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Der finDes ingen ligestillings-
problemer i Danmark…..øh!?

Engang imellem er jeg ved at falde ned af stolen, ud af 
vinduet og ned i havnen i chok, når folk, der burde vide 
bedre, taler om ligestilling. Fra de mest uventede kanter 
kan man høre, at med undtagelse af indvandrerkvinder, 
som udgør en helt særlig udfordring, findes der ikke
ligestillingsproblemer i Danmark! Og det er jo simpelt
hen ikke sandt. For selvom Danmark indtager en flot 
europæisk førsteplads, når det gælder antallet af kvinder 
på arbejdsmarkedet, skraber vi samtidig bunden af den 
europæiske ligestillingsstatistik, når det gælder kvinder 
i ledelse. Her optræder Danmark på en lige så impone
rende taberplads. Nr. 28 på listen. Kun overgået af 
Malta og Cypern. 

Det danske ligestillingsparadoks burde således falde 
i øjnene. Valget står heldigvis ikke længere mellem 
familie og arbejde. Men måske står valget for kvinder 
stadigvæk mellem familie og karriere? Et symptom på 
uløste ligestillingsproblemer.

Derfor er potentialet til at få øje på. Tænk hvis vi turde, 
kunne og virkelig ville tage det næste store skridt. Flere 
mænd ind i den offentlige sektor, flere mænd ind i 
pleje og omsorg, flere mænd på  øremærket  barsel og 
mange, mange flere dygtige kvinder ind i ledelse. Inklu
sive i den politiske ledelse ikke mindst af kommunerne, 

som nok kunne trænge til en oprustning. Tænk hvis 
vi tog fat på at løse de åbenlyse problemer, der i dag 
skubber Danmark ud af den nordiske ligestillingselite, 
som vi indtil for få år siden var en selvfølgelig del af.  
Tænk hvis vi sammen satte os for at udvikle en vinder
strategi for ligestilling af det danske samfund? Måske 
ville det skabe så meget ekstra velfærd, at vi fik råd til 
at forny ambitionerne på andre områder. Flere hænder 
i vuggestuer, børnehaver og plejehjem og mere respekt 
for det store omsorgsarbejde i den offentlige sektor. 
Måtte det blive så attraktivt, at selv mænd fik lyst til at 
gøre en indsats.    

Og de ombejlede indvandrerkvinder, som så mange står
på spring for at hjælpe. Hvad med dem? Her er det mest 
karakteristiske måske, at forskellen på de isolerede kvin    
der med de tunge problemer og den unge hurtigløbende 
fortrop er så markant, at det slet ikke giver mening at 
tale om ’indvandrerkvinder’ under et. Mange unge kvin  
der med indvandrerbaggrund er mønsterbrydere i en
grad og i et tempo, så man kan spørge sig, om det må
ske bliver dem, der kommer til at vise resten af den 
kvinde lige befolkning karrierevejen. Derfor skal ind
satsen må l rettes efter behov, men hjælpen til ind vand
rerkvin der må ikke bruges til at skjule de store proble
mer, som fler tallet af danske kvinder fortsat lider under. 

Velkommen 
til kVinFo!
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Elisabeth Møller Jensen  
Direktør i KVINFO
Videnscenter for køn, ligestilling og etnicitet
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100-ÅRS FeSt 
 FoR kVinDeRS      
 ValGRet

”Nu har Kvinderne i saa mange Aar maattet 
høre paa Mændene, ved denne Lejlighed ønsker 
vi at gøre Gengæld!” 
– Sådan lød det d. 3. maj 1908, da kvindeorganisationerne 
fejrede den kommunale valgret i Københavns rådhushal.

Med vedtagelsen af en ny valglov d. 20. april 1908 vandt danske kvinder 
endelig ret til at stemme og stille op til kommunalvalg. En lang kamp 
for kvinders valgret havde mobiliseret aktivister i titusindvis og gjort 
kvindevalgretten til en folkesag i Danmark, og d. 12. marts 1909 kunne 
danske kvinder for første gang stemme ved et kommunalvalg.

Kvindernes indtog i lokalpolitik er en stor, men ofte overset milepæl i 
ligestillingens og demokratiets historie. Derfor har KVINFO markeret 
det med et helt jubilæumsår fra d. 20. april 2008 – 12. marts 2009 for at 
kaste nyt lys over køn og politik, både før og nu. Og idéen er slået bredt 
an landet over, hvor året har stået i kvindevalgrettens tegn med en lang 
række debatmøder, udstillinger og mediedækning. 

