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KVINFOs vision og mission

Mission
KVINFO er et forskningsbibliotek og videncenter på 
området om kvinde- og kønsforskning. Institutionen 
formidler kvinde- og kønsforskning til en bredt inter-
esseret offentlighed. KVINFOs formål er at understøtte 
forskning og oplysning om et ligestillet samfund.

 
Vision
KVINFOs placering mellem den gængse informations-
formidling og et samfundsområde i forandring skal 
fortsat være institutionens nerve og dens legitimitet. 
Som forskningsbibliotek og videncenter vil KVINFO 
i de kommende år styrke formidlingen af kvinde- og 
kønsforskningen til såvel en dansk som international 
offentlighed.

KVINFO vil fortsat være en frontløberinstitution inden 
for moderne webformidling, herunder digital arkiv- 
formidling af den kvindehistoriske kulturarv. 

KVINFO vil fortsat formidle forskningsbaseret viden 
om køn til mange forskellige og nye målgrupper. 

KVINFO vil fortsat være en projektinitierende 
institution, der tager initiativ til nye formidlings- og  
udviklingsopgaver. 
 

- Fra KVINFOs Resultatkontrakt  
2005-2008 med Kulturministeriet 
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Highlights fra 2007

Nordisk Kvindelitteraturhistorie
Den 21. august bevilgede A.P. Møller og Hustru 
Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal   
3.053.000 kr. til det dansk-svenske samarbejdsprojekt 
Nordisk Kvindelitteraturhistorie på internettet, som 
KVINFO har taget initiativ til.
En kvindelitterær portal på dansk, svensk og engelsk 
vil gøre Nordisk Kvindelitteraturhistorie bind I-IV gratis 
tilgængelig for en international og nordisk offentlighed. 
Det samlede budget er på 6,1 mio. kr. Der stiles efter 
en dansk-svensk samfinansiering.

Mentornetværket
Med en bevilling fra Bikubenfonden på 2.484.112 kr. 
december 2007 kan KVINFOs mentornetværk de 
næste to år tilbyde både mentorer og mentees i hele 
landet kurser i mentorsamarbejdet. Bikubenfonden 
gav allerede i 2006 mentornetværket 1,4 mio. kr. til 
et pilotprojekt om uddannelse af mentorer. Den nye 
bevilling gør det muligt at udvide tilbuddet til mentees. 
De første kurser begynder i april 2008. 

Aktiviteter i Mellemøsten
I juli 2007 blev der skrevet kontrakt mellem KVINFO 
og Udenrigsministeriet om det regionale program Dia-
logue and Cooperation on Women’s Rights in the Arab 
Region. Kontrakten er på 14 mio. kr.  

Elisabeth Møller Jensen
Direktør
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Webstatistik

Kvinfo.dk havde 510.000 brugere i 2007, som besøgte 
sitet i alt 708.000 gange. Her så de i alt 1.720.000 
sider. Sammenlignet med tilsvarende statistik fra 2006 
er der en stigning på 30 % i antal brugere, 33 % i antal 
besøg og 25 % i antal sidevisninger. Et besøg på kvin-
fo.dk varer i gennemsnit over 6 minutter. 

Besøgsrekorden for 2007, og totalt set for kvinfo.dk, 
var den internationale kvindedag 8. marts, hvor 4.010 
besøgte sitet. KVINFOs nyhedsbrev fik 1.600 nye 
abonnenter, en stigning på ca. 40 % fra året før. Ved 
årets udgang havde nyhedsbrevet 5.200 abonnenter. 

Besøg på kvinfo.dk i 2005-2007

5.500 brugere besøgte bibliotekskatalogen i alt 10.800 
gange, hvor de så 191.742 sider. Tallene indeholder 
også personalebetjente søgninger i katalogen.

Besøg i bibliotekskatalogen 2006-2007
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Websitet kvinfo.dk

KVINFOs tilbud på internettet spænder meget bredt 
og afspejler institutionens forskellige aktiviteter og 
afdelinger - fra aktuelle nyheder til forskningsformidling 
og historiske ressourcer. Den samlede trafik på web-
sitet nåede hidtil usete højder den 8. marts 2007 med 
over 4000 besøgende. Også interessen for kvinfo.dk’s 
nyhedsbrev har været støt stigende, og i november 
rundede vi en milepæl med abonnent nr. 5000, som 
blev fejret med et trykt eksemplar af Dansk Kvindebi-
ografisk Leksikon. I alt steg antallet af modtagere med 
40% med en tilgang på ca. 1600 abonnenter i 2007.

Nyheder
I efteråret tilbød kvinfo.dk som noget nyt nyheds-feeds 
til brugerne, som med RSS bliver opdateret direkte 
med sitets nyheder. På kultursiden var kvinfo.dk fx 
det første medie herhjemme, der kunne præsentere 
nyheden om Nobelprisen i litteratur til Doris Lessing 
og henvise til en artikel om forfatterskabets betydning 
ifht. det 20. århundredes kvinde- og kønshistorie. Det 
affødte indslag med Elisabeth Møller Jensen i DR2 
Deadline, Radioavisen og på P2.
I 2007 blev 557 nyheder publiceret, et gennemsnit 
på 10,7 pr. uge og et stykke over resultatkontrak-
tens mål på 8-10 pr. uge og tallet fra 2006 på 8,38.  
Ca. 400 blev bragt på forsiden, 100 på bibliotekets 
og resten på mentornetværkets og All About Genders 
sider.

Temaer
Som del af en større indsats for at optimere bruger- 
venligheden og synligheden af kvinfo.dk’s ressourcer, 
fik de tidligere “temapakker” først på året en mere 
prominent placering på sitet og en ny og mere over-
skuelig forside. De blev i den forbindelse omdøbt til 
“temaer” og opdateret. 
Brugen af temaerne steg markant i 2007 til over 
24.000 besøg - næsten en fordobling ifht. 2006. I alt 
fire temaer blev publiceret: ”Nyere kønsforskning” op 
til 8. marts, ”EU og ligestilling” i anledning af 50-året 
for Rom-traktaten, ”Kvinder og kunst” motiveret af det 
feministiske kunstår med udstillinger i USA og seminar 
om kvindelige kunstneres forhold i Danmark, og ende-
lig ”Tørklæder og slør” med baggrundsartikler, uddrag 
af Den Usynlige Succes m.m.

Når du har brugt alle pengene på 
e-bay, læst alle rygterne i Kig Ind 
og afprøvet alle skønhedstipsene 
på ostrogen.dk, så er der endnu 
en hjemmeside, som i allerhøjeste 
grad er værd at lægge vejen forbi.
Kvinfo.dk tilbyder viden om køn, 
ligestilling og dansk kvindehisto-
rie og er en af landets bedste - og 
lækreste - hjemmesider om og for 
kvinder. Her kan du søge i 
ekspertbasen, følge med i de nyeste 
forsk-ningsresultater og læse de 
skæve og sjove artikler om kvinder 
og mænd - alt med kønsbrillen på. 
(…) 
Og nej - det er ikke hverken kedeligt 
eller tørt eller kun for folk med ble 
om hovedet. 
- VIVA, Jyllands-Posten 5.10.2007

Et glimrende site, som Kvinfo har 
udarbejdet om kvinder i medierne. 
KVINFO har samlet artikler, analy-
ser, litteraturlister, links om køn og 
journalistik. 

