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Tak
KVINFO vil gerne have lov til at takke for
godt samarbejde i 2006. Takken
går til bevilgende myndigheder,
samarbejdspartnere og støtter:
Aalborg Kommune; Biblioteksstyrelsen;
Bikubenfonden; Carlsberg Fondet; Christinainstituttet; CIBER; CIFF; CKU; COWI;
Dannerhuset; Dansk Magisterforening;
Dansk Sygeplejeråd; Datagraf; DI; Dronning
Margrethes og Prins Henriks Fond; Den
Europæiske Kvinde-lobby (EWL); Det
Dansk-Egyptiske Dialoginstitut; Det
Kongelige Bibliotek; 3F; Familiestyrelsen;
Folkekirkens Nødhjælp; Folkeuniversitetet;
Foreningen for kønsforskning; Foreningen
Nydansker; Goethe-Instituttet;Infomedia;
JNCV, Jordanian National Commission for
Women; 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 Byret; Københavns Kommune;
Ligestillingsafdelingen; LO; Matchworker;
Ministeriet for flygtninge, indvandrere og
integration; MOPIC, Ministry of Planning and
International Cooperation in Jordan;
Morgendagens Heltinder; Morocco Ministry
of Justice; Nationella sekretariatet för
genusforskning; NetCetera; Netminers;
NNIT; Nordisk institutt for kvinne- og
kjønnsforskning (NIKK); Nordisk Ministerråd;
Nykredit; Oak Foundation;
Plantedirektoratet; Sekretariatet for
Genusforskning; Silkeborg kommune;
Statsbiblioteket; Statsforvaltningen
København; Syddansk Universitet; TDC;
Trampolin; Udenrigsministeriet;
Undervisningsministeriets
Programstøttemidler; UNIFEM Marokko;
Varde kommune, Vindrosen - De Frivilliges
Hus, Esbjerg;Vollsmosesekretariatet;
Women in Technology (WITEC).

Anita Frank Goth og Julie Breinegaard
redigerede og producerede KVINFOs
årsberetning 2006.
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Highlights fra 2006
Den 1. november 2006 lancerede Dansk Industri og
KVINFO databasen Women on Board med kvinder, som
er kvalificerede til en bestyrelsespost. Alle kvinder i
Women on Board er godkendt af et Advisory Board,
sammensat af Dansk Industri. KVINFO står for den
tekniske og redaktionelle udvikling. Women on Board er
en videreudvikling af KVINFOs Ekspertdatabase.

Elisabeth Møller Jensen
Foto: Suste Bonnén

Den usynlige succes
Den 8. marts 2006 lancerede KVINFO Den usynlige
succes, hvor 30 kvinder med indvandrerbaggrund
fortæller om deres liv i Danmark. Ligestillingsminister
Eva Kjer Hansen holdt åbningstalen, og redaktør
Elisabeth Andersen og fotograf Tine Harden
præsenterede projektet, der er finansieret af OAK
Foundation, Dronning Margrethes og Prins Henriks
Fond, Undervisningsministeriet og Ligestillingsministeriet.
Nye billeder af Mellemøsten – Køn i forandring
Med konferencen Nye billeder af Mellemøsten – Køn i
forandring den 2. september 2006 ønskede KVINFO at
give unge danskere med mellemøstlig baggrund en
mulighed for at mødes og debattere med de kvinder, der
lige nu gør en forskel i Mellemøsten. Konferencen, der
blev afholdt i samarbejde med CKU og Det kongelige
Bibliotek, var KVINFOs bidrag til festivalen Images of the
Middle East.
Aktiviteter i Mellemøsten
I februar 2006 skrev KVINFO kontrakt med
Udenrigsministeriet om pilotprojektet Ligestilling og
kvinders rettigheder i Mellemøsten. I samarbejde med
Folkekirkens Nødhjælp skal KVINFO udarbejde et
forslag til et regionalt, tematisk program under Det
Arabiske Initiativ. I december 2006 blev der underskrevet
kontrakter om bilaterale projekter i Jordan og i Marokko.
All About Gender på kvinfo.dk
kvinfo.dk fik i 2006 en første version af et engelsk site,
All About Gender in Denmark, beregnet på en
international målgruppe. Ekspertdatabasen og
Webmagasinet Forum fik nyt layout og nye
funktionaliteter. Den samlede indsats på kvinfo.dk, der er
en del af resultatkontrakten med Kulturministeriet, har
medvirket til, at antallet af besøgende er fordoblet over
de sidste to år.
Elisabeth Møller Jensen
Direktør
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Økonomi og organisation
KVINFO er en selvejende institution under
Kulturministeriet.

Den Sorte Diamant
Foto: Beate Detlefs

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. Den samlede bevilling til drift,
udviklingsprojekter og til opfyldelse af målene i
resultatkontrakten var i 2006 kr. 6.780.250.
KVINFOs aftale med Ministeriet for Flygtninge,
Indvandrere og Integration om driftstilskud til fuld
finansiering af Mentornetværk for kvinder med
flygtninge- og indvandrerbaggrund blev ultimo 2005
forlænget med 4 år frem til 2010. Mentornetværket har i
2006 modtaget i alt kr. 3.100.000 fra ministeriet.
I 2006 indgik KVINFO en aftale med Udenrigsministeriet
om tilskud til pilotprojektet Ligestilling og kvinders
rettigheder i Mellemøsten. Projektbevillingen er på
kr. 3.968.540 for en periode på 12 mdr. 2006/07.

KVINFOs bestyrelse
Inge Henningsen, forkvinde
Rektorkollegiet
Charlotte Kroløkke, næstforkvinde
Rektorkollegiet
Bente Rosenbeck
Forskningsstyrelsen
Vibeke Abel
Ligestillingsministeriet
Jytte Nielsen
Personalerepræsentant
Steen Bille Larsen
Det kongelige Bibliotek
Eva Fønss-Jørgensen
Statsbiblioteket
Nanna Højlund
Kvinderådet
Dorthe Olander Pedersen
Danmarks Journalishøjskole
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I 2006 er forskningsprojektet Ligestillingens historie i
Danmark igangsat for en 3-årig periode. Dette er sket på
baggrund af en delt finansiering mellem Carlsbergfondet og Kulturministeriets Forskningspulje. Den
samlede bevilling for 2006 var kr. 553.520.
I 2005/06 gennemførte KVINFO projektet Den usynlige
succes med støtte fra OAK-foundation, Ligestillingsministeriet, Undervisningsministeriet samt Dr. Margrethe
og Prins Henriks fond. I 2006 har de samme bevillingsgivere bevilget i alt kr. 600.000 til gennemførelse af
projektet Nye mænd i Danmark, som skal dokumentere
succesfulde indvandrermænds liv i Danmark. Projektet
kører i 2006/07.
I 2006 har KVINFO herudover gennemført andre
projekter og konsulentopgaver for eksterne samarbejdspartnere, som tilsammen har givet KVINFO en indtægt
på kr. 300.000.
Som vidensinstitution er KVINFOs væsentligste omkostning lønninger. KVINFO har i 2006 haft udgifter til lønninger til fast og projektansat personale på kr. 8,9 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 2006 kr. 585.000.