Jubilæumsåret blev skudt i gang d. 20. april med en stor festparade gen
nem København. Ca. 3500 mennesker deltog, da udsmykkede vogne, 
musik og kameler drog af sted i solskin fra Frederiksberg Rådhusplads 
for at ende på Rådhuspladsen, hvor Københavns Kommune stod for fest, 
debat og koncert med Anne Linnet. 

En lang række kvindeorganisationer, fagbevægelsen og de politiske 
par  tier deltog i paraden, som var arrangeret af LO og 3F. KVINFO var 
naturligvis også med og havde i dagens anledning fået hjul på, med en 
paradevogn.

masser af viden om valgret på kvinfo.dk
I anledning af 100året for kvinders valgret fortæller KVINFO om kvin
der i kommunalpolitik gennem 100 år på et helt nyt valgretssite, hvor vi 
samler fakta, forskning og fortællinger: 

I 1909 blev 127 kvinder valgt ind i de dengang 1206 kommuner, og det 
svarer til en kvindeandel på 1,3 %. På KVINFOs valgretssite kan du læse 
om, hvem de kvindelige politikere var, og hvordan de oplevede den første 
tid i de kommunale råd.

Valgretssitet sætter også fokus på kvinders politiske deltagelse i de danske 
kommuner efter 1909. I dag, 100 år senere, halter kvinderepræsentationen 
i danske kommuner med 27 % stadig langt bagefter både Folketinget og 
de andre nordiske lande. Med formidlingen om kvinder i kommunalpoli
tik sætter KVINFO derfor også fokus på en stor og aktuel samfundsmæs
sig udfordring: At få flere kvinder ind i lokalpolitik i Danmark. 

FeStoptoG apRil 2009

kVinFoS paRaDeVoGn

ValGRetSFeSt 1908

kØBenHaVnS 
RÅDHuS 1908 
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Mænd sidder tungt på kommunernes byrådsstole. 
Kun hver fjerde byrådsmedlem er kvinde i 2009. 
93  % af landets kommuner har også en mandlig 
borgmester. Det er blot én af mange gåder om 
køn og politik. Hidtil har forskningen fokuseret 
på kvinders repræsentation i landspolitik, og 
derfor har KVINFO taget initiativ til et videnska
beligt jubilæumsskrift, Kvinder i kommunalpoli
tik 19092009, for at råde bod på den manglende 
forskning på området. 

Festskriftet præsenterer førende forskere på 
feltet, ny viden om kampen for valgret og viser, 
at kvinder står som velfærdsstatens arkitekter. 

Køn og demoKrati

Særlige kommuner, hvor det er gået godt med 
ligestillingen, bliver også præsenteret, og fest
skriftet giver også bud på, hvorfor Danmark er 
sakket agterud i Norden, og hvad der skal til for 
at få flere kvinder ind i kommunalpolitik.

Festskriftet er udgivet med støtte fra 
Velfærdsministeriet og Københavns Kommune. 

Demokrati i teori og praksis
Personlige historier mødte politiske analyser, 
da en overborgmester, en forfatter og en række 
forskere på skift indtog scenen på konferencen 
“Kommunedemokrati og kvindemagt i 100 år”. 

Overborgmester Ritt Bjerregaard 

mødte forfatter Hanne-Vibeke Holst 

til en samtale om kvinder og magt 

d. 9. marts. Det blev til et personligt 

interview om en lang karriere i politik, 

som kan ses i videoklip på kvinfo.dk

Forsker Anna Wowk 

præsenterer sit bidrag 

til festskriftet.

Se festskriftet 

Kvinder i kommunal-

politik 1909-2009 på 

www.kvinfo.dk

politiker eller perle?
I anledning af 100året for kvinders valgret har 
Københavns Kommune taget initiativ til et mentor
program for kvinder med etnisk minoritetsbaggrund, 
der overvejer en politisk karriere. KVINFO varetager 
mentorprogrammet, der skal bane vej for etniske mi
noritetskvinders politiske deltagelse, og styrke forholdet 
mellem kvindelige lokal og folkevalgte politikere og 
kvinder med minoritetsbaggrund. 