- Anbefaling af temaet ”Køn og 
medier” på Kommunikationsforum
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Ligestilling i valgkampen –  
satsning på Folketingsvalg 2007
Da der blev udskrevet Folketingsvalg i oktober 2007,  
valgte KVINFO at spille en mere offensiv rolle un-
der denne valgkamp end under de tidligere for at 
bidrage til, at ligestilling ikke forsvandt fra den politiske 
dagsorden. Som en del af indsatsen bloggede direk-
tøren over 14 dage med anmeldelser af de politiske 
partiers TV-præsentationer i DR-serien ”Mød parti-
erne”. Der blev uddelt fra 1 til 6 stjerner for partiernes 
ligestillingspræstation, hvilket skabte opmærksomhed 
ude i partierne og i medierne. 
 
Sideløbende satte FORUM fokus på aktuelle ligestil-
lingspolitiske udfordringer for at opkvalificere debatten 
på området. En liste med emner fra ligeløn til kvinder 
i politik tilbød fakta, viden og oversigter over politiske 
tiltag nationalt og internationalt lige til at inddrage i de-
batten.

Ud over aktiviteterne på kvinfo.dk og i FORUM in-
tensiveredes pressearbejdet ifht. de politiske partier 
og især deres ligestillingsordførere. Ordførerne blev 
således bedt om at svare på 10 ligestillingsspørgsmål 
og redegøre for partiernes holdning til fx øremærket 
barsel og kønskvotering. Alle partiers ligestillingsord-
førere på nær én valgte at deltage, og FORUM kunne 
præsentere resultatet i dagene op til valget.

kvinfo.dk med lyd
Under årets bogmesse i Forum i København intro- 
ducerede kvinfo.dk for første gang live lydoptagelser 
med markante og aktuelle kvindelige forfattere som 
en del af dækningen. På sitet kunne man således 
høre samtaler med Kirsten Thorup, som i 2007 fe-
jrede 40-års forfatterjubilæum og blev interviewet af 
Elisabeth Møller Jensen på messen, og med Leonora 
Christina Skov, der var aktuel med romanen Cham-
pagnepigen og blev interviewet af Anita Frank Goth.
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Efter at FORUM i 2006 blev integreret i kvinfo.dk er 
det nu i højere grad muligt at registrere, hvor meget 
webmagasinet bliver læst. Næstefter Dansk Kvinde-
biografisk Leksikon er FORUM nu det mest læste un-
dersite på hele kvinfo.dk, og antallet af brugere er støt 
stigende, ligesom abonnenterne, som i 2007 steg med 
150, så antallet nåede op over 2600.
 
FORUM bragte i alt 82 artikler i 2007, til sammenlig-
ning med 55 i 2006. Heriblandt var de 21 artikler, 
skønlitterære tekster og collager, som tilsammen ud-
gjorde et online festskrift for Elisabeth Møller Jensen, 
der fyldte 60 år ved nytår. Her gav fremtrædende for-
fattere, forskere og faglige eksperter nye og overras-
kende vinkler på køn og kultur.
  
En af de FORUM-artikler, som fik stor gennemslags-
kraft i andre medier, var “Skat på kønnet” i juli, om to 
italienske økonomers forslag om at udligne uligeløn-
nen mellem mænds og kvinders arbejde gennem for-
skel i beskatning. Omtalen i FORUM affødte en større 
artikel i Politiken, hvorefter en række andre medier 
også tog historien op.

Interessen for FORUM viser sig også i henvendel-
ser fra andre medier og interessenter. Redaktionen 
blev bl.a. kontaktet af det internationale website 
Open Democracy om muligt samarbejde, og indgik 
som eksperter i køn og medier i studerende fra Dan-
marks Journalisthøjskoles videoopgave om kvinde- 
synet i danske dameblade. Herudover har redaktio-
nen løbende leveret materiale til Jyllands-Postens 
kvindemagasin Viva. 

FORUM blev citeret på bagsiden, da 
Akademisk Forlag udgav den danske 
oversættelse af bogen “You’re Wearing 
That?”, som magasinet anmeldte i 2006. 
Forlaget antog og oversatte netop bogen 
på baggrund af FORUMs anmeldelse.

Jubel. Med Forum på skærmen. 
Artiklerne får mig til at føle mig klar 
til at frigøre mig endnu en gang. 
Måske en bølge fire? 

- Forum-læser 

Webmagasinet FORUM
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KVINFO lancerede i december 2006 sit engelske site 
All About Gender in Denmark. Her tilbydes et inter-
nationalt, engelsktalende publikum alt fra statistik om 
køn og ligestilling i Danmark, nyheder med et kønsper-
spektiv, til highlights fra den danske kvinde- og lige- 
stillingshistorie. 2007 har budt på en udvidelse af antal-
let af artikler og nyhedsstof, lige fra en dækning af det 
danske valg i efteråret 2007 med den første kvindelige 
statsministerkandidat nogensinde, over den nyeste 
kønsstatistik fra Ligestillingsministeriet og Danmarks 
Statistik, til lanceringen af New Men in Denmark, seks 
personlige beretninger fra mænd af anden etnisk bag-
grund, der fortæller om at finde fodfæste og bevare sin 
identitet i et nyt land. 

I begyndelsen af 2007 blev sitet målrettet lanceret til 
et internationalt publikum ved at kontakte flere inter-
nationale medier, samt danske kulturinstitutioner og 
ambassader i ind- og udland. Vi indledte desuden et 
samarbejde med Det Internationale Kontor, Køben-
havns Universitet, om introduktioner til KVINFO og 
All About Gender for deres udenlandske studerende. 
Der har også både forår og efterår været afholdt ar-
rangementer med introduktion af All About Gender 
og oplæg om ligestilling i Danmark for amerikanske 
studerende i samarbejde med Denmark’s Institute for 
Study Abroad, DIS. 

All About Gender godt fra start

Flere tidsskrifter digitaliseret

På den kvindehistoriske portal er undersitet “Tidsskrif-
ter 1885-1920” om kvindebevægelsens tidsskrifter 
blevet udvidet med digitaliserede udgaver af tidsskrift-
et ”Kvinden og Samfundet” for årene 1903-1912.
Derudover er der publiceret et tema om tidsskriftet 
”Kvindevalgret”, ligesom temasiderne har fået nyt lay-
out, flere billeder og en samlet oversigt med præsen-
tationstekster.
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Samlingerne
KVINFOs bibliotek er et landsdækkende forsk- 
nings- 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. 
Samlingerne er registreret i KVINFOs bibliotekskata-
log, hvor bøger kan søges og bestilles online. Bib-
lioteket har offentligt udlån og kan benyttes af alle 
interesserede.

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

KVINFOs bibliotek har igen i 2007 konsolideret sin 
status som et landsdækkende specialbibliotek. Antal-
let af udlån til almindelige brugere er steget med godt 
10 %, mens lånebestillinger fra andre biblioteker og 
antallet af forespørgsler i Spørg KVINFO ligger på 
samme niveau som i 2006.

Derudover kan der konstateres en vækst i antallet af 
brugere af bibliotekets kvindehistoriske internet-
ressourcer.
 

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 køns-
forskningstidsskrifter og magasiner.