Side 5

Personale
KVINFO har i 2006 haft fastansat personale svarende til
12,28 årsværk. Herudover har der i 2006 været 7,85 årsværk ansat på projekter og 1,96 årsværk ansat i fleksjob.
Den daglige ledelse varetages af direktør Elisabeth
Møller Jensen. Den overordnede ledelse udgøres af
bestyrelsen.
Biblioteket
Tillidsposter
Katarina Blomqvist
Repræsenterer Foreningen for
kønsforskning i bestyrelsen for
Kvindemuseet
Repræsenterer KVINFO i
Foreningen for kønsforsknings
bestyrelse

Biblioteksleder Jytte Nielsen
Forskningsbibliotekar Katarina Blomqvist
Forskningsbibliotekar Line Holst Jørgensen
Studentermedhjælp Rebekka Mahler
Bibliotekar Vibeke Rafn Dahm
Bibliotekar Beate Detlefs
Bibliotekar Melissa Wieser
Kontorassistent Eva Bankov

Ligestillingens historie
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

Forsker Jytte Larsen
Forskningsassistent Sofie Søes-Pedersen

Administration
Sekretariatsleder Jette Madsen
IT koordinator Michael Bryder
Receptionist Elin Nyboe Nielsen
Servicemedarbejder Inger Kristensen
Akademisk medarbejder Henriette Andersen

FORUM og kvinfo.dk
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

Redaktør Annette Nielsen
Redaktør Anita Frank Goth

KVINFOs mentornetværk
Leder Joy Torpdahl
Akademisk medarbejder Marie Langskov
Akademisk medarbejder Güzel Turan
Akademisk medarbejder Maria Bøge
Akademisk medarbejder Gunhild Riske
Akademisk medarbejder Mette Østerberg

Den usynlige succes / Nye mænd i Danmark
Annette Nielsen
Medlem af Danidas
oplysningsudvalg
Jytte Nielsen
Personalerepræsentant i KVINFOs
bestyrelse
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Akademisk medarbejder Elisabeth Andersen

Ligestilling og kvinders rettigheder i Mellemøsten
Akademisk medarbejder Sarah Gjerding
Akademisk medarbejder Mahmoud Issa
Administrativ medarbejder Kari Solvik
Studentermedhjælp Renata Hannah
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Biblioteket

Foto: Suste Bonnen

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 i Danmark og Norden – dvs. pjecer,
rapporter, konferencepapirer, forskningsrapporter mv.
På bibliotekets læsesal er der adgang til over 350
danske og udenlandske kønsforskningstidsskrifter,
nyhedsbreve og magasiner. Der er gratis adgang til
internet og danske og udenlandske databaser.

Statistik
Telefoner
Tlf. til receptionen ……………... 4.998
Tlf. til biblioteket ……………...... 704
E-mails
Forespørgsler .......………….… 1.274
Interurbane lånebestillinger ..... 2.445
Besøgende
Biblioteksbrugere ……………… 1.755
Arrangementer …………………. 246
Samlet besøgstal ………………. 2.001
Udlån
Almindeligt udlån ………………. 2.746
Fornyelser ………………………. 5.523
Interurbane udlån………………. 1.877
Udenlandske udlån ……………..
7
Udlån via kopi
Artikler ………………………….... 138
Artikler via interurbant lån ……... 88
Udlån i alt ……………………… 10.153
Kopisider ekspederet i forbindelse
med forespørgsler …………….. 3.336
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Samlingerne er registreret i KVINFOs bibliotekskatalog,
hvor 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 2006 konsolideret sin
status som et landsdækkende specialbibliotek. Antallet
af fysiske besøg på biblioteket er steget med 10%, mens
antallet af forespørgsler på mail og interurbane
lånebestillinger fra hele landet ligger på stort set samme
niveau som i 2005. Derudover kan der konstateres en
vækst i antallet af brugere af bibliotekets
kvindehistoriske internetressourcer.
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. Ud over præsentation af bibliotekets
arbejde, har et antal grupper været præsenteret for
oplæg om bl.a. dansk kvindehistorie og den danske
ligestillingspolitik og -debat.
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Undervisning af studerende
I 2006 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.

Jeg er for nylig begyndt at få øjnene op
for KVINFO og har aldrig før oplevet så
god service fra et bibliotek - men I er jo
heller ikke et helt almindeligt et af
slagsen. Endnu engang mange tak!
- Johanne, bruger af Spørg KVINFO

Tusind tak for jeres svar. Både jeres
hjemmeside og service er top i orden.
- Jens, journalist

Jeg vil takke mange gange for den
hjælp, I gav mig til min 2.g- opgave.
Jeg valgte at skrive om Rødstrømpebevægelsen og dens betydning, hvilket
i starten var lidt sværere, end jeg havde
regnet med, men... har fået min
opgave tilbage i dag og har fået 10.
Er utrolig taknemmelig for jeres hjælp
og henvisninger til nyttig litteratur.
- Cecilie, bruger af biblioteket

Tilbud til kønsforskerne
Biblioteket udsender fire 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.
I slutningen af 2006 er udsendelsen overgået fra at være
papirbaseret til en elektronisk version.
Spørg KVINFO
Spørgetjenesten Spørg KVINFO har ligesom i 2005
været velbesøgt i 2006. Den 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.
I 2006 har spørgetjenesten fået nyt layout og nye
faciliteter, der bl.a. gør det nemmere for brugerne at
orientere sig i arkivet over besvarede spørgsmål.
Nordisk bibliotekssamarbejde
Biblioteket har i årets løb deltaget i to nordiske
biblioteksnetværksmøder i hhv. Göteborg d. 6.-7. april og
Oslo d. 9.-10. november. De deltagende nordiske
institutioner var Kvinnohistoriska Samlingarna,
Göteborg, Sekretariatet for genusforskning, Göteborg,
NIKK, Oslo, Kilden, Oslo og Christina-instituttet,
Helsingfors Universitet. På mødet blev der diskuteret
erfaringer med bl.a. webformidling, databaser og
digitaliseringsprojekter.
Internationale kønsforsknings- og bibliotekskonferencer
Biblioteket deltog i den tredje internationale Know How
Conference for kvindebiblioteker og informationscentre,
Weaving the Information Society: a Gender and
Multicultural Perspective i Mexico City d. 21.-26. august.
Biblioteket deltog derudover i 6th European Gender
Research Conference i Lodz i Polen fra d. 31. august -3.
september.
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Mentornetværkets hidtil største år
Med en vækst fra 1500 til 2332 deltagere har KVINFOs
mentornetværk oplevet den hidtil største tilgang af nye
deltagere i 2006.