Med arrangementet den 9. marts 2009 satte 
KVINFO et festligt punktum for jubilæumsåret 
for kvinders valgret.

kVinFos ÅRSBeRetninG 2008-2009
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“Når du har brugt alle pengene på ebay, 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 kvindehistorie 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

lån en bog 

KVINFOs hjerte er et landsdækkende forsk
nings og specialbibliotek med over 20.000 
bøger og tidsskrifter, der registrerer, ind
samler og formidler dansk og international 
kvinde, køns og mandeforskning. Og det 
er herfra, at institutionen siden 1964, hvor 
Nynne Koch grundlagde KVINFO, er vokset.

søg viDen

På kvinfo.dk tilbyder vi viden om køn, lige 
stilling og dansk kvindehistorie. Find eks 

perter, lån bøger, følg med i de nyeste forsk
nings resultater og læs skæve, sjove artikler.
 
Få nyheder

KVINFO  tilbyder nyhedsservice, der spænder 
fra generel til specifik information og hen ven
der sig til en bred målgruppe, lige fra prakti
kere, almindeligt interesserede mennesker 
og journalister til kønsforskere. Flere end 
13.000 mennesker abonnerer på et eller flere 
af kvinfo.dks nyhedsbreve.
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Dansk Kvindehistorie på www.kvinfo.dk er en 
unik indgang til danske kvinders historie, som 
bliver flittigt brugt ikke mindst af skoleelever 
og studerende. Her er både det hurtige overblik 
over milepæle og pionerer på vejen til politisk 
og juridisk ligestilling, og mulighed for at for
dybe  sig i ligestillingsdebatten anno 1880’erne i 
den tidlige kvindebevægelses gamle tidsskrifter.

Aktuel formidling af den kvindehistoriske kul
turarv og forskning er en af KVINFOs kerne
opgaver, og de historiske ressourcer bliver hele 
tiden udviklet og udvidet.

kvindekilder i nye klæder
I 2008 har Kvindekilder under Dansk Kvinde
historie fået nyt udseende og nye funktioner, der 
gør det lettere at bruge og søge i. Kampen for      

“Spændende og lærerig side. Jeg vil anbefale den. 
Min far (47) finder den interessant, og det siger lidt om 
en side om kvindehistorie...”

“Jeg synes det er godt, at man kan finde frem 
til kvinderne igennem tiderne, der er mange 
kvinder som har ydet noget specielt i deres liv og 
det fortjener at blive husket.”

“Jeg ville ønske, at der fandtes en tilsvarende ting 
på nettet om mænd...”

uddannelse og arbejde, rødstrømpebevægelsen 
og adgang til fri abort er nogle af de temaer, som 
Kvindekilder fortæller om. Via artikler med links 
til originale historiske kilder som fx avisartikler, 
love og erindringsklip, kan besøgende dykke ned 
i kvinders liv og kamp for ligestilling i Danmark 
gennem mere end 100 år.

fra digitalt leksikon til dialog om viden
Dansk Kvindebiografisk Leksikon er et af KVIN
FOs mest populære tilbud på nettet. Nu inviterer 
vi brugerne til at bidrage med ny viden om værkets 
1924 biograferede kvinder. 

Fra 2009 er det muligt at tilføje ekstra oplysninger, 
billeder og links til de ekspertskrevne bio grafier – 
som forbliver uændrede og fortsat vil udgøre den 
videnskabelige kerne i opslagsværket. Projektet er 
støttet af Kulturnet Danmark.

nordisk kvindelitteratur på web
Kvinders litteratur gennem 1000 år er sikret en 
storstilet, international formidling på internettet, 
når værket Nordisk kvindelitteraturhistorie 
udkommer online som del af KVINFOs kvinde
historiske portal i 2011. 

Projektet er finansieret af den svenske Riksbankens 
Jubileumsfond og A.P. Møller og Hustru Chastine 
McKinney Møllers Fond til almene Formaal.

  Kvindehistorie på nettet

Citater fra besøgende 

på Dansk Kvindehistorie på 

www.kvinfo.dk

kVinFos ÅRSBeRetninG 2008-2009
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 Berlingske Tidende

Midt i en medierevolution 
er historien om KVINFOs 
kulturtidsskrift 

lidt af en øjenåbner. 
En buldrende succes, som 
tidens mediefeltherrer 
måske nok kunne lære 
et og andet af”

“

Webmagasinet FOrUM for køn og kultur 
bringer aktuelle artikler. Naturligvis altid 
med en kønsbrille på.

