alle ansatte bidrager med
indhold til redaktionen.

Tak for de gode og
meget inspirerende
nyhedsbreve fra 2005.

- Anne
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Dansk kvindehistorisk portal
Februar 2005 åbnede KVINFO en ny kvindehistorisk
portal, der dokumenterer dansk kvindehistorie på
internettet. Her er allerede eksisterende ressourcer som
Kvindekilder, Dansk Kvindebiografisk Leksikon og
årstalslister over milepæle i dansk kvindehistorie
placeret samt første del af det nye digitaliseringsprojekt
Tidsskrifter 1885-1920. 

Tidsskrifter 1885-1920
Med åbningen af Tidsskrifter 1885-1920 har brugerne
digital adgang til den gamle kvindebevægelses
tidsskrifter. Projektet har tre hovedindgange: en
tidsskriftshylde, en avanceret søgefacilitet og temasider.
Her bliver både forskeres behov for systematiske
søgninger samt almindelige brugeres behov for
formidling og vinkling af det historiske stof tilfredsstillet. 

Tidsskriftshylden giver mulighed for at klikke sig
igennem det enkelte tidsskrifts årgange/numre og
studere indholdsfortegnelsen. Med søgefaciliteten er det
muligt at foretage avancerede søgninger.Temasiderne
stiller skarpt på emner som fx tjenestepigernes vilkår og
den tidlige stemmeretskamp. Temaerne præsenteres i
en pædagogisk form, der både henvender sig til folke-
og gymnasieskolen og til almindelig fordybelse. Ved
udgangen af 2005 var 8 temaer publiceret.

KVINDEKILDER – KVINFOs webfortælling
8. marts lancerede Kvindekilder kapitlerne, Ligeløn og
Rødstrømpebevægelsen, og et nyt kapitel om Statslig
ligestillingspolitik blev tilføjet i september til den
kvindehistoriske webfortælling fra 1960’erne op til
1980’erne. 

Webstatistikken viser, at Kvindekilder når ud til
målgruppen, herunder især undervisningssektoren. I
skolernes sommerferie er trafikken lav, men i perioden
fra november til marts, hvor mange gymnasie- og
folkeskoleelever har projektarbejde og skriver større
opgaver, topper trafikken.

Kvindekilder er en daglig aflastning i bibliotekets arbejde,
da mange forespørgsler nu kan løses ved henvisning til
de forskellige temaer i den kvindehistoriske
webfortælling.



Side 17

           
KVINFO - årsberetning 2005

KVINFOs Ekspertdatabase
- en guldgrube af ekspertise

I foråret 2005 blev Kvinder på Linjen omdøbt til
KVINFOs Ekspertdatabase. Det nye navn signalerer
klart for brugere, hvad de kan forvente af
ressourcestedet. 

KVINFO har i hele 2005 kørt en oplysningskampagne
om basens anvendelighed til danske medier samt
centrale fagblade. Og sammen med en bevidst
synliggørelse af Ekspertdatabasen på KVINFO Nyt og i
kvinfo.dks nyhedsbreve, har det betydet, at flere og flere
finder og anvender basen. 

Samtidig har KVINFO i 2005 kunnet konstatere, at
markant flere kvinder lige fra erhvervskonsulenter,
kunstnere og til forskere ønsker blive optaget i
databasen, da de her ser en udstillingsplatform, hvor de
kan profilere deres ekspertise professionelt og
kompetent.

For at højne og sikre kvaliteten i databasen, blev
samtlige profiler gennemgået i forsommeren 2005. Det
betød at antallet af profiler blev reduceret med 150
profiler – fra ca. 1400 profiler til de nuværende ca.1250. 

Tak! Hvor er det fedt at være med!
Det er da en ære.

- Birgitte, ekspert i KVINFOs
Ekspertdatabase
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Webstatistik
KVINFO benytter primært Netminers, som tilbyder et
statistikværktøj, der giver mere præcise og detaljerede
optællinger på kvinfo.dk's besøg end hidtil.

I september udarbejdede KVINFO en detaljeret
statistikrapport for KVINFOs websites, baseret på det
nye statistiske værktøj. Rapporten blev fremlagt for
KVINFOs bestyrelse.
      