Mentornetværkets Esbjergkontor fyldte
et år i april 2006. Udviklingsminister
Ulla Tørnæs holdt tale ved receptionen.
Foto: Tatiana Rusuberg

Afdelinger
København - siden 2002
på KVINFO
Århus - siden 2004
på Kvindemuseet
Esbjerg - siden 2005
på Vindrosen
Odense - siden 2006
på Vollsmosesekretariatet

Mentornetværket i tal 2006
980 mentees
965 mentorer
407 kontaktpersoner
520 match
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De 2332 deltagere er fordelt på 980 mentees, 965
mentorer og 407 kontaktpersoner. Mere end 520 nye
match er udført i 2006 mod 640 match samlet i de tre
tidligere år. Det fører til nye resultater: Ca. 167 mentees
kom i arbejde eller praktik i løbet af 2006, dermed er
mere end 235 mentees kommet i beskæftigelse siden
projektets start. Dertil kommer de mentees, der er
påbegyndt eller har gennemført en uddannelse.
Mentornetværket dækker en større del af landet
I begyndelsen af 2006 åbnede KVINFOs mentornetværk
en afdeling i Vollsmose, Odense. Allerede ved udgangen
af året er afdelingen veletableret med 200 deltagere og
74 match. I december blev bevillingen forlænget med
midler fra By- og Boligkontoret i Integrationsministeriet.
Det betyder en fortsat konsolidering af afdelingen, og
samtidig kan endnu en medarbejder ansættes for en toårig periode.
Netværkets afdeling ved Kvindemuseet i Århus har
udvidet sine aktiviteter til også at dække Silkeborg, og
samtidig fortsætter arbejdet i Aalborg med lokal
medfinansiering. I maj fik Esbjerg en bevilling fra Varde
Kommune, så der med 16 timer om måneden også
bliver matchet her. Det har resulteret i 50 deltagere og
17 par i Varde.
Nye projekter
Bikubenfonden bevilligede i september 1,47 mio. kr. til
KVINFOs mentornetværk til etablering af et kursusforløb
for mentorer. Bevillingen giver en enestående mulighed
for etablering af et skræddersyet kursusforløb for
mentorer baseret på mentornetværkets erfaringer.
Inden jul fik afdelingen i Århus 2 mio. kr. til etablering af
et korps af rollemodeller bestående af mentees fra
KVINFOs mentornetværk. Korpset skal tilbyde råd og
vejledning til bl.a. boligforeninger, sprogskoler,
uddannelsesinstitutioner, kvindeklubber, kvindekrisecentre og integrationsprojekter i 2007 og 2008.
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International bevågenhed
I efteråret deltog mentornetværket i en større
undersøgelse om OECD-landenes integration og
arbejdsmarked, der offentliggøres i en rapport i 2007.

Esbjergkontor ets etårs-fødselsdag
blev fejret med reception og sang.
Foto: Tatiana Rusuberg

Det er mit store håb, at mange
andre vil kunne få et lige så stort
udbytte af projektet, som jeg selv
har haft.
- Mentee, der kom i arbejde
med støtte fra en mentor
Min mentor hjalp mig på den måde,
at min selvsikkerhed kom tilbage.
Hun kunne forstå mit dansk (!) …
Dem, der lige er begyndt at lære
sproget, kan forstå, hvor meget det
betyder, når danskerne viser dig, at
de kan kommunikere med dig.
- Mentee i København
Jeg vil sige tusind tak til jer alle,
fordi I har hjulpet mig til at få job via
integrationsprojektet i finanssektoren!
- Mentee
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I Norge har der også været stor interesse for netværkets
aktiviteter: I juni var netværket inviteret til Oslo for at
holde oplæg på en nordisk konference om "hjælp til
selvhjælps-metodik". Samtidig har netværket haft
studiebesøg af Kvinneuniversitetet på Hamar, Trondheim
Kommune, Oslo Kommune og Arbeids- og
mangfoldighedsdirektoratet. Det har resulteret i, at
Kvinneuniversitetet på Hamar og Trondheim Kommune
efterfølgende har startet lignende mentorordninger.
Medier og samarbejdspartnere
Mentornetværkets erfaringer er herudover blevet
videreformidlet i forskellige sammenhænge.
Eksempelvis ved uddelingen af Integrationsprisen 2006,
hvor direktør Elisabeth Møller Jensen var hovedtaler,
ved deltagelse i projektet Integrationsdøgnet og som
sparringspartner ved Ligestillingsafdelingens kampagne
Hvorfor ikke.
Pressen har også fokus på mentornetværket. Et
samarbejde med DR Undervisning blev fx etableret om
to programmer på DR2, hvoraf første udsendelse blev
vist i efteråret 2006 og anden udsendelse er under
planlægning.
Alle landets afdelinger har desuden indgået nye
samarbejder med forskellige organisationer og
virksomheder som fx TDC, Grundfos og Dansk
Laborantforening. Herudover stiller Handelshøjskolen i
Århus en mentor fra erhvervslivet til rådighed for de
studerende, hvis de til gengæld tilbyder sig som mentor
for bl.a. KVINFOs mentorværk. Samtidig samler
Foreningen Nydansker stillingsopslag og videreformidler
det til relevante opslagssteder, herunder Mentors site.
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Mellemøstenaktiviteter på KVINFO
I 2006 har KVINFO arbejdet for at styrke fokus på
ligestilling og kvinders rettigheder i Mellemøsten i
forbindelse med Det Arabiske Initiativ under
Udenrigsministeriet.
Aktiviteterne bestod indledningsvis af ekspertbistand og
deltagelse i en række bilaterale projekter i Jordan og
Marokko, der siden har udviklet sig til et forberedende
arbejde med et egentligt regionalt tematisk program.

Logo fra Jordanian National
Commission for Women (JNCW),
som KVINFO samarbejder med.