Biblioteket

Statistik

Telefoner
Tlf. til receptionen.....…...    
Tlf. til biblioteket ………..       

E-mails
Forespørgsler …………..    
Interurbane  
bestillinger ……...............   

Besøgende
Biblioteksbrugere ……....    
Arrangementer ………....       

Udlån
Almindeligt udlån ............    
Fornyelser ………………   
Interurbane udlån ………   
Udenlandske udlån …….     

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

Udlån i alt …………….....   

Kopisider ekspederet 
ifbm. forespørgsler……...   

                   5.233
        667

                   1.281

     2.355

                   1.254
        353

     3.134
     4.378
                                             1.858

                       14

          48

          56

     9.488

     
     1.560

Foto: Suste Bonnen
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Besøg
Biblioteket har i årets løb haft besøg af en lang række 
enkeltpersoner og grupper fra ind- og udland. Ud over 
præsentation af bibliotekets arbejde, har gæsterne 
hørt oplæg om bl.a. dansk kvindehistorie og den dan-
ske ligestillingspolitik og -debat.

Undervisning af studerende
I 2007 har biblioteket afholdt undervisning i database-
søgning og søgning i kvinde- og kønsforsknings- 
relevante webressourcer for et hold studerende fra 
Center for kvinde- og kønsforskning på Københavns 
Universitet.

Tilbud til kønsforskerne
Bibliotekets nyhedsbrev til forskere skiftede i 2007 
fra at udkomme 4 gange årligt til 11 gange årligt. 
Indholdsmæssigt består nyhedsbrevet nu af links til 
indholdsfortegnelser i de vigtigste kvinde- og køns-
forskningstidsskrifter og modtagerne kan frit rekvirere 
kopier af de enkelte artikler. Ca. 110 forskere mod-
tager nyhederne. 

Spørg KVINFO
Spørgetjenesten Spørg KVINFO har ligesom i 2006 
været velbesøgt i 2007. Den anvendes både af stu-
derende, forskere og folkeskole- og gymnasieelever 
i forbindelse med opgaveskrivning. Forespørgslerne 
arkiveres i redigeret form, så brugerne kan kigge på 
tidligere fremsatte spørgsmål og svar.

Nordisk bibliotekssamarbejde
KVINFO var vært for et nordisk netværksmøde i det 
nordiske biblioteks- og informationsnetværk for infor-
mations- og dokumentationscentre inden for kvinde- 
og kønsforskningen 10-11. maj 2007. Mødet blev 
indledt med et oplæg ved direktør Elisabeth Møller 
Jensen om fundraising. Den øvrige dagsorden var viet 
til temaet forskerpublicering og elektroniske tidsskrif-
ter. De deltagende nordiske institutioner var Kvinno-
historiska Samlingarna, Göteborg, Sekretariatet for 
genusforskning, Göteborg, NIKK, Oslo, Kilden, Oslo 
og Minna-portalen, Helsingfors. Derudover deltog 
repræsentanter fra forskningstidsskrifterne ”Kvinder, 
køn og forskning ”og ”Norma”. Mødet blev fulgt op af 
endnu et netværksmøde i Oslo 29.-30. november.

Jeg skriver egentlig ikke for at 
spørge om noget. Jeg skriver for 
at sige tak... Jeres hjemmeside 
har gjort ALT for min SSO (opgave 
2.HF) om kvindefrigørelse. Har stort 
set brugt jer på hver en side i min 
opgave. Så synes I fortjener dette 
klap på skulderen.

- HF-elev fra Holstebro
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Arrangementer på KVINFO

En mandschauvinist taler ud på KVINFOs bibliotek
Den svenske erhvervsmand Lars Einar Engström 
gæstede KVINFO den 10. september 2007 i forbin-
delse med udgivelsen af hans bog ”En mandschauvi-
nists bekendelser”, et opgør med den kønsdiskrimina-
tion, der foregår i erhvervslivets top. Webmagasinet 
FORUM kunne i samarbejde med forlaget Aschehoug 
bringe et uddrag inden bogens danske udgivelse.

Debatmødet blev et sandt tilløbsstykke med omkring 
100 ivrigt debatterende deltagere. Vicedirektør Bolette 
Christensen, Dansk Industri, deltog også med et ind-
læg om DI’s politik på området. Pressedækningen af 
arrangementet var stor med artikler i bl.a. Politiken, 
Berlingske Tidende og Information. 

Feminismens positioner og darlings
Forårets foredragsrække i maj på biblioteket bød på 
personlige oplæg fra fem markante forskere inden for 
den feministiske kønsforskning.  De reflekterede over 
egen forskning og deres teoretiske og politiske inspi-
rationskilder. Foredragsholdere var Camilla Funck 
Ellehave, ph.d. i køn og organisation, HR-udviklings-
chef ved Domstolsstyrelsen, Stine Adrian, ph.d. i 
kønsforskning og akademisk koordinator v. Tema Ge-
nus, Linköping Universitet, Rikke Andreassen, ph.d., 
og lektor i medie- og kommunikationsvidenskab ved 
Malmø Universitet, Lene Hansen, ph.d. i statskund-
skab og lektor ved Institut for Statskundskab, Køben-
havns Universitet, samt Sanne Kofod Olsen, mag.art. i 
kunsthistorie og rektor for Det Fynske Kunstakademi. 

Romantikkens forfatterinder – en litterær 
foredragsrække på KVINFOs bibliotek
Efterårets foredragsrække i samarbejde med Folke-
universitetet var denne gang romantikkens førende 
kvindeskikkelser og forfatterinder - kendte såvel som 
mindre kendte navne såsom Johanne Louise Heiberg, 
Thomasine Gyllembourg, Ilia Fibiger og Hanne Irgens. 
Foredragsholder var litteraten Lise Busk-Jensen, hvis 
forskning i periodens kvindelige forfatterskaber netop 
i efteråret blev antaget som doktordisputats. 
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Ekspertdatabasen i samarbejde 
med Politiken

I januar-marts 2007 satte KVINFOs Ekspertdatabase 
sammen med Politiken fokus på brugen af kvindelige 
eksperter i medierne og kvinders repræsentation i top-
ledelse, bestyrelser og nævn. Samarbejdet blev skudt 
i gang med debatmødet ”Hvor er kvinderne? Hvorfor 
er der så få citerede kvinder i medierne, herunder 
Politiken?”, afholdt i Politikens Foredragssal den 22. 
januar. Her deltog Line Holst, KVINFO, i panelet sam-
men med Annegrethe Skovbjerg, Center for Journa-
listik og Efteruddannelse, og Stig Ørskov, journalistisk 
redaktør på Politiken. Der var omkring 50 deltagere til 
arrangementet, som var præget af livlig diskussion.

Debatmødet og samarbejdet mellem Politiken og 
KVINFO blev fulgt op af en spørgeskemaundersøgelse 
blandt Ekspertdatabasens kvinder med spørgsmål 
om bl.a. karriereforløb, muligheder og barrierer i er-
hvervslivet, holdningen til kønspolitiske tiltag m.v.. Un-
dersøgelsen resulterede i, at der i uge 12 (19/3-24/3) 
hver dag, i en artikelserie i Politiken, blev sat fokus 
på emner som kvindelige ledere og rekruttering, er-
hvervskvinders brug af netværk, og erhvervskvinders 
holdninger til kønskvotering. 