I KVINFOs ekspertdatabase finder du 
 kvindelige eksperter inden for alle fag. 
 søger du fx en kilde til ekspertudtalelse 
 eller en kvinde til en bestyrelsespost, 
 finder du hende her.

Kvinfo.dk sætter også fokus på dags-
aktuelle emner i en lang række temaer, 
der sætter fokus på alt fra plastik -
 kirurgi, pædagogik og tørklæder til eUs 
lige stillingspolitik.Ill
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Den Usynlige Succes stiller skarpt på den gode 
integrationshistorie. Her kan du læse 60 mænd og 
kvinders unikke og usædvanlige historier om deres 
liv i Danmark. I tekst, billeder og lyd ser og hører vi 
dem gribe de muligheder og tackle de udfordringer, 
som det moderne liv i Danmark byder op til. 

Vi kommer tæt på mennesker, der tør sætte ord på 
følelser, på smertepunkter, på kærlighed og om at 
finde sin identitet og sin plads i livet. Deres liv er 
usynlige og ubeskrevne i den brede offentlighed, og 
usynligheden er med til at opretholde forestillinger 
om dårlig integration. 

Fortællingerne sætter også fokus på de nye ruter 
og livsformer, der skabes i mødet med det danske 
samfund og går på tværs af dominerende negative 
stereotyper om minoritetsmænd og kvinder. 

Redaktør Elisabeth Andersen og fotograf Tine 
Harden giver et nyt blik på de velfungerende og 
aktive minoritetskvinder og mænd i deres mange 
rum.

Den Usynlige Succes består af to adskilte formid
lingsprojekter, Nye mænd i Danmark og Den 
Usynlige Succes, der bygger på samme koncept. 
Begge websites er forsynet med korte lærervej
ledninger og undervisningsidéer til folkeskoler, 
ungdomsuddannelser og sprogskoler.

Frem til 2010 bliver Den Usynlige Succes med de 
flotte fotografier og gribende fortællinger udstillet 
på en vandreudstilling rundt på landets folkebib
lioteker i samarbejde med Styrelsen for Bibliotek 
og Medier og Statsbibliotekets BiblioteksCenter 
for Integration. 

den Usynlige Succes fik 
international anerkendelse 
med eU’s fremhævelse 
som best practice i eU-
neT’s integrationshåndbog

     

Jeg er meget begejstret 
for jeres Den usynlige 
succes-side, som jeg har 
benyttet i undervisningen 
i medier og kulturel sam-
eksistens.

Adjunkt, 
Center for Medievidenskab, 
Syddansk Universitet

Det er spændende, vifte-
formede dokumenter, tit 
med brod og også humor. 
man kan godt få lidt tårer 
i øjnene indimellem til 
trods for den afbrydende, 
oplægsgivende, domineren-
de 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

- om integration der lykkes

UnDervisere om Den Usynlige sUcces:
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VIsIT på KVINFOs bIblIOTeK
 
gæster fra både ind- og 
 udland besøger ofte kvinfo 
for at få viden om lige-
stilling og feminisme. 
når skoler og virksom heder 
kontakter os,  arrangerer 
vi foredrag om køn.

VIsIONeN OM deT hele 
MeNNesKe 
en litterær matiné om 
 mellemkrigstidens 
kvindelige forfattere 

i Dronningesalen på Det 
kgl. bibliotek kunne man 
d. 20. september høre for-
fatterne Ursula andkjær 
olsen, katrine marie guld-
ager og helle helle læse 
op af  mellemkrigstidens 
kvindelige forfattere. 
mellem oplæsningerne 
holdt lillian munk rösing, 
anette Dina  sørensen, 
lars bukdahl og elisabeth 
møller Jensen oplæg om 
samtiden og forfatter-
skaberne. eftermiddagen 
sluttede med en reception 
for deltagerne på kvinfos 
bibliotek. og for de, der 
var forhindret i at deltage, 
kunne dagen høres som 
podcast på kvinfo.dk

 

 

 
KVINFO afholder jævnligt arrangementer, 
her viser vi et lille udpluk

Kom indenFor 

MÆND – Det uopDageDe køN
en foredragsrække på kvinfos bibliotek 
marts-april 2008  

kvinfo bringer jævnligt foredragsrækker 
i samarbejde med folke universitetet, der 
 sætter fokus på helt ny kønsforskning. 
med mænd – det uopdagede køn ville vi vise 
bredden i de danske studier af mænd, masku-
linitet og kønsiden titeter.