Program om ligestilling og kvinders rettigheder
I februar indgik KVINFO en aftale med Udenrigsministeriet om pilotprojektet Ligestilling og Kvinders Rettigheder
i Mellemøsten. KVINFO skal i samarbejde med Folkekirkens Nødhjælp udarbejde den strategiske ramme for
et regionalt tematisk program under Det Arabiske
Initiativ. Programudkastet skal afleveres ved udgangen
af april 2007.
Mainstreaming og politisk deltagelse i Jordan
To bilaterale samarbejdsprojekter med Jordan blev
underskrevet i december 2006:
Engendering the Public Sphere skal fremme ligestilling i
den offentlige sfære og styrke jordanske kvinders
økonomiske deltagelse i samfundet. Projektet skal
gennemføres i samarbejde med Jordanian National
Commission for Women (JNCW) og det jordanske
planlægningsministerium.
Decentralisation and Women’s Participation skal støtte
en jordansk decentraliseringsreform og kvinders politiske
deltagelse. Projektet gennemføres i samarbejde med
Kommunernes Landsforening samt Det jordanske
planlægningsministerium og JNCW. Projektets pilotfase
løber over 12 måneder.
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Reem Nejdawi Fariz og Khalid Kader
fra JNCW på besøg hos KVINFO.
Foto: Beate Detlefs

Missioner til Mellemøsten
Marokko 14.-19. maj
Om Project for the Implementation
of Women's Rights and the Family
Code, med deltagelse af Katharina
Blomquist og Elisabeth Møller
Jensen.
Marokko 7.-11. juni
CEDAW-konference, med
deltagelse af Sarah Gjerding og
Mahmoud Issa.
Jordan 24.-28. juni
Forberedelse til Engendering the
Public Sphere sammen med
Udenrigsministeriet, deltagelse af
Elisabeth Møller Jensen og
Mahmoud Issa.
Egypten 11.-17. september
KVINFO ved Mahmoud Issa og
Elisabeth Møller Jensen mødtes
med en lang række NGO'er og
institutioner, der arbejder med
ligestilling og kvinders rettigheder
som forberedelse til regionalt
tematisk program.
Marokko 30. oktober- 7. november
Forberedelsesmission til regionalt
tematisk program og besøgsrejse til
NGO-projekter, som KVINFO skal
overtage administration af fra
UNIFEM Marokko ved udgangen af
2007. Deltagelse af Katharina
Blomquist og Sarah Gjerding.
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Besøg fra JNCW 5.-11. november 2006
Som led i samarbejdsprojektet Engendering the Public
Sphere modtog KVINFO besøg af Reem Nejdawi Fariz,
fungerende generalsekretær for JNCW, og programmør
Mr. Khalid Mustafa Kader fra JNCW.
Gæsterne blev introduceret til KVINFOs ressourcer,
særligt Ekspertdatabasen, da samarbejdet med JNCW
inkluderer fremstilling af en stand-alone-model af
databasen, som kan installeres hos JNCW under
arbejdstitlen Who is she in Jordan?
Derudover arrangerede KVINFO besøg for JNCWs
repræsentanter hos organisationer og virksomheder, der
har erfaring med ligestilling og mainstreaming: TDC,
Nykredit, 3 F, Dannerhuset og Ligestillingsafdelingen.
Implementering af familielovgivning i Marokko
Marokko har fået en ny familielovgivning, som sikrer
kvinder langt bedre rettigheder end tidligere. KVINFO er
involveret i to bilaterale projekter, som har til formål at
støtte op om implementeringen af den nye lov.
I forbindelse med Partnership Project for the
Implementation of Women’s Rights and the Family Code
har KVINFO til opgave at facilitere etableringen af
relevante partnerskaber mellem specifikke faggrupper i
henholdsvis Danmark og Marokko med henblik på
videns- og erfaringsudveksling i forhold til bl.a.
lovimplementering, etablering af retshjælp, udmåling af
børne- og ægtefællebidrag samt konfliktmægling. De
danske partnere er: Københavns Byret, Københavns
Retshjælp, Familiestyrelsen og Statsforvaltningen
Hovedstaden.
KVINFO skal også medvirke til at udarbejde en analyse
af eksisterende tilbud til voldsramte kvinder i Marokko.
Projektet er planlagt til at løbe over 2½ år.
Social Communication Project satser især på at formidle
den nye lovgivning til marokkanske mænd og kvinder
gennem en lang række NGO-aktiviteter. Projektet
administreres pt. af UNIFEM Marokko, men skal fra
2008 overtages af KVINFO, som derfor i 2006 har haft
en monitorerende rolle.
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Kvinfo.dk i vækst
2006 var endnu en markant milepæl for kvinfo.dk, både i
forhold til besøgstal på sitet, abonnenter på nyhedsbrev
og antal henvisninger fra andre medier.
Det samlede besøgstal i 2006 er fordoblet i forhold til
2004, og i årets løb satte kvinfo.dk rekord hele to gange
for besøgstal på enkeltdage. 8. marts var årets første
højdepunkt med flere besøg end nogensinde før. Den
rekord blev slået, da databasen Women on Board blev
lanceret 1. november, og sitet havde knap 4000 besøg.

På Kvinfos fantastiske hjemmeside
(kvinfo.dk) ligger et hav af dygtigt
udvalgte dokumenter.
- Information, juni 2006

Jeg har tænkt på, hvad I har
uddannet jer til, for at styre jeres
utrolig gode hjemmeside? Det skal
ingen hemmelighed være, at jeg
gerne vil kæmpe for kvinders
rettigheder ved at vælge mig en
uddannelse som "støtter" emnet.
- Cecilie, der går i 1. g.

Mange tak for fin og tydelig omtale
på Kvinfo's forside - det er vi meget,
meget glade for.
- Annette

Den øgede trafik afspejles også i, at redaktionen oftere
bliver kontaktet af andre medier, som ønsker sparring,
information eller uddybning af nyheder inden for
stofområdet. Monitorering af andre medier viser også, at
antallet af kildehenvisninger til kvinfo.dk er stigende. Det
er bemærkelsesværdigt, at sitet ofte citeres i regionale
medier. Samtidig kan redaktionen konstatere et stort
antal henvendelser fra andre aktører, som ønsker
omtale af særlige emner eller begivenheder på sitet.
Køn som journalistisk stofområde
Med ca. 8 nyhedsopslag om ugen på forsiden af
kvinfo.dk arbejdes der hele tiden på at udvikle og
formidle køn som journalistisk stofområde. I 2006 har
der især været fokus på nyheder, der formidler og
kvalificerer forskningstunge emner, som eksempelvis
afhandlinger og rapporter fra biblioteket.
På nyhedsfronten har sitet også sat fokus på aktuelle
emner som fx kvinder i topledelse, Hillary Clinton eller
børnemode og kønsforskelle i tøjkoncernen H&M. Også
Forums artikler har givet genlyd i andre medier, fx i
debatten om ægtefællers pensionsrettigheder.
Et andet markant fokuspunkt er kulturområdet, hvor vi
dækker både tunge og mere lette nyheder, som
eksempelvis tilbuddet til kvinfo.dk’s læsere om at
komme til snigpremiere på dette års Sølvbjørnevinder,
En Soap af den danske filminstruktør Pernille Fischer
Christensen.
Vinklen er altid primær, også når det gælder debat- og
navnestof. Her kan kvinfo.dk med sine unikke
ressourcer ofte gå anderledes til værks end andre
medier. For eksempel var kvinfo.dk det første medie,
som i forbindelse med gymnastikpædagog Helle
Gotveds død fremhævede hende som strømpebuksens
moder, hvilket også fik gennemslagskraft i andre medier.
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Foto fra temapakken om Kvinder
og køn i Mellemøsten
Det er godt, at I har lavet en temapakke om voldtægt. Og det er også
godt, at I har forebyggelse med.
- Chris