Samarbejdet blev afsluttet med endnu et debatmøde 
i Politikens Foredragssal med titlen ”Flere kvinder 
på chefgangen?”, tirsdag den 27/3. Panelet bestod 
af Elisabeth Møller Jensen, samt ligestillingsminister 
Eva Kjer Hansen og politidirektør Hanne Bech Han-
sen. Arrangementet var et tilløbsstykke med næsten 
100 deltagere. 

Om Ekspertdatabasen

KVINFOs Ekspertdatabase er et 
værktøj til at finde kvindelige eks- 
perter inden for alle videns- 
områder.
Ved udgangen af 2007 indeholdt 
basen 1109 profiler på kvinder  
inden for forskning, erhvervsliv,  
forvaltning, kultur og politik. 
Basen er gratis og benyttes af me-
dier, erhvervsliv, organisationer og 
ministerier til at finde kvalificerede 
kvinder til ekspertudtalelser, kon-
sulentopgaver, og som kandidater 
til bestyrelsesposter.
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Mentornetværket –  
det største af sin slags

KVINFOs mentornetværk har siden starten i 2002 
matchet flygtninge/indvandrerkvinder med kvinder 
på det danske arbejdsmarked. Siden da er netvær-
ket vokset til at blive verdens største af sin slags med 
afdelinger i København, Århus, Esbjerg og Odense.   
 
I 2007 oplevede mentornetværket en tilvækst på 422 
deltagere til i alt 2938 deltagere. De er fordelt på 1260 
mentees, 1185 mentorer og 493 kontaktpersoner. 510 
match er udført i 2007, og det høje antal match fra året 
før har således været opretholdt. Igen har resultater-
ne været gode: Ca. 143 mentees er kommet i arbejde 
eller praktik i løbet af året. Dertil kommer de mentees, 
der har påbegyndt eller gennemført en uddannelse.

Fortsat konsolidering af de enkelte afdelinger
Mentornetværket i Odense kunne ved årsskiftet fejre 
sit toårs-jubilæum. Afdelingen adskiller sig fra de 
øvrige afdelinger ved at være placeret i boligområ-
det Vollsmose. På trods af afdelingens succes med 
at tiltrække mentees både fra og uden for Vollsmose, 
byder placeringen i området ikke kun på fordele, men 
tillige en række udfordringer i forhold til både rekrutte-
ring og konsolidering. En væsentlig strategi har været 
opsøgende arbejde og etablering af personlige kon-
takter. Det er et langt sejt træk, men indsatsen har 
båret frugt, og et stigende antal kvinder fra Vollsmose 
melder sig nu som mentees.

I den oprindelige ansøgning til Integrationsminis-
teriet opererede netværket med at oprette en afdel-
ing i Ålborg i 2008. Ud fra en samlet betragtning har 
netværket dog valgt en omdisponering af midlerne. 
Den usikre finansiering af afdelingen i Århus i forb-
indelse med strukturreformen har betydet, at men-
tornetværket har valgt at styrke afdelingen i Århus 
og dermed sikre en fortsat forankring  i hhv. Århus 
og København. Derigennem støttes det arbejde, 
som Århus-afdelingen hele tiden har lavet i Ålborg.  
Netværket i Århus strækker sig i dag til Silkeborg, 
Randers, Horsens, Vejle samt Ålborg.

Afdelingen i Esbjerg/Varde dækker fortsat hele Esbjerg 
og Varde Kommune, selvom ressourcerne i praksis 

Mentornetværkets julearrangement 
2007

Mentornetværkets julearrangement 
2007
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begrænser det aktive arbejde til Esbjerg by og Varde 
by. Afdelingen får stadig mange henvendelser om 
samarbejde fra Bramming og Ribe samt øvrige mindre 
byer i Varde Kommune. Mens ressourcerne ikke ræk-
ker til at imødekomme de mange henvendelser, er in-
teressen for netværkets arbejde i denne del af landet 
således fortsat voksende.

Nye projekter
Sociale mentorer
I efteråret modtog mentornetværket 2.979.200 kr. fra 
Arbejdsmarkedsstyrelsens pulje ”Ny projektstøtte til 
integration af personer i kanten af arbejdsmarkedet”. 
Bevillingen skal bruges til at udvikle og afprøve me-
toder i forhold til, hvordan flygtninge- og indvandrere 
kommer nærmere deres mål i Danmark ved at få en 
social mentor. Projektet ”Udenfor - Indenfor. Plads til 
alle i KVINFOs mentornetværk” gennemføres over 
de næste to år. Ud over at styrke kvindernes person-
lige kompetencer og netværk og dermed bringe dem 
nærmere arbejdsmarkedet, er ideen, at de metoder, 
der udvikles og afprøves i det nye projekt, vil kunne 
inspirere det øvrige arbejde i mentornetværket.

Rollemodeller
”Brug for alle i Danmark - korps af rollemodeller med 
etnisk minoritetsbaggrund” blev lanceret i maj 2007 af 
KVINFOs mentornetværk ved Kvindemuseet i Århus, 
og en lang række aktiviteter er fulgt i kølvandet.  
Rollemodellerne har været efterspurgte og besøger 
kurser, aktiveringsprojekter og sprogskoler. I efteråret 
blev der etableret en hjemmeside, og indsamling af 
livshistorier blandt rollemodellerne er nu gået i gang 
med henblik på en planlagt udstilling på Kvinde- 
museet i september 2008.  

Kurser
Bikubenfonden har bevilliget 2.484.112 kr. til finansie-
ring af mentornetværkets kurser for deltagerne i den 
resterende projektperiode. Netværket vil derfor fortsat 
tilbyde kurser til mentorer og mentees frem til udgan-
gen af 2009. Det betyder et kvalitetsløft for det enkelte 
mentorpar samt en styrkelse af mentornetværket ge-
nerelt. 
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“Everyone Needs a Mentor”-konference
I samarbejde med Syddansk Universitet afholdt men-
tornetværket i Odense den 6. oktober en konference 
om mentoring, køn, karriere og kultur. Hovedtaler var 
professor David Clutterbuck, en af Europas mest in-
novative tænkere inden for mentoring og coaching. 
Konferencen tiltrak over 120 deltagere.

Et af resultaterne af konferencen var, at kendskab 
til mentornetværket nåede ud i en langt bredere 
kreds af virksomheder og institutioner især på Fyn 
og i Trekantsområdet. Virksomheder og institutioner 
blev inspireret til at danne egne mentorordninger 
med henblik på rekruttering og kompetenceudvikling 
af medarbejdere med etnisk minoritetsbaggrund.  
Endelig blev konferencen et samlende arrangement 
for alle mentees og mentorer i mentornetværket, 
hvilket styrkede deres fornemmelse af at være en del 
at et stort landsdækkende netværk.

Konferencen var en foreløbig kulmination på et samar-
bejde mellem KVINFOs mentornetværk i Odense og 
Syddansk Universitet, som blev etableret i forbindelse 
med åbningen af netværkets Odense-afdeling i 2006.