Mahmoud Issa,

akademisk medarbejder 

på KVINFO
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tout à propos du genre

En vigtig rolle for et dansk informations
center som KVINFO er også at være aktiv og 
bidrage med input til en ikkedansktalende 
offentlighed om køn og ligestilling.

Med vores engelsksprogede site All About 
Gender in Denmark formidler vi ud fra et 
dansk perspektiv både aktuel og historisk 
viden om feltet. Og når KVINFO modtager 
besøg af udenlandske gæster og grupper, 
eller når KVINFO deltager i internationale 
sammenhænge, danner All About Gender in 
Denmark ofte grundlag for en introduktion 
til dansk ligestillingspraksis. 

KVINFO har fx et fast samarbejde med 
organisationer som DIS (Danish Institute  
for Study Abroad), Colgate University 
(USA) og den danske virksomhed COWI 
om gruppebesøg, hvor ligestilling og køns
forskning i Danmark bliver præsenteret.

KVINFOs medarbejdere deltager også aktivt 
med oplæg på udenlandske konferencer og 
workshops. På den internationale konfe
rence Womens World 08 i Madrid bidrager 
eksempelvis tre medarbejdere med papers, 
der fortæller om KVINFOs aktiviteter. 
Og på IX Nordiska Kvinnohistorikermøtet, 

der hvert fjerde år samler kvinde og køns
historikere fra hele Norden, har KVINFO 
ligeledes bidraget med tre papers, som 
tematiserer mænds betydning for dansk 
kvindebevægelse og ligestillingspolitik.

KVINFO bidrager også ofte med indlæg 
om køn og ligestilling i europæiske sam
menhænge som fx EU.        

KVINFOs udadvendte aktiviteter for en 
ikkedansktalende offentlighed
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KVINFOs mentornetværk er etableret i 2003 og er 
ifølge den internationale ekspert David Clutterbuck 
verdens største mentornetværk.

Ved at tro på mødet mellem mennesker og med 
udgangspunkt i den personlige historie, har 
KVIN  FOs mentornetværk ved en enkelt hånd
holdt metode, som består i at koble to kvinder, 
en mentor og en mentee, ad frivillighedens vej, 
opnået integrationsresultater, der har høstet 
national og international anerkendelse.

Ved at matche kvinder, der er nye i Danmark, 
med kvinder, der er solidt forankret på det 
danske arbejdsmarked, synliggør KVINFOs 
mentornet værk, at kvinder med flygtninge 
og indvandrer baggrund ofte blot mangler det 
sidste skub for at kunne aktivere deres ressour 
cer og potentiale på det danske arbejdsmarked 
og i det danske samfund.

Den massive tilstrømning af ressourcestærke 
men torer viser samtidig, at der blandt danske 
majoritetskvinder er en stor interesse for  og 
mod til at påtage sig et socialt ansvar og gøre  
en forskel på individniveau. Med netværket er 
en kommunikationsplatform skabt, der byg ger
bro både mellem den enkelte og resten af sam
fundet, og som trækker på kvindebevægelsens 
erfaringer om solidaritet mellem kvinder.

vigtige rollemodeller
KVINFOs mentornetværk i Århus har oprettet 
et korps af rollemodeller med etnisk minoritets
baggrund i projektet “Brug for alle i Danmark”. 
Hør deres historie på http://rollemodeller.dk/, 
hvor du også kan booke en rollemodel.

Mentornetværket laver også arrangementer, work
shops samt kurser for både mentorer og mentees. 
Kurserne er blevet til med økonomisk støtte fra 
BIKUBENFONDEN.

Allerede i efteråret 2004 modtog KVINFOs men tor
netværk Alt for Damernes årlige pris og samme 
år fik mentornetværket også Integrationsmini
steriets integrationspris for det offentlige arbejds
marked. Den internationale organisation OECD 
har også fremhævet KVINFOs mentornetværk 
som et af Danmarks særligt fremragende integra
tionsprojekter.