KVINFOs temapakker
I 2006 producerede kvinfo.dk tre temapakker. Den første
fokuserede på køn og journalistik og blev publiceret i juli
samtidig med, at fagbladet Journalisten satte fokus på
emnet. Efterfølgende har det skabt en del debat, som
redaktionen har fulgt op på.
Temapakken om Kvinder og køn i Mellemøsten
demonstrerer, at køn og ligestilling er til debat i hele
Mellemøsten. Her bliver artikler, ressourcer og KVINFOs
projekter i regionen præsenteret. Op til årsskiftet satte
kvinfo.dk fokus på den viden, der foreligger om voldtægt
med endnu en temapakke.
Brugerundersøgelse på sitet
Kvinfo.dk foretog i perioden d. 28. marts - 25. april 2006
en tilfredshedsundersøgelse, hvor 1101 personer
besvarede et omfattende skema. Generelt ligger graden
af tilfredshed hos disse brugere meget højt: Mellem
86 % og 94 % angiver, at sitet tilbyder det brugerne
ønsker, det er let at finde rundt på og skrevet i et
forståeligt sprog. Undersøgelsen gav samtidig et billede
af, hvem brugerne er, og hvad de bruger sitet til. 44 %
angiver, at de besøger sitet af privat interesse, mens ca.
20 % kommer i forbindelse med arbejde. To kategorier,
som er glædeligt store, er de studerende, som repræsenterer 30 % og skoleelever, der tegner sig for 11 %.
Brugerundersøgelsen danner grundlag for udvikling og
forbedring af de eksisterende faciliteter på sitet, så det i
højere grad tilfredsstiller brugernes behov.

Always enjoy your newsletter.
- Brid
Tak for et godt nyhedsbrev. I gør
mig klogere.
- Julie
På forhånd takk for tilsending av
Kvinfo og fortsatt godt nytt år!
- Venke fra Norge

Redaktionens nyhedsbreve
Kvinfo.dk og Forum udsender månedlige nyhedsbreve,
men de sendes forskudt, så redaktionen sender et
nyhedsbrev ud hver 14. dag. Nyhedsbrevet fra kvinfo.dk
informerer generelt om kvinder og køn og opnåede i
2006 en eksplosiv tilgang af abonnenter med 50 %.
Også FORUMs nyhedsbrev har siden omlægningen af
webmagasinet fået en stor stigning i tilmeldinger.
Redaktionens udadvendte aktiviteter
I løbet af året har redaktionen fået henvendelser fra
andre kulturinstitutioner, som ønsker at blive introduceret
til KVINFOs CMS samt erfaringer med at publicere på
internettet.
Herudover har redaktionen deltaget i danske seminarer,
konferencer og pressemøder, som handler om køn.
Redaktionen har internationalt deltaget i to nordiske
redaktionsmøder i hhv. Göteborg d. 6.-7. april og Oslo
d. 9.-10. november samt deltaget i den europiæiske
konference 6th European Gender Research Conference
i Lodz i Polen fra d. 31. august -3. september.
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Forum for køn og kultur – 25 år
Den 8. marts 2006 gik KVINFOs webmagasin FORUM
for køn og kultur samt linkterminalen i luften med et nyt
magasin-look, der matcher det øvrige design på
kvinfo.dk. Med det nye look er webtidsskriftet blevet fuldt
integreret i KVINFOs CMS. Maria Elskær fra Datagraf
har stået for designet, mens Ciber har udviklet backend.
Udsnit af FORUMs nye lay-out

Midt i en medierevolution er
historien om KVINFOs kulturtidsskrift »Forum for køn og kultur«
lidt af en øjenåbner. En buldrende
succes, som tidens mediefeltherrer
måske nok kunne lære et og andet
af.
- Berlingske Tidende,
juni 2006

TILLYKKE med et total-flot Forum.
Der er for meget stof… men det er
IKKE en klage :-)
- "En glad læser"

6. juni blev det nye design formelt lanceret sammen med
en fejring af magasinets 25 års-jubilæum ved en
reception på KVINFO. Her fejrede skribenter, redaktører
og venner af huset tidsskriftet. Jubilæet blev fulgt op af
to store artikler i Berlingske Tidende med interviews med
Annette Nielsen og Elisabeth Møller Jensen.
Artikler fra FORUM bliver highlightet på Kvinfo Nyt, og
efter Forum er integreret i kvinfo.dks CMS, er artiklerne
søgbare i kvinfo.dk's søgemodul. Samtidig optræder
artiklerne hyppigere og er listet højere oppe ved
almindelige Google-søgninger. Samlet har det betydet
en øget trafik på webtidsskriftet.
Forums læsere byder ind på kanonen
I januar bragte Forum artiklen Mere kindrødt til kanon,
tak som et indlæg i kanon-debatten. Her opfordrede vi
læserne til at indsende forslag til betydningsfulde danske
værker af kvinder inden for arkitektur, billedkunst, design
og kunsthåndværk, film, litteratur, musik og scenekunst
som et alternativ til Kulturministeriets kanonliste. Mere
kindrødt til kanon, tak blev fremhævet i Informations
leder d. 28. januar, ligesom Berlingske Tidende citerede
artiklen d. 27. januar.
Selvom mange læsere udtrykte en principiel modstand
mod kanon-tanken, faldt det alligevel mange for brystet,
at så mange værker af kvindelige kunstnere var udeladt i
Kulturministeriets kanonliste og derfor ønskede de at
bidrage med forslag. Læsernes alternative kanon bragte
Forum i maj.
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Kvindehistorisk portal
Portalen Dansk Kvindehistorie formidler og
dokumenterer dansk kvindehistorie på nettet. Portalen
indeholder webfortællingerne Kvindekilder, leksikonet
Dansk Kvindebiografisk Leksikon, Tidsskrifter 18851920, der består af de vigtigste kvindepolitiske
tidsskrifter i perioden i fuld tekst, samt årstalslister over
milepæle i den danske kvindehistorie.
DKL fik nyt look
I maj fik Dansk Kvindebiografisk Leksikon, som er det
mest besøgte subsite på kvinfo.dk, et nyt design,
samtidig med at funktionaliteten er bevaret.