Medier og samarbejdspartnere
Mentornetværkets erfaringer videreformidles her-
udover i en række andre sammenhænge. Der er fort-
sat en række samarbejder med både offentlige og 
private aktører, som ønsker sparring og rådgivning i 
forhold til opstart af egne mentorordninger.  Eksem-
pelvis er der i 2007 etableret samarbejder med LO, 
Dansk Magisterforening, BRF Kredit, FOA og Social 
og Sundhedsskolen på Fyn. Alle aktører, der arbejder 
med tiltag inden for mentoring.

Pressen har også fortsat fokus på netværket. Særligt 
afdelingen i Esbjerg/Varde har i det seneste halvår 
af 2007 haft en forholdsmæssig stor pressedækning 
med fokus på afdelingens løbende arbejde samt dens 
andel i det nye projekt ”Udenfor – Indenfor”.

Mentornetværkets julearrangement 
2007
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Mellemøstaktiviteter på KVINFO

I 2007 har KVINFO for alvor etableret sig som part-
ner i Det Arabiske Initiativ under Udenrigsministeriet. 
KVINFO koordinerer og leder tre bilaterale program-
mer i henholdsvis Jordan og Marokko, samt et større 
regionalt program med aktiviteter i hele regionen. 
Det regionale program er resultat af det pilotprojekt, 
som KVINFO afsluttede i april 2007. Det overordnede 
formål med alle projekter er dels at støtte kvinders ret-
tigheder i Mellemøsten og Nordafrika, dels at udvide 
dialog og samarbejde mellem danske og arabiske 
partnere.

Opbygning af en ny afdeling
KVINFO har i 2007 styrket sit team omkring Mel-
lemøstaktiviteterne. Anne Margrethe Rasmussen til-
trådte som ny leder i januar, og Anne-Maria Mosekilde 
som akademisk medarbejder i februar. I juni blev Lise 
Malling Olsen ansat som rådgiver ved KVINFOs part-
nerorganisation JNCW – Jordanian National Commis-
sion for Women i Amman, Jordan, mens Sana Jelassi 
tiltrådte som lokal koordinator i Rabat, Marokko. Sana 
har kontor ved den danske ambassade. Anne Nybo 
blev ansat som akademisk medarbejder i december, 
og ansvaret for den økonomiske administration af 
Mellemøstaktiviteterne ligger nu hos Lene Ingvartsen, 
som tiltrådte KVINFOs sekretariat i november.  

Implementering af familielovgivning i Marokko
Det bilaterale familieretslige projekt i Marokko Partner-
ship Project for the Implementation of Women’s Rights 
and the Family Code blev igangsat i januar, men først 
i juni tiltrådte Sana Jelassi som lokal koordinator. 
Projektets danske partnere: Familiestyrelsen, Stats-
forvaltningen Hovedstaden, Københavns Byret og 
Københavns Retshjælp har siden været i Marokko.
Familiestyrelsen havde i juni møder med deres marok-
kanske partner, Institut Supérieur de la Magistrature 
(ISM), der har ansvar for uddannelsen af dommere i 
Marokko. Samarbejdet fokuserer på erfaringsudveks- 
ling og udvikling af metoder for mægling ved skilsmis-
ser i Marokko og Danmark. I oktober kom seks  
marokkanske dommere på genbesøg i Køben-
havn med de samme temaer på dagsordenen.  
Med i delegationen var bl.a. højesteretsdommer Zhour 
al Horr og leder af ISM Mohamed Saïd Bennani.  

Palæstina 15.-24. januar
Forberedelsesmission til regionalt 
tematisk program med deltagelse 
af Mahmoud Issa og Elisabeth 
Møller Jensen. I samarbejde med 
Folkekirkens Nødhjælp.

Jordan 19.-29. februar
Anette Steen Pedersen blev ud-
sendt som ekspert på den første 
mission til Jordan under “Decentral-
ization and Women’s Participation”.

Libanon & Syrien 20. feb.-7. marts
Forberedelsesmission til regionalt 
tematisk program med deltagelse 
af Mahmoud Issa og Anne Mar-
grethe Rasmussen. I samarbejde 
med Folkekirkens Nødhjælp.

Marokko 24.-28. marts
Anne Margrethe Rasmussen og Ka-
tarina Blomqvist deltog i møder med 
det marokkanske justitsministerium 
og holdt ansættelsessamtaler til 
stillingen som lokal koordinator for 
programmet “Partnership Project 
for the Implementation of Women’s 
Rights and the Family Code”.

Jordan 25.-30. marts
Anna Maria Mosekilde besøgte 
projektet “Engendering the Public 
Sphere”.

Missioner til Mellemøsten

Studerende uden for Lebanese- 
American University i Beirut, hvor med-
arbejdere fra KVINFOs Mellemøst-
afdeling var på besøg.
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I samarbejde med KVINFO arrangerede Københavns 
Universitet et offentligt møde, hvor Zhour al Horr for-
talte om den marokkanske familielovgivning.
Statsforvaltningen Hovedstaden besøgte ligeledes 
Marokko i juni for at udvikle et samarbejde om ud-
måling af børne- og hustrubidrag. I december var 
KVINFO sammen med Statsforvaltningen København 
vært for en delegation af seks marokkanske dommere, 
som skulle se på danske erfaringer.
   
Engendering the Public Sphere i Jordan
Det dansk-jordanske projekt “Engendering the Public 
Sphere” blev ligeledes igangsat i januar måned, og en 
dansk rådgiver blev udstationeret fra juni. Projektet 
skal fremme ligestilling i den offentlige sfære og styrke 
jordanske kvinders økonomiske deltagelse i sam-
fundet. De jordanske partnere er Jordanian National 
Commission for Women, JNCW, samt ligestillingsen-
heden ved Planlægningsministeriet, MoPIC.
Som en del af projektet er KVINFOs ekspertdatabase 
udviklet til en arabisk version, som i 2008 vil blive 
lanceret som “Who is She in Jordan”.

Decentralisering og politisk deltagelse i Jordan
Sammen med Kommunernes Landsforening er KVIN-
FO dansk partner i projektet Decentralisation and 
Women’s Participation. Et pilotprojekt, der skal støtte 
en jordansk decentraliseringsreform, med Planlæg-
ningsministeriet (MoPIC) samt Jordanian National 
Commission for Women (JNCW) som partnere.

Støtte til valgaktiviteter i Jordan
Som følge af, at den jordanske regering i marts 
præsenterede en ny kommunalvalgslov, der sikrer 
kvindelige politikere 20 % af pladserne i kommunal-
bestyrelserne, besluttede KVINFO sammen med sine 
jordanske partnere at reallokere en del af budgettet for 
de bilaterale projekter i Jordan til støtte af aktiviteter i 
forbindelse med lokalvalget i juni måned. Støtten blev 
administreret af JNCW og gik til træning og promove-
ring af kvindelige kandidater, samt til generel oplysn-
ing om den nye lov. 

Bevilling til nyt regionalt program
KVINFO modtog den 1. juli en bevilling på 14 mio. kr. 
til Det Arabiske Initiativs Regionale Kvindeprogram 
med titlen “Dialogue and Cooperation on Women’s 
Rights in the Arab Region”. 
Programmet er et resultat af det etårige pilotprojekt, 

Marokko 10.-17. juni
Katarina Blomqvist deltog i møder 
med justitsministeriet og introduce-
rede Sana Jelassi til “Partnership 
Project for the Implementation of 
Women’s Rights and the Family 
Code”.