Mentornetværket har en grundbevilling fra Inte gra
tionsministeriet, der suppleres af de deltagende 
kommuner.

2

3
4

1

mentornetværket 2008
Antal deltagere 3.356 

Mentorer 1.512

Mentee 1.295

Kontaktpersoner 549

Antal match 491 

”Mød et andet menneske   
 og begynd forfra, 
 helt forfra på billedet
 af dig selv”Niels Frank

5

6
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1  KVINFO i København
2  Kvindemuseet i århus
3  Odenses Vollsmosekvarter
4  KVINFO i esbjerg
5  satelitkontor i Aalborg
6  satelitkontor i Varde
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Dialog og samarbejde om kvinders rettigheder. Det er 
overskriften på et stort regionalt program i Mellemøsten 
og Nordafrika, som KVINFO leder under Det Arabiske 
Initiativ. Siden 2006 har vi været involveret i at styrke 
ligestilling og kvinders rettigheder i en række arabiske 
lande gennem samarbejde, ekspertbistand samt ud
vikling og koordinering af partnerskabsprojekter. I dag 
har vi medarbejdere i Rabat, Marokko, og et stort antal 
samarbejdspartnere i regionen såvel som i Danmark.

Det regionale kvindeprogram “Dialogue and Coopera
tion on Women’s Rights” har fokus på fire strategiske 
indsatsområder:

Dansk-arabisk samarbejde om vold 
mod kvinder

I juni 2008 mødtes 25 kvinder fra 8 arabiske lande og  
fra Danmark i Høsterkøb til et seminar med titlen 
 ”Domestic Violence”. Alle arbejder professionelt med 
kvindelige voldsofre, men under meget forskellige vilkår. 
Det blev tydeligt, da kvinder fra bl.a. Saudi Arabien, 
Yemen, Libanon og Marokko i tre dage drøftede deres 
strategier og erfaringer på tværs af nationale og kul
turelle skel. 

2006-2009
•  Legal Change

•  Women’s Participation 
 in the Public Sphere 

•  Domestic Violence 

•  Research, Documen 
 tation and Information  
 on gender related issues

Vold mod kvinder er et af de fokusområder, som der er 
stor interesse for samarbejde om i det regionale  kvinde 
program, som KVINFO leder i Mellemøsten og Nord
afrika. 

I efteråret 2009 arrangerer KVINFO og Dannerhuset 
derfor et danskarabisk træningsseminar for krise
centermedarbejdere. Dannerhuset har allerede haft 
medarbejderudveksling med marokkanske krisecentre, 
mens Det Danske Voldsobservatorium har samarbejdet 
med marokkanske organisationer om at sætte fokus 
på vigtigheden af voldsobservatorier i både nationalt 
og regionalt perspektiv.
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pRojekteR oG 
SamaRBejDeR

mellem ægtefæller, før en skilsmisse bevilges. 
For en marokkansk dommer, der nyder stor auto
ritet i samfundet og er vant til at have det sidste 
ord, kan det være noget af en udfordring at påtage 
sig rollen som mægler og guide de stridende par ter 
til selv at finde frem til en løsning på konflikten. 

Men det var netop den øvelse, som 18 marokkan
ske dommere kom på, da de med ildhu kastede sig 
ud i bl.a. rollespil på et kursus i konfliktmægling, 

ledet af konsulent Manu Sareen og fuldmægtig 
 Karin Kliem Dahlgård fra Familiestyrelsen. Det 
foregik i maj 2008 i byen Ifrane som del af en 
langsigtet indsats, der skal sikre at alle Marokkos 
dommere uddannes i konfliktmægling. 

Interessen for mægling er stor, og målet er, at 
 konfliktmægling skal integreres i dommeruddan
nelsen hos Institut Supérieur de la Magistrature, 
som er den marokkanske partner i projektet.