Blot denne tak for jeres glimrende
hjemmeside, som jeg bruger som
en del af min undervisning på KU
historie grundfag.
- Underviser på Københavns
Universitet, Institut for historie

Kvindebevægelsens tidsskrifter digitaliseret
Tidsskrifter 1885 -1920 har i 2006 publiceret to nye
stemmeretstidsskrifter: Kvindevalgret (1908-1915) og
Kristeligt Kvindeblad (1910-1910). Derudover er
yderligere tre årgange fra 1900-1902 af Kvinden og
Samfundet publiceret, så Kvinden og Samfundet nu er
tilgængeligt fra 1885-1902.
Dansk Ligestillingshistorie 1849-2000
KVINFOs projekter er blevet stadigt mere
forskningstunge. Derfor var det et stort fremskridt, at
centret i 2006 modtog en 3-årig forskningsbevilling til
Dansk Ligestillingshistorie 1849-2000, samfinansieret af
Carlsbergfonden og Kulturministeriets forskningsfond.
Projektet skriver ligestillingens historie ud af kvindebevægelseshistorien og ind i den politiske historie. Det
betyder, at flere aktører end kvindeorganisationerne
kommer i spil, når billedet af dansk ligestillingshistorie
skal tegnes.
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Den usynlige succes - nye historier
med gennemslagskraft
Webprojektet Den usynlige succes blev lanceret den 8.
marts 2006 under stor presseomtale. På sitet fortæller
30 succesrige kvinder med flygtninge-/indvandrerbaggrund deres historier i tekst, lyd og billeder.
Foto: Tine Harden

Det er spændende, vifteformede
dokumenter, tit med brod og også
humor. Man kan godt få lidt tårer i
øjnene indimellem til trods for den
afbrydende, oplægsgivende,
dominerende nøgternhed, der sikrer
det usentimentale (…) Der er nyt
gods her.
- Lærer, Borupgård Gymnasium

Vi brugte [en af historierne] dels til
oplæg til diskussion om, hvordan
egne værdier påvirkes af det nye
land. Dels som oplæg til nogle af
kursisterne, som skriver deres egen
livshistorie. Og desuden satte
historien megen gang i almindelig
lyst til at fortælle om sig selv og sin
fortid, hvilket måske var det bedste.
- Lærer, Horsens sprogcenter

Jeg er meget begejstret for jeres
Den usynlige succes-side, som jeg
har benyttet i undervisningen i
Medier og Kulturel Sameksistens.
- Adjunkt, Center for Medievidenskab, Syddansk Universitet
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Historierne har haft stor gennemslagskraft i
offentligheden. Siden lanceringen har sitet haft omkring
90.000 sidevisninger. Journalister fra en lang række
medier har lavet interviews, artikler og radioudsendelser
om deltagerne fra Den usynlige succes. Blandt andet har
Samvirke og Magisterbladet haft store opslag, og
Jyllands-Posten bragte en artikelserie på baggrund af
projektet.
Projektet har således skabt og synliggjort nye historier
og billeder, der kan være med til at styrke både enkelte
individers og samfundets fælles interesse i en vellykket
integrationsproces.
Som undervisningsmateriale har Den usynlige succes
fået meget positive tilbagemeldinger fra en bred vifte af
undervisere i gymnasier, folkeskoler og sprogcentre
landet over. De vidner om, at vi har imødekommet et
stort behov for nuancerede og engagerende
undervisningsmaterialer om etniske minoriteter og
kulturforståelse.
Fotograf Tine Hardens fængslende og fortællende
billeder er blevet vist ved forskellige KVINFOarrangementer, bl.a. til konferencen Nye billeder af
Mellemøsten - køn i forandring, hvor de vakte stor
begejstring.
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KVINFOs Ekspertdatabase - nyt look

Jeg vil meget gerne optages, da jeg
synes, det er vigtigt at være
synlig som kvindelig ekspert. (…)
Jeg holder foredrag, har medvirket i
radio- og TV-udsendelser, redigerer
faglige hjemmesider, har skrevet
diverse faglige og populærvidenskabelige artikler (…)
- Lektor, naturvidenskab,
Københavns Universitet

Med et helt nyt og indbydende layout fik Ekspertdatabasen et markant løft i efteråret 2006. Det nye
layout gør, at Ekspertdatabasen nu fremstår som en
integreret del af KVINFOs site - stilmæssigt og
farvemæssigt. 10 portrætter af kendte kvinder fra
databasen signalerer tyngde og diversitet: forfatter
Suzanne Brøgger, professor Bente Klarlund Pedersen,
astrofysiker Anja C. Andersen, LO formand Tine AurvigHuggenberger, journalist Rushy Rashid, filminstruktør
Kathrine Windfeld, adm. direktør Karin Verland,
billedhugger Elisabeth Toubro, forsvarsadvokat Merethe
Stagetorn og kommandør i forsvaret Annemette Ruth.
Portrætterne er taget af fotograf Suste Bonnén.
Det professionelle look sikrer, at basen i høj grad
appellerer til den primære målgruppe af brugere, nemlig
medierne, ministerier og organisationer. Vi kan
konstatere en støt stigning i brugen af basen. Den har i
2006 haft over 52.000 besøgende, en stigning på 31.000
sammenlignet med året før.

Women on Board

Jeg tror, at der er voksende
erkendelse af, at der skal mere
fokus på kvinder. (…) Women on
Board vidner om, at virksomhederne også selv kan se behovet
og de gode grunde til at få
kvinderne med.
- Ligestillingsminister Eva Kjer
Hansen i Berlingske
Nyhedsmagasin