Jordan og Syrien 26. oktober - 
3. november
Anna Maria Mosekilde og Anne 
Margrethe Rasmussen besøgte 
projektet “Engendering the Public 
Sphere” og mødtes med NGO’er i 
Jordan og Syrien vedrørende aktivi-
teter under “Dialogue and Coopera-
tion on Women’s Rights in the Arab 
Region”.

Marokko 11.-16. november
Anne Margrethe Rasmussen besøg- 
te projektet “Partnership Project 
for the Implementation of Women’s 
Rights and the Family Code” og 
holdt møder med den danske am-
bassade samt en række NGO’er 
vedrørende nyt bilateralt program.

Egypten 15.-19. december
Anna Maria Mosekilde mødtes med 
en række NGO’er vedrørende sam-
arbejde ifbm. med “Dialogue and 
Cooperation on Women’s Rights in 
the Arab Region”.

Trine Pertou Mach deltog for Folke-
kirkens Nødhjælp på en forberedelses-
rejse i Damaskus under et pilotprojekt.
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som afsluttedes i april og har fokus på fire strategiske 
indsatsområder: 
 - Legal Change 
 - Women’s Participation in the Public Sphere 
 - Domestic Violence 
 - Research, Documentation and Information on gen-
der related issues 

Programmet ledes og administreres af KVINFO og 
støtter erfaringsudveksling, netværkssamarbejde og 
videndeling mellem et bredt udsnit af institutioner og 
organisationer i såvel Danmark som en række ara-
biske lande. Temaerne er identificeret i samarbejde 
med de arabiske partnerorganisationer. 

Fund for Dialogue and Cooperation on Women’s 
Rights in the Arab Region
I forbindelse med det regionale program har KVINFO 
etableret en åben pulje, hvorfra der vil blive uddelt 
3,8 mio kr. i perioden 2007-2008. Danske kvindeor-
ganisationer og andre civilsamfunds aktører kan søge 
midler til samarbejdsprojekter med fokus på kvinders 
rettigheder og pengene vil blive bevilget af en ekstern 
komité nedsat til formålet. Formand for komiteen er 
seniorforsker Ida Nicolaisen.  

Dansk-marokkansk seminar i København
KVINFO arrangerede i januar et dansk-marokkansk 
seminar med repræsentanter for 8 marokkanske or-
ganisationer og 12 danske organisationer. Formålet 
var at knytte samarbejdsrelationer mellem en række 
marokkanske og danske kvindeorganisationer med 
henblik på fremtidige fælles projekter og partnerska-
ber.  De marokkanske deltagere var alle partnere i pro-
grammet “Social Communication, Political Participa-
tion and Democratic Governance”, som er finansieret 
af Udenrigsministeriet og koordineret af UNIFEM i Ma-
rokko. De fleste marokkanske deltagere vil endvidere 
være partnere i et bilateralt program, som KVINFO 
forventer at lancere i 2008.

Seminar om Køn og ligestilling i Mellemøsten
KVINFO inviterede 29. marts alle involverede i Uden-
rigsministeriets øvrige projekter og programmer under 
Det Arabiske Initiativ til et seminar om “Køn og lige-
stilling i Mellemøsten og Nordafrika”. Julie Pruzan-
Jørgensen, DIIS, holdt et oplæg om reformprocesser 
i Marokko og Jytte Larsen, KVINFO, bidrog med et 
oplæg om kønsmainstreaming.

Projekt-/samarbejdspartnere 
under Det Arabiske Initiativ, 
Danmark

Ligestillingsafdelingen
Beskæftigelsesministeriet
Dannerhuset
Det Nationale Voldsobservatorium 
Familiestyrelsen 
Folkekirkens Nødhjælp
Kommunernes Landsforening
KULU
Kvinderådet 
Københavns Byret
Københavns Retshjælp
Københavns Universitet,  
det juridiske fakultet
Københavns Universitet,  
det teologiske fakultet
Roskilde Universitetscenter 
Statsforvaltningen Hovedstaden
Ålborg Universitet, FREJA

Projekt-/samarbejdspartnere 
i Mellemøsten & Nordafrika

Association Dèmocratique des 
Femmes du Maroc (ADFM), Rabat 
og Casablanca
Jordanian Ministry of Labour, Am-
man
JNCW, Amman
Jordanian Women’s Union, Amman
Nuqul group, Amman
Lebanese American University, 
IWSAW, Beirut
Ministère de la Justice, Rabat
Institut Supérieur de la Magistra-
ture, Rabat
Ministry of Planning and Inter-
national Cooperation (MOPIC), 
Amman
MOPIC Gender Division, Amman
UNDP, Amman
UNIFEM, Rabat
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Økonomi og organisation

KVINFO er en selvejende institution under Kulturmini-
steriet. Fra 2002 overgik KVINFOs driftsbevilling fra fi-
nansloven til Tips- og Lottomidler til særlige Biblioteker 
og Biblioteksformål, som fordeles af Biblioteksstyrel-
sen. KVINFO indgik i 2005 en 4-årig resultatkontrakt 
med Kulturministeriet. Den samlede bevilling til drift, 
udviklingsprojekter og til opfyldelse af målene i resul-
tatkontrakten var i 2007 kr. 6.984.500.

I 2003 indgik KVINFO en 4-årig aftale med Ministeriet 
for Flygtninge, Indvandrere og Integration om driftstil-
skud til fuld finansiering af Mentornetværk for kvinder 
med flygtninge- og indvandrerbaggrund. Aftalen blev i 
2005 forlænget fire år frem til udgangen af 2009. Men-
tornetværket har i 2007 modtaget i alt kr. 3.800.000 
fra Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integra-
tion fra denne bevilling. Herudover gav ministeriet to 
særbevillinger: En bevilling på kr. 800.000 til driften 
af mentornetværkets afdeling i Vollsmose Odense for 
perioden 1. april 2007 – 31. marts 2009 samt en bevil-
ling på kr. 619.000 til projektet “Rollemodeller”. Dette 
projekt gennemføres af afdelingen ved Kvindemuseet 
i Århus. 

Endvidere har Arbejdsmarkedsstyrelsen givet en be-
villing på kr. 2.979.200 til projektet ”Udenfor - Indenfor. 
Plads til alle i KVINFOs mentornetværk”, der løber i 
perioden 1. oktober 2007 – 31. december 2009. Ende-
lig har Mentornetværket modtaget kr. 1.470.000 fra Bi-
kubenfonden til et pilotprojekt vedr. professionalisering 
af mentorrelationen gennem uddannelse af mentorer. 
Projektets bevillingsperiode var kalenderåret 2007.

I 2006 indgik KVINFO en aftale med Udenrigsmini-
steriet om tilskud på kr. 3.968.540 til projektet ”Lige-
stilling og kvinders rettigheder i Mellemøsten – pilot-
projekt”. Projektet løb over 12 måneder i 2006-2007, 
hvorefter det blev forlænget med tre måneder til 30. juni 
2007 indenfor samme økonomiske ramme. Resultatet 
af projektet blev indgåelse af en 2-årig kontrakt med 
Udenrigsministeriet til projektet ”Det Arabiske Initiativ: 
Regionalt kvindeprogram”. Denne bevilling er på kr. 
14 mio. for perioden 1. juli 2007 – 30. juni 2009.