KVINFO har fået til opgave at engagere andre dele af det danske 
 civilsamfund i samarbejdet med arabiske partnere om at støtte 
kvinders rettigheder. Dette sker bl.a. via Fonden for Dialog og 
Samarbejde om Kvinders Rettigheder, som KVINFO forvalter.   

kursus i konfliktmægling
Marokko fremhæves ofte som et progressivt forbil
lede i Nordafrika og Mellemøsten, når det gælder 
juridisk ligestilling. Landet fik i 2004 en ny familie
lov, som formelt stiller marokkanske kvinder bedre 
end i de fleste andre arabiske lande. KVINFO leder 
et større program, som skal støtte implementering 
af loven i det marokkanske samfund. Loven sikrer 
bl.a. bedre muligheder for og rettigheder ved skils
misse – men lægger også op til at forsøge mægling 

fra novo nordisk til kvindelige 
ledere i Jordan
I Jordan er KVINFO dansk hovedpartner i et pro
jekt, der bl.a. støtter arbejdsministeriet og et stort 
privat virksomhedskonglomerat, Nuqul Group, for 
at få flere kvinder ansat og ind i ledelsen. Et andet 
spændende danskjordansk samarbejde er mellem 
Novo Nordisk og Nuqul Group, der skal fremme 
kvinders udvikling i den jordanske virksomhed 
efter inspiration fra programmet Women in Novo 
Nordisk.

kvinfos ekspertdatabase knopskyder 
i mellemøsten
For at synliggøre kvinders viden og ekspertise i offentligheden 
har KVINFO opbygget en ekspertdatabase med over 1100 
profiler på kvinder inden for alle vidensområder i det danske 
samfund.

Nu er databasen på vej i lokale versioner i Mellemøsten, som en 
del af indsatsen for at styrke kvinders deltagelse i det offentlige 
rum. Vores samarbejdspartnere i Egypten, Jordan og Libanon er 
lige nu i gang med at udvikle deres egne databaser med kvinde
lige eksperter. 

Partnerne mødtes til et første seminar på Magleås i juni 2008, 
hvor folkene bag KVINFOs Ekspertdatabase underviste i ud
vælgelse og redigering af profiler og teknisk opbygning af basen. 
Den første arabiske version, Who is She in Jordan?, forventes 
lanceret i efteråret 2009. Samarbejdet er åbent for nye partnere, 
sådan at der på sigt kan etableres databaser over kvindelige 
eksperter i flere arabiske lande.

Fotos fra KVINFOs seminar 

om vold mod kvinder, 

Magleås juni 2008. 
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Mor er den første mentor, man møder i livet. Mødrene er 
altid vores forbilleder og hjælpere, undertiden med om vendt 
fortegn. Al evolution beror på, at børn ikke vil være som 
deres forældre. Al revolution beror på, at døtrene ikke vil 
være som deres mødre.

Kvinderne i min tid har fået det langt bedre end deres for
mødre. Mere frihed og flere muligheder. Men vi har også 
fået det sværere på en mere interessant måde.

Vores mødre var ikke særlig veluddannede, ofte lade og 
uansvarlige og rebelske på deres egen besynderlige måde. 
Jeg ville ikke være som dem, men noget andet, jeg ikke 
anede, hvad var.

Jeg gætter på – og nu digter jeg – at mange kvinder blandt 
flygtningene har deres mødre tilbage i fødelandet – og at de 
netop flygtede, fordi de ikke ville være som dem.

De ville ikke sidde tilbage i landsbyen som deres mødre 
under bomberegnen. Eller lade sig overraske af bevæb nede 
husgæster og finde sig i overgreb.

De ville ikke stå i timevis i kø med en madskål i en lokal 
flygtningelejr, som deres mødre havde gjort i årevis og ladet 
stå til.

De, der flygtede, løb en risiko, fordi de ikke ville leve som 
deres mødre. De ville leve et andet liv, et nyt liv, som de 
 undertiden har haft overskud til at dele med deres mødre. 
I hvert fald med deres døtre.                           suzanne brøgger

 

mØDeR meD muliGHeDeR
I efteråret 2009 er KVINFOs mentornetværk vært for en international konference 
om mentoring og netværk for kvinder, hvor interesserede fra hele verden inviteres 
til København for at dele viden og idéer. 

På konferencens website mnw.kvinfo.dk fortæller kvinder fra netværket om deres 
møder og de muligheder, de har skabt sammen - både for de danske  mentorer og de 
kvinder, der er kommet til Danmark som indvandrere og flygtninge. 

Forfatter Suzanne Brøgger har bidraget til websitet med disse refleksioner over 
forbilleder, forandring og muligheder henover generationer og grænser.