KVINFO indledte i foråret 2006 et samarbejde med
Dansk Industri om at udvikle en database for kvindelige
bestyrelseskandidater. Initiativet udspringer af det
faktum, at kun hvert tiende bestyrelsesmedlem i dansk
erhvervsliv er kvinde. Women on Board samler og
synliggør kvinder med leder- og bestyrelseserfaring og
gør det muligt for DI’s medlemsvirksomheder at søge og
rekruttere kvinder til deres bestyrelser.
Det er første gang, KVINFO samarbejder direkte med
det private erhvervsliv om en konkret udviklingsopgave.
Samarbejdet fortsætter, da KVINFO fremover har det
redaktionelle ansvar for vedligeholdelsen af databasen.
Women on Board blev under stor mediebevågenhed
lanceret ved en reception i DI den 1. november 2006
med taler af direktør Bolette Christensen, DI, direktør
Elisabeth Møller Jensen, KVINFO, professor Mette
Neville, Århus Universitet samt ligestillingsminister Eva
Kjer Hansen.
Flere end 100 personer deltog i lanceringen, herunder
flere af de 33 kvinder, som blev optaget i databasen efter
den første udvælgelsesrunde.
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All About Gender in Denmark
I december lancerede KVINFO det selvstændige
engelsksprogede site All About Gender in Denmark. Med
stadigt flere henvendelser fra udlandet om køn og
ligestilling i Danmark, og et stigende antal besøg af
udenlandske grupper, har der længe været et stort
ønske om et site med information på engelsk. Også den
store interesse for webmagasinet FORUMs
engelsksprogede artikler bekræftede behovet.
På sitet kan interesserede i udlandet og ikkedansktalende i Danmark finde fakta og statistik om køn
og ligestilling i Danmark, nyheder med interesse for et
internationalt publikum og artikler, der introducerer til
debat og forskning om køn og kultur i Danmark.
All About Gender in Denmark byder også på highlights
fra den danske kvinde- og ligestillingshistorie,
præsentation af lovgivning, myndigheder og institutioner
på området samt oversatte biografier fra Dansk
Kvindebiografisk Leksikon.
Det nye site blev lanceret ved en reception i december
på KVINFOs bibliotek. Det videreudvikles og udbygges
med nyt materiale i 2007.
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Webstatistik
Kvinfo.dk havde 393.000 brugere i 2006, som besøgte
sitet i alt 533.000 gange, hvor de så 1.371.000 sider.
Sammenlignet med tilsvarende statistik fra 2005 er der
en stigning på 33% i antal brugere, 37% i antal besøg og
en stigning på 37% i antal sidevisninger. Et besøg på
kvinfo.dk varer i gennemsnit over 6 minutter.
Der var besøgsrekord på 3.944 besøg d. 1. november,
da databasen Women on Board blev lanceret. KVINFOs
nyhedsbrev fik 1.362 nye abonnenter i 2006. I alt 3.620
abonnerede på nyhedsbrevet ved årets udgang.

I 2006 blev det også muligt at udtrække statistik om brug
af bibliotekskatalogen fra systemleverandøren. Der var i
alt 4.600 brugere, som besøgte katalogen i alt 8.200
gange, hvor de så 136.000 sider. Tallene indeholder
også personalebetjente søgninger i bibliotekskatalogen.
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Nye billeder af Mellemøsten konference om køn i forandring
Med konferencen Nye billeder af Mellemøsten - Køn i
forandring den 2. september 2006 ønskede KVINFO at
udfordre det stereotype billede, der sætter lighedstegn
mellem kvinder fra Mellemøsten og undertrykkelse. Et
billede, der både skaber forhindringer for globalt
samarbejde for regionens mange aktører på
ligestillingsområdet, og som påvirker unge danske
mænd og kvinder med mellemøstlig baggrund.

Hovedtaler ved konferencen, Amal Sabbagh.
Foto: Beate Detlefs

Tålmodighed og vedholdenhed er
to nødvendige egenskaber i
arbejdet for ligestilling og bedre
vilkår for kvinder i Mellemøsten - og
resten af verden.
- Amal Sabbagh, hovedtaler ved
Nye billeder af Mellemøsten

Konferencen var for mig meget
givende - både hvad angår
indholdet og muligheden for at
møde mennesker.
- Deltager fra Marokko

Jeg blev vældigt stimuleret hele
dagen igennem - fik sat mange
tanker i gang og blev i det hele
taget inspireret (og indigneret)...
Tillykke med et velorganiseret
og velgennemført projekt!
- Hanne-Vibeke Holst, moderator
ved Nye billeder af Mellemøsten
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Et vigtigt formål med konferencen var derfor at give alle
interesserede en mulighed for at mødes og debattere
med de kvinder, der lige nu er med til at gøre en forskel i
Mellemøsten. Nye billeder af Mellemøsten - Køn i
forandring var KVINFOs bidrag til Images of the Middle
East festivalen og havde omkring 200 deltagere.
Konferencens internationale deltagere
Hovedtaler på konferencen var Amal Sabbagh, der er
tidligere formand for den jordanske kvindekommission,
JNCW, og har kæmpet for kvinders rettigheder i Jordan.
En række fremtrædende aktivister, forskere og
kvindesagsforkæmpere fra Jordan, Tyrkiet, Marokko,
Frankrig og Sverige deltog i konferencens fire
workshops som oplægsholdere, der spændte over
diskussioner af Marokkos banebrydende
familielovgivning, de forskellige feministiske bevægelser
i regionen og betydningen af negative stereotyper af
araberdrenge i de franske forstæder.
Blandt de udenlandske oplægsholdere var:
højesteretsdommer Zhour al-Horr fra Marokko; Meyda
Yegenoglu Mutman, professor i sociologi i Ankara; Yesim
Arat, professor i statskundskab i Istanbul; Nacira GuenifSouilamas, fransk-algerisk forsker; Mina Tafnout,
formand for den marokkanske kvindeorganisation
l’Association Démocratique des Femmes du Maroc;
Nawal al-Faouri, jordansk forsker og politiker; Sihem
Habchi, næstformand for den franske organisation Ni
Putes, Ni Soumises og Jonas Hassen Khemiri, svensktunesisk forfatter.
Konferencen blev dækket af P4, P1 Morgen,
Weekendavisen, Berlingske, Århus Stiftstidende og
Information.
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Arrangementer på KVINFO

Leonora Christine var blandt
renæssancens lærde kvinder

Foredragsrækker
Fokus på den litterære kanon: Blinde vinkler og
perspektiver
Debatten om Undervisningsministeriets Kanon for dansk
litteratur fra efteråret 2005 fortsatte i 2006. Med en
række foredrag i foråret kom KVINFO hele vejen rundt
om kanonen og dens blinde vinkler. De inviterede
foredragsholdere var forlagsdirektør og medlem af
Undervisningsministeriets kanonudvalg Morten
Hesseldahl, lektor Marianne Stidsen, lektor Kirsten
Thisted, direktør Elisabeth Møller Jensen og cand.mag.
Maja Bissenbakker Frederiksen.
Renæssancens lærde kvinder
KVINFO markerede Renæssance-året 2006 med fem
foredrag om centrale kvindeskikkelser fra perioden, bl.a.
Leonora Christine, Birgitte Thott og Sophie Brahe.
Foredragsholdere var forlagsdirektør Marianne Alenius,
kvindehistoriker Nanna Damsholt, førstebibliotekar
Grethe Jacobsen og kunsthistoriker Birgitte Bøggild
Johannsen.
Begge foredragsrækker blev afholdt på KVINFOs
bibliotek i samarbejde med Folkeuniversitetet.