Derudover blev der i 2007 indgået kontrakter med 
Udenrigsministeriet vedr. tre bilaterale projekter i Mel-

KVINFOs bestyrelse

Inge Henningsen, forkvinde
Rektorkollegiet

Charlotte Kroløkke, 
næstforkvinde, Rektorkollegiet

Vibeke Abel
Ligestillingsministeriet  

Steen Bille Larsen
Det kongelige Bibliotek

Eva Fønss-Jørgensen
Statsbiblioteket

Nanna Højlund
Kvinderådet

Jytte Nielsen
Personalerepræsentant

Dorthe Olander Pedersen
Danmarks Journalisthøjskole

Bente Rosenbeck
Forskningsstyrelsen
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lemøsten: ”Decentralisation and Women’s Participa-
tion” (Jordan), som løber fra 1. januar 2007 med en 
samlet bevilling på kr. 973.700, ”Engendering the Pub-
lic Sphere” (Jordan) fra 1. januar 2007 til  31. december 
2009 med en samlet bevilling på kr. 9.600.000 samt 
”Dansk-marokkansk partnerskabsprojekt for kvinders 
rettigheder og gennemførelse af familieloven, Marok-
ko”, som løber fra 1. januar 2007 til 30. juni 2009 med 
en samlet bevilling på kr. 7.800.000.

I 2007 har forskningsprojektet ”Ligestillingens historie 
i Danmark” gennemført sit 2. år af den samlede bevil-
lingsperiode på tre år. Projektet er kommet i stand på 
grundlag af en delt finansiering mellem Carlsbergfon-
det og Kulturministeriets Forskningspulje. Den sam-
lede bevilling for 2007 var på kr. 593.000. 

I november 2006 igangsatte KVINFO projektet ”Nye 
mænd i Danmark” med støtte fra OAK-foundation, 
Ligestil-lingsministeriet, Undervisningsministeriet, Min-
isteriet for flygtninge, indvandrere og integration samt 
Dr. Margrethe og Prins Henriks fond. Projektet doku-
menterer i tekst og foto succesfulde indvandrermænds 
liv i Danmark. Den samlede bevilling i 2007 lød på kr. 
658.000. Projektet afsluttes februar 2008. 

Som vidensinstitution er KVINFOs væsentligste om-
kostning lønninger. KVINFO har i 2007 haft lønudgifter 
til fast og projektansat personale på i alt kr. 12,5 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 administre-
rer Fisken for Kulturministeriet. KVINFO har indgået 
en brugsretsaftale vedr. lokalerne i Fisken. KVINFOs 
bygningsdriftsudgifter udgjorde i 2007 kr. 518.000.
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KVINFO har i 2007 haft fastansat personale svarende 
til 12,05 årsværk. Herudover har der i 2007 været 
14,07 årsværk ansat på projekter og 2,54 årsværk 
ansat i fleksjob og job med løntilskud. 

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

Med udgangen af 2007 var personalefordelingen på 
afdelinger således:

Biblioteket
Biblioteksleder Jytte Nielsen
Forskningsbibliotekar Katarina Blomqvist (frikøbt 20 timer 
pr. uge til Mellemøstafd.)
Forskningsbibliotekar Line Holst Jørgensen
Forskningsbibliotekar Rebekka Mahler
Studentermedhjælp Marte Øygaarden
Bibliotekar Vibeke Rafn Dahm
Bibliotekar Melissa Wieser
Kontorassistent Eva Bankov

Forskningsprojektet Ligestillingens historie
Forsker Jytte Larsen

Sekretariatet
Sekretariatsleder Jette Madsen
Sekretariatsmedarbejder Ina Hartmann
Akademisk medarbejder Lene Ingvartsen
Akademisk medarbejder Henriette Andersen
Receptionist Elin Nyboe Nielsen
Servicemedarbejder Inger Kristensen
IT-koordinator Michael Bryder

Redaktionen 
Redaktør Julie Breinegaard
Redaktør Anita Frank Goth

(fortsættes næste side)

Personale

Katarina Blomqvist
- Repræsenterede Foreningen for 
kønsforskning i bestyrelsen for 
Kvindemuseet
- Repræsenterede KVINFO i 
Foreningen for kønsforsknings 
bestyrelse første halvdel af 2007
- Repræsenterede KVINFO i 
WINE, Women Information Net-
work Europe 
- Medlem af ATHENA, Advanced 
Thematic Network in Activities in 
Women’s Studies in Europe 
- KVINFOs repræsentant i Køns-
netværket

Anita Frank Goth
- Repræsenterede KVINFO i 
Foreningen for kønsforsknings 
bestyrelse anden halvdel af 2007
 
Rebekka Mahler 
- Repræsenterede KVINFO i  
Det uformelle trafficking netværk 

Elisabeth Møller Jensen
- Deltager i Aftagerpanelet for Det 
Humanistiske Fakultet 
- Medlem af Advisory Committee 
on Equal Opportunities for Women
- Medlem af censorkorpset for 
litteraturhistorie og litteraturviden-
skab
- Medlem af censorkorpset for 
dansk på universiteterne
- Medlem af censorkorpset for 
kvinde- og kønsstudier
- Medlem i bestyrelsen for World 
Outgames 2009
- Medlem af styregruppen og for-
retningsudvalget for Golden Days

Jytte Nielsen
- Medlem af Mainstreamingsnet-
værket af 2005
- Personalerepræsentant i 
KVINFOs bestyrelse

Tillidsposter
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Afdelingen for køn og etnicitet
Leder Joy Torpdahl

KVINFOs mentornetværk i København
Akademisk medarbejder Britta Thomsen
Akademisk medarbejder Güzel Turan
Akademisk medarbejder Maria Bøge
Akademisk medarbejder Maruska Mosegaard
Akademisk medarbejder Natalia Pischur Kjær
Praktikant Mia Rosenørn

KVINFOs mentornetværk i Odense
Akademisk medarbejder Mette Østerberg
Akademisk medarbejder Jamal El-Obari

Projektleder for Nye mænd i Danmark
Akademisk medarbejder Elisabeth Andersen

Afdelingen for Mellemøst-aktiviteter
Leder Anne Margrethe Rasmussen
Akademisk medarbejder Anna Maria Mosekilde
Specialkonsulent Mahmoud Issa
Akademisk medarbejder Anne Nybo

Udstationeret i Jordan
Rådgiver Lise Malling Olsen 

Ansat i Marokko
Akademisk medarbejder Sana Jelassi 
 
Erhvervspraktikant, redaktion & bibliotek
Anna Brodersen, N. Zahles Skole (uge 7 og 8)
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Festskrift og 60 års-reception

Professor Anne-Marie Mai var én af  
initiativtagerne til det festskrift, som blev 
afsløret ved Elisabeth Møller Jensens 
60 års-reception. 

- Tak til alle venner og samarbejdspartnere. Tak også 
til fjenderne, ingen nævnt ingen glemt, for uden jer blev 
det alt for kedeligt. Sådan indledte direktør Elisabeth 
Møller Jensen selv KVINFOs åbent hus-arrangement 
d. 5. januar i anledning af hendes 60 års-fødselsdag 
d. 31.12.2006. 