Kvinfo.dk havde 295.000 brugere i 2005, som besøgte
sitet i alt 390.000 gange, hvor de så 1.000.000 sider.
Som sammenligningsgrundlag har KVINFO en
tilsvarende statistik for de to sidste kvartaler af 2004.
Ved at sammenholde trafikken på kvinfo.dk i 2. halvår
2004 med 2. halvår 2005 kan man konstatere en
stigning på 37% i antal brugere, 30% i antal besøg og en
stigning på 13% i antal sidevisninger.

Hvem bruger kvinfo.dk?

I perioden d. 28.09 til d. 14.10 blev kvinfo.dks brugere
præsenteret for en brugerundersøgelse. 27 % af sitets
brugere (4503 personer) besvarede spørgsmålene. 

Brugerundersøgelsen viste, at 26 % af de, der
besvarede spørgsmålene, var mænd. Aldersfordelingen
af respondenterne var jævnt fordelt fra under 20 år og op
til 60 år. Folk med en videregående uddannelse
udgjorde 45% af respondenterne. Undersøgelsen viste,
at KVINFO er en landsdækkende institution: 33% af
svarerne kom fra Jylland, 7 % fra Fyn og øerne, 40 % fra
Hovedstadsområdet og 13 % fra det øvrige Sjælland,
Lolland, Falster og Møn. Halvdelen af respondenterne
besøgte sitet som privatpersoner.

Tabel
Tabellen angiver antal besøg på
kvinfo.dk fordelt på kvartaler i år
2004 og 2005.

De koder Netminers anvender til
at følge brugernes bevægelser
kan ikke implementeres på
Bibliotekskatalogens sider, da
disse er hostet af en central
server i Norge. KVINFOs
bibliotekskatalog indgår derfor
ikke i statistikken for 2005.
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Den usynlige succes
- om integration der lykkes!
Marts 2005 påbegyndte KVINFO webprojektet Den
usynlige succes: Om 30 succesrige kvinder med
flygtninge/indvandrerbaggrund, der fortæller om deres liv
og møde med Danmark. 

Med den prisbelønnede fotograf Tine Hardens portrætter
ser man kvinderne i deres hjem og ude i det danske
samfund. Samtidig kan man både læse og lytte til
kvindernes personlige historier.

Fortællingerne er lavet på baggrund af interviews med
kvinder fra 26 til 60 år og fra alle egne af Danmark.
Kvinderne repræsenterer 18 forskellige nationaliteter -
og her er kvinder fra den ungarske flygtningestrøm i
1956 til den seneste flygtningebølge fra Irak.

Nye kvindebilleder
I medierne er kvinder med etnisk minoritetsbaggrund
ofte kun synlige som problemer. I det omfang de har
arbejde, familie og er engageret i det øvrige samfund,
bliver de usynlige og falder i et med resten af
befolkningen.

Med Den usynlige succes skifter KVINFO optik og
sætter fokus på den integration, der lykkes. Hensigten er
at forandre mediebilledet og tilbyde rollemodeller og
viden om mønsterbrydere.

Et oplagt undervisningsmateriale på nettet
Den usynlige succes henvender sig både til den
almindelig interesserede bruger og bredt til den danske
undervisningssektor. Korte lærervejledninger og idéer til
undervisning ligger på sitet. 

Allerede inden offentliggørelsen har projektet fået
positive tilkendegivelser fra undervisere i folkeskoler,
sprogskoler og ungdomsuddannelser, der savner
tekster, der kan indgå i projekter og undervisningsforløb
om flygtninge/indvandrere, bl.a. i det nye gymnasiefag,
interkulturel kompetence. 
  
Den usynlige succes er tilrettelagt af Elisabeth
Andersen. Projektet er finansieret af Dronning
Margrethes og Prins Henriks Fond, Ligestillings-
ministeriet, Oak Foundation samt Undervisnings-
ministeriet.

Foto af Tine Harden fra Den usynlige succes

Fra Den usynlige succes

Jeg vil bedømmes på mine
kvalifikationer og ikke på min
etnicitet.

- Azam Javadi

Man skal forsøge at forstå folks
rødder frem for at klippe dem over. 

- Rosa Grinberg

Den første tid i Danmark, syntes
jeg, alle lyshårede danskere så ens
ud.