Jeg bliver stadig helt høj, når jeg
tænker på den fantastiske aften på
KVINFO, hvor vil jeg dog ønske, at
der kommer flere af den slags. (...)
Shahrazads søster er det
smukkeste, jeg længe har læst.
– Deltager i arrangementet
om Assia Djebar

Sommeraften i litteraturens tegn
Torsdag d. 1. juni 2006 inviterede webmagasinet
FORUM til en aften på KVINFO i anledning af
udgivelsen af den anmelderroste roman Shahrazads
søster af Assia Djebar, som udkom på forlaget Athene.
Som optakt til arrangementet bragte FORUM første
kapitel af romanen.
Forlagschef Charlotte Jørgensen indledte med en
introduktion til Assia Djebars forfatterskab. Den algeriskfødte forfatter og feminist blev i 2006 medlem af det
franske akademi. Dernæst blev Shahrazads søster
levendegjort ved oplæsning af skuespiller og tidligere
kulturredaktør Lone Bastholm.
Aftenens anden del koncentrerede sig om Athenes
udgivelser, der ofte har en feministisk profil. Her fortalte
Charlotte Jørgensen om sine overvejelser som
forlagschef, og om den modstand, den feministiske
udgivelsesprofil har mødt.
Arrangementet blev afholdt i samarbejde med forlaget
Aschehoug.
.
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Besøg på KVINFO
Pressemøde med ministre
Efter ønske fra Ligestillingsministeriet og
Integrationsministeriet afholdt de to ministerier i
fællesskab et pressemøde på KVINFOs bibliotek
den 27. januar om deres nye handlingsplan på
integrationsområdet. På det velbesøgte pressemøde
fremlagde ligestillingsminister Eva Kjer Hansen og
integrationsminister Rikke Hvilshøj handlingsplanen,
som rejste en række gode diskussioner.

Tidligere besøg hos jer har været
meget roste og ikke så lidt af en
kilde til inspiration.
- Konsulent, COWI
Relevant and good level of
information.
We learned a lot on how gender is
mainstreamed in government
ministries, and how to collect and
disseminate information on gender
equality.
It showed us that everything is
possible, just like they managed to
establish the institution.
- Danida-kursister om
besøg på KVINFO

Besøgende fra ind- og udland
Der har i det forløbne år været et stigende antal
henvendelser fra organisationer, enkeltpersoner og
foreninger, der ønsker at besøge og få viden om
KVINFO. Ansatte fra forskellige afdelinger har holdt en
lang række målrettede oplæg for de besøgende om
ligestilling, kvindehistorie og mainstreaming i Danmark,
og om KVINFOs aktiviteter og ressourcer som
ekspertdatabase, mentornetværk og bibliotek mv.
Blandt de mange interesserede fra ind- og udland har vi
eksempelvis taget imod besøg af:
• Danida-kursister fra Afrika og Asien
• Journalistgruppe fra Letland
• Delegation af fagforeningsformænd fra Japan
• Det norske Told og Skats ligestillingsudvalg med
repræsentanter fra hele Norge
• The International Academy for Education and
Democracy, deltagere fra Danmark og Mellemøsten
• FLUK2, LO’s ligestillings- og lederuddannelse for
kvinder
• Projektet "Mpowermen2men" fra Spanien og Litauen
• Universitetsstuderende fra USA
• Delegation fra den jordanske nationale kvindekommission, JNCW
Annie – skulptur på KVINFO
En enlig mor med to skrigende babyer har i hele 2006
modtaget gæster til KVINFO. Annie er en næsten to
meter høj keramisk skulptur skabt af to unge kunstnere
fra Det Kgl. Danske Kunstakademi, Vibeke Mejlvang og
Sofie Hesselholdt, der venligst udlånte skulpturen.

Annie, 2002
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Ridderkors til direktøren
Den 21. august var direktør Elisabeth Møller Jensen i
audiens på Christiansborg Slot for at takke for
modtagelsen af ridderkorset af Dannebrogordenen.

Dannebrogordenen i damesløjfe

Elisabeth Møller Jensen
har udviklet Kvinfo til et
mangehovedet
kønspolitisk værktøj og har
sideløbende markeret sig
som en stærk stemme i
den kønspolitiske debat.
- Portrætartikel i Politiken,
31.12.2006
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Rund fødselsdag
Under overskrifterne ”Feminismens forkvinde og fornyer”
og ”Ikon, ildsjæl og idealist” bragte to af de store
morgenaviser portrætartikler om Elisabeth Møller
Jensen, da hun fyldte 60 år den 31. december 2006.
Den officielle festligholdelse af den runde fødselsdag
fandt sted d. 5. januar 2007 med reception på KVINFO.
Her fik Elisabeth Møller Jensen bl.a. overrakt et digitalt
festskrift, som kan læses på www.kvinfo.dk.
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Uddrag af direktørens kalender
Når man taler kvinder og kvoter,
tænker man automatisk, at niveauet
så vil blive sænket. Rent ubevidst
falder det ingen ind at tænke sådan,
når mænd kvoteres ind på en
uddannelse eller i et job. Det tror
man helt ubevidst, når der er tale
om kvinder, men ingen får den
tanke, at niveauet sænkes, når der
er tale om mænd. Heller ikke selv
om deres karakterer er dårligere.
Derfor har jeg også svært ved at
tage det kvotehysteri alvorligt.
- Elisabeth Møller Jensen i
Berlingske Tidende, 18.06

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.
1.2 Møde i Udenrigsministeriet ang. Mellemøstenkrisen
2.2 Oplæg for Danida-kursister fra Afrika og Asien
7.3 Oplæg om Tove Ditlevsen ved arrangementet Toves
Børnebørn - en mindeaften, arr. af Huskegruppen
24.3 Interview til polsk journalist om velfærd og
ligestilling i Norden
3.4 Oplæg for Rikke Hvilshøjs VL-gruppe
8.5 Deltager i debatpanel om filmen Ta´det som en mand
frue i Empire, arr. af WIFT
22.5 Johannes Riis kan selv være en mufti, kommentar i
Politiken
9.-10.6 Deltager i topmøde om flere kvinder i ledelse,
arr. af Ligestillingsministeriet og Dansk Industri
6.7 Interview til LO’s A4 om ligestilling i fagbevægelsen
21.7 Portræt i Ringkøbing Amts Dagblad
19.8 Foredrag om Hanne-Vibeke Holsts forfatterskab
ved Vendsyssels litterære stævne i Tolne
21.8 Integrationsdøgnet, arr. Integrationsministeriet
23.8 Oplæg for Norsk Skat om KVINFOs aktiviteter
1.9 Middag for gæster ved Mellemøst-konferencen
3.9 Hvor bliver kvinderne af? Interview i Jyllands-Posten
30.9 Foredrag om Thit Jensens forfatterskab i Jenle
26.10 Tale ved Integrationsprisen 06 i Cirkusbygningen
1.11 Introduktion til Women on Board, Dansk Industri
11.11 Interview med Bodil Wamberg på Bogmessen
23.11 Oplæg om ledelse på Kulturministeriets chefmøde,
Hindsgavl
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