Allerede inden arrangementet havde Elisabeth Møller 
Jensen frabedt sig enhver form for tale ved den store 
og velbesøgte fødselsdag. Alligevel bød arrangemen-
tet på en overraskelse for fødselaren. For på dagen 
afslørede litteraturprofessor Anne-Marie Mai et digitalt 
festskrift til Elisabeth Møller Jensen, der hylder hen-
des markante indsats inden for ligestillingsdebatten 
og kønsforskningen i Danmark.

Med litteraturprofessor Anne-Marie Mai, KVINFOs 
biblioteksleder Jytte Nielsen og historiker og forsker 
Jytte Larsen som initiativtagere har et udsnit af Elisabeth 
Møller Jensens faglige, professionelle og venskabelige 
netværk bidraget til festskriftet med skønlitteratur, col-
lager og artikler med nye refleksioner over køn og kultur.  
 
Festskriftet, som er publiceret på KVINFOs site under 
webmagasinet FORUM, har siden fået omtale i andre 
medier som fx Berlingske Tidende. Efter arrangemen-
tet publicerede FORUM også Elisabeth Møller Jen-
sens tale fra den festlige lejlighed.

De bidrog til festskriftet:

Marianne Alenius
Suzanne Brøgger
Lise Busk-Jensen
Jette Baagøe
Christa Lykke Christensen
Pil Dahlerup
Susanne Fast Jensen
Vibeke Grønfeldt
Inge Henningsen
Unni Langaas
Jytte Larsen
Lisbeth Larsson
Jørn Lund
Jette Lykke
Anne-Marie Mai
Annette K. Nielsen
Anne Birgitte Richard
Merete Ries
Elsebeth Tank
Kirsten Thorup
Ebba Witt-Brattström
Redaktør: Jytte Nielsen
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Fra direktørens kalender

Et udpluk af de konferencer, arrangementer og debat-
ter, Elisabeth Møller Jensen i årets løb har deltaget i 
som direktør for KVINFO.
 
23.01:”Integration, partnerskaber og biblioteker kultur og  
ligestillingsperspektiver”, foredrag og paneldebat på kon-
ferencen ”Integration og biblioteker: Stemmer udefra”. På 
baggrund heraf inviterede Biblioteksstyrelsen KVINFO til 
samarbejde om mentorordninger.

19.2: “Verden efter Allis Helleland”, artikel i FORUM.

23.2: Præsentation af KVINFOs Mentornetværk på “Semi-
nar with national specialised bodies to combat racism and 
racial discrimination on positive action” under ECRI (Euro-
pean Commission against Racism and Intolerance).

8.3: ”Ligestilling er en samfundsopgave”, foredrag i Torshavn. 
600 tilhørere deltog i fejringen af kvindernes internationale 
kampdag, der fik stor mediedækning på Færøerne. Oplæg-
get kunne læses på magasinet Kvinnas hjemmeside.

30.3: Festforelæsning om ”Køn og kunst” ved Det Kongelige 
Akademi for De Skønne Kunsters stiftelsesfest. Trykt som 
kronik i Politiken 22. april.

11.6: Tale ved ALOA-prisoverrækkelse til den algeriske for-
fatter Assia Djebar. Talen blev efterfølgende bragt på All 
About Gender. 

31.7: Oplæg og debat om ligestilling og ledelse på De grønne 
pigespejderes landslejr.

1.9: ”Kvinder, magt og medier”, tale på Socialdemokraternes 
Kvindekonference med temaet ”Kvinde tag magten”. Bragt i 
Politiken d. 12. september.

24.10: Paneldebat med den svenske krimiforfatter Liza 
Marklund i Politikens Hus.

13.12: Paneldebat på Danmarks Blindebibliotek om ”Kunst- 
en, kulturen og lederskabet” med scene- og filminstruktør 
Kaspar Rostrup og adm. direktør på Dagbladet Information, 
Morten Hesseldahl.

8. marts blev fejret med et stort 
arrangement på Færøerne, hvor 
direktøren holdt foredrag. Bag ini-
tiativet stod magasinet Kvinna, og 
begivenheden gav genlyd også i 
andre færøske medier.
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KVINFO vil gerne have lov til at takke for godt samar-
bejde i 2007. Takken går til bevilgende myndigheder,
samarbejdspartnere og støtter:

A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond 
til almene Formaal; Aschehoug (Lindhardt & Ringhof); As-
sociation Enakhil pour la Femme et l’Enfant, Marrakech; 
Association Marocaine de lutte contre la Violence à l’égard 
des Femmes (AMVEF), Casablanca;  Aalborg Kommune;  
Aarhus Kommune; Arbejdsmarkedsstyrelsen; Biblioteks-
styrelsen; Bikuben-fonden; Carlsberg Fondet; Centre des 
Droits des Gens (CDG), Fès; Christinainstituttet; CIBER; 
CIFF; CKU; COWI; Dannerhuset; Dansk Kvindesamfund; 
Dansk Magisterforening; Dansk Sygeplejeråd; Datagraf; 
DI; Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond; Den Eu-
ropæiske Kvinde-lobby; Danmarks ambassader i Damas- 
kus, Cairo og Rabat; Dansk-Egyptisk Dialog Institut; Det 
Danske Institut i Damaskus; Det Kongelige Bibliotek; DIIS; 
EMHRN; Esbjerg Kommune; Familiestyrelsen; feministisk 
forum; Femmes (AMVEF), Casablanca; Folkekirkens Nød-
hjælp; Folkeuniversitetet; Fondation Zakoura Micro Credit, 
Casablanca; Foreningen for kønsforskning; Foreningen 
Nydansker; Goethe-Instituttet; Henna; Indenrigsministeri-
et; Infomedia; Institut for Menneskerettigheder; Janus Inte-
grator; JNCV, Jordanian National Commission for Women; 
KILDEN; Kommunernes Landsforening KL; Kulturmini-
steriet; Kulturnet Danmark; Kvinnohistoriska samlingarna; 
Kvindemuseet; Kvinderådet; Københavns Byret; Køben-
havns Kommune; Ligue Dèmocratique des Droits de la 
Femme, Rabat; Ligestillingsafdelingen; LO; LOKK; Match-
worker; Mellemfolkeligt Samvirke; Ministeriet for flygtninge, 
indvandrere og integration; MOPIC, Ministry of Planning 
and International Cooperation in Jordan; Morgendagens 
Heltinder; Morocco Ministry of Justice; Nationella sekretari-
atet för genusforskning; NetCetera; Netminers; NNIT; Nor-
disk institutt for kvinne- og kjønnsforskning (NIKK); Nordisk 
Ministerråd; Nykredit; Oak Foundation; Plantedirektoratet; 
Politiken; Rambøl Management; Reseau National des Cen-
tres d´Ecoute des Femmes Victimes de Violence, Rabat; 
Rostra Kommunikation; SBCI (Statens Bibliotekscenter for 
Integration); Sekretariatet for Genusforskning; Selskab for 
ligestilling (tidl. Kvindeligt Selskab); Silkeborg Kommune; 
Statsbiblioteket; Statsforvaltningen København; Syddansk 
Universitet; TDC; Trampolin; 3F; Udenrigsministeriet;  
Undervisningsministeriets Programstøttemidler; UNIFEM 
Marokko; University of Amman; Varde Kommune; Vind-
rosen - De Frivilliges Hus, Esbjerg; Vollsmosesekretariatet; 
Women in Technology (WITEC).

Tak