- Ranée Udtumthisarn
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Forskningspenge fra Carlsbergfondet
Ved udgangen af året bevilligede Carlsbergfondet kr.
844.000 til forskningsprojektet Dansk ligestillingshistorie,
som Jytte Larsen, historiker og hovedredaktør på Dansk
Kvindebiografisk Leksikon, skal stå for. Bevillingen udgør
50% af det samlede ansøgte beløb på kr. 1.688.000.
KVINFO har undtagelsesvis fået mulighed for at ansøge
Kulturministeriets Forskningsfond om det resterende
beløb. 

Formålet med projektet er at skabe et bredt formidlet,
teoretisk opdateret oversigtsværk, der taler ind i den
aktuelle debat om ligestilling, integration og politisk
deltagelse fra 1849 til i dag.

Hidtil er dansk ligestillingshistorie fremstillet
fragmentarisk og ud fra kvindeorganisationernes
selvforståelse. Derfor ses der fx bort fra, at mandlige
politikere vedtog de første ligestillingslove, allerede før
oprettelsen af Dansk Kvindesamfund, og at de strategier,
vi bruger i dag, er udviklet af internationale
organisationer som FN og EU.
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Ministerbesøg på KVINFO
Rikke Hvilshøj, minister for flygtninge, indvandrere og
integration, besøgte d. 29. september 2005 KVINFO for
at drøfte centerets mentornetværk.

Lars Barfoed, minister for familie- og forbruger-
anliggender, besøgte d. 3. oktober 2005 KVINFO for at
blive orienteret om centerets virksomhed.

Besøg og konferencer
KVINFO modtager hvert år en lang række besøgende
fra både ind- og udland. De kommer for at blive
introduceret til KVINFOs organisation og historie, for at
få viden om ligestilling i Danmark, for at høre om
specifikke aktiviteter, mv. KVINFO har også en lang
række samarbejdspartnere, der regelmæssigt besøger
centeret.

KVINFOs ansatte deltager i mange seminarer og møder
i ind- og udland, og holder ofte oplæg.

Udvalgte møder og besøg

20.1. Oplæg om KVINFO og dansk ligestillingspolitik fra
1960 for en japansk delegation 

10.3.-11.3. Nordisk møde for kønsinformationscentre på
KVINFO 

10.8. Besøg af Rafia Ghubash, Rektor for Arabian Gulf
University

9.9 Besøg af irakisk parlamentarisk kvindedelegation

9.9. Oplæg for besøgende gruppe fra Guatamala, der
arbejder med menneskerettigheder

6.10. Besøg af Trondheim kommune

12.10. Besøg og møde med Kay Jokil og Mette Bjarnt,
Vollsmosesekretariatet

24.10 Besøg af koreansk delegation med oplæg om
KVINFO og danske kvinders liv de seneste 40 år

31.10. Besøg af japansk delegation på Biblioteket

6.11. Møde med den iranske nobelprismodtager Sherin
Ebadi

7.12. Oplæg for besøgende gruppe fra Afrika og Asien
for COWI om mainstreaming og ligestilling

Rikke Hvilshøj, minister for
flygtninge, indvandrere og

integration
Foto:  Ministeriet

Lars Barfoed, minister for
familie- og forbrugeranliggender.

Foto: Helle Moos
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Udvalgte konsulentopgaver og eksterne oplæg

I januar afleverede KVINFO en konsulentopgave for LO med
forslag til mainstreamingsstrategier for organisationens website.

9.5. Foredrag for indvandrerkvinder i afklaringsprojekt ved
Kompetencekompagniet, Greve.

26.5. Oplæg for deltagere ved Vejledningstjenestens
regionsmøde, arrangeret af CABI, Slagteriskole i Roskilde.

2.9. Oplæg på LOs kvindelederkurser

5.9. Oplæg på seminar i 3F om kvinderet

24.10 Oplæg for tværministeriel arbejdsgruppe i
Ligestillingsministeriet, der forbereder regeringens
integrationsplan.

Andre aktiviteter på KVINFO
Foredragsrækken
Kvindesagens klassikere på KVINFOs bibliotek:
Fra Kvinde kend din krop til Fay Weldon var den sidste
foredragsrække i serien Kvindesagens klassikere, som KVINFO
har afholdt sammen med Folkeuniversitetet. Foredragsholderne
var forfatter og mag.art Leonora Christina Skov, adjunkt og ph.d.
Lilian Munk Rösing, forfatter og mag.art, Jette Hansen, direktør,
mag.art Elisabeth Møller Jensen samt historiker og cand.mag.
Jytte Larsen.

Studietur til Tyskland
I april var to medarbejdere inviteret på en studietur til Tyskland,
som led i samarbejdet mellem Goethe-Instituttet i Danmark og
KVINFO. Studierejsen havde til formål at udbygge KVINFOs
kontakt med tyske kvindeinformationscentre og omfattede besøg
på ZIF - Informations- und Dokumentationsstelle ved  Zentrum
für transdisziplinäre Geschlechterstudien ved Humboldt
Universitet, Berlin, FBIZ - Frauenforschungs-, Bildungs- und
Informationszentrum, Berlin og EWA-Frauenzentrum, Berlin og
Stiftung Archiv der deutschen Frauenbewegung, Kassel. 
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Elisabeth Møller Jensens kalender i uddrag
Som direktør for KVINFO har Elisabeth Møller Jensen en lang
række udadvendte aktiviteter, fx møder med bevilgende
myndigheder, samarbejdspartnere, journalister, politikere,
forskere. Derudover holder hun foredrag og oplæg for
organisationer, foreninger og interessenter og skriver artikler og
kommentarer i dagspressen. 

25.1. Women to the Top. Towards Mixed Management, Transnational
Conference, Stockholm

1.2. Fra klasserum til  kanon – skolens køn fra 1970’erne til i dag i
Undervisningsministeriets tidsskrift Uddannelser om piger og drenge

8.03: Bitchen, chefen og kanonen, DR2 debat om køn og kanon
sammen med Poul Erik Tøjner og Elisabeth Toubro

8.03: Foredrag om Pil Dahlerups: Det moderne gennembruds kvinder.
Kvindesagens klassikere, Folkeuniversitetet

16.3. Møde med Statsbiblioteket vedr. øget samarbejde om
kvindehistorisk materiale

5.4 Gæsteforlæser  med Køn på markedsvilkår. Penge, pr og prestige 
på CBS

12.5 Åbning af KVINFOs mentornetværk ved Vindrosen i Esbjerg

13.6 Sky radio: 49 minutters interview om KVINFOs mentornetværk

21.9. Oplægsholder og deltager i debatpanel på Lousiana vedr. den
danske litteraturhistorie Hovedsporet

23.9 Blinde vinkler i Kanon, oplægsholder ved konference på
Københavns Universitet

5.10 Interview til Sveriges Radio om kanondebatten i Danmark

6.10 - 8.10 Nordisk Ministerråds konference i Skt. Petersborg

13.10 Deltager i Debatten på DR 2 om Jørgen Leth

19.10 Bruxelles: Advisory Committee

27.10 Køn som pengemaskine, foredrag i HOF, Hovedstadens
Oplysningsforbund

6.11 Møde med den iranske nobelprismodtager, Sherin Ebadi

17.11 Født i Iran, opvokset i Sverige, anmeldelse i FORUM af Majaneh
Bakhtiris bog Kald det, hvad fanden du vil

30.11 Sådan  - Peptalk om ligestilling i LO

I dag er der på den offentlige scene
kun en enkelt tilbage, der fortsat
stiller sig op som en kvinde, der
skælder drengene hæder og ære
fra og brokker sig, som om hun
stadigvæk var en kvinde uden
indflydelse. For pludselig en dag,
en helt almindelig dag foran
skærmen gik det op for mig, hvem
det er, Pia Kjærsgård minder mig
om, når hun åndeligt talt sætter
hænderne i siden og bare ikke vil
finde sig i hverken dette eller hint. 
- Det er jo Yvonne fra Olsenbanden
udbrød jeg fornøjet, fordi der
endelig var gået en prås op for mig.
Jeg vidste, der var noget, men hvad
var det lige det var? 

Elisabeth Møller Jensen  i artiklen
På den anden side: Mænds
dominans har visse fordele

Politiken d. 28.8.2005

Elisabeth Møller Jensen har fra
begyndelsen været medlem af
Ligestillings- og Videnskabs-
ministeriets tænketank for flere
kvinder i forskning. 29. juni 2005
kom tænketanken med rapporten
Alle talenter i spil - flere kvinder i
forskning.  
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