Fotos af mentor-par og Suzanne Brøgger:
Suste Bonnén
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KVINFO er et videnscenter og et forsknings-
bibliotek for køn, ligestilling og etnicitet. 
Vores hovedopgaver er at initiere og formidle 
forskning og at bidrage til udviklingen af et 
ligestillet samfund.
 
historie
Idéen til KVINFO opstod i midten af 1960’
erne. Initiativtageren Nynne Koch var kontor
assistent på Det kgl. Bibliotek, hvor hun så, 
at videnskabelig litteratur om kvinders liv og 
historie ikke blev ordentligt registreret. Hun 
brugte derfor en del af sin arbejdstid på at op
bygge en bibliografi, som blev grund stammen 
i det, der i dag er KVINFOs bibliotek. 

Vejledningen af brugerne foregik i en pavillon 
i Det kgl. Biblioteks have, mens efterspørgslen 
efter litteratur om kvinder steg støt  i kølvan
det på den nye kvindebevægelse og de nye 
kvindeforskningsmiljøer. I 1982 kunne 
KVINFO flytte i egne lokaler i Læderstræde, 
som selvstændig institution på forsøgsbasis. 
Her gik Nynne Koch i gang med at opbygge 
et bibliotek, udgav tidsskriftet ”Forum” og 
 arrangerede undervisning og foredrag.

I 1987 blev KVINFO en selvejende institu
tion med et fast årligt beløb på finansloven. 
Navnet, en sammentrækning af KVinder, 
INformation og FOrskning blev cementeret, 
og institutionens opgave blev at formidle 
kvinde og kønsforskningen til den alment 
interesserede offentlighed. 

KVINFO har siden 2003 drevet Mentornet
værket, der er et prisbelønnet netværk, der 
matcher flygtninge og indvandrerkvinder 
med kvinder på det danske arbejdsmarked, 
og siden 2006 har KVINFO været samarbejds 
partner for Udenrigsministeriet om konkrete 
projekter under Det Arabiske Initiativ.

organisation
KVINFO er en selvejende institution under 
 Kulturministeriet med egen bestyrelse.
I 2008 har der været ansat 33 årsværk fordelt 
på 4 afdelinger: 

• Biblioteket
•  Afdelingen for Køn og Etnicitet 
 (Mentornetværket)
• Afdelingen for Mellemøstaktiviteter
• Sekretariatet, herunder redaktion, web
 udvikling og it. 

KVINFOs hovedadresse er i København med 
afdelinger i Odense og Esbjerg, Mentornet
værket, og i Marokko, under Mellemøstakti
viteterne.

kvinfos bestyrelse
• Inge Henningsen forkvinde 
 (udtrådt maj 09), Rektorkollegiet
• Charlotte Kroløkke, næstforkvinde 
 (indtil maj 09)  konst. forkvinde 
 (per maj 09), Rektorkollegiet
• Vibeke Abel (udtrådt januar 2009 )  Søren  
 Feldbæk Winther (indtrådt januar 09)
 Ligestillingsministeriet
• Steen Bille Larsen, Det kongelige Bibliotek
• Eva Fønss-Jørgensen, Statsbiblioteket
• Nanna Højlund, Kvinderådet
• Anita Frank Goth, Personalerepræsentant
• Dorthe Olander Pedersen, Danmarks
 Journalisthøjskole
• Bente Rosenbeck, Forskningsstyrelsen
• Kenneth Reinicke (indtrådt maj 09)
 Rektorkollegiet

økonomi. bevillinger og tilskud i 
2008
Fra Kulturministeriet har KVINFO modtaget 
en årlig driftsbevilling på 6,4 mio. kr. Hertil 
kommer særlige resultatkontraktmidler på 
538.000 kr.

Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og 
Integration har bevilget 4,9 mio. kr. til KVIN
FOs Mentornetværk, givet en særbevilling på 
400.000 kr. til særlig opsøgende virksomhed i 

Vollsmose, Odense, og 484.000 kr. til projektet 
”Rollemodeller – brug for alle i Danmark” ved 
Kvindemuseet i Århus. 

Arbejdsmarkedsstyrelsen har bevilget knap 1,5 
mio. kr. til et projekt under Mentornetværket 
for kvinder i periferien af arbejdsmarkedet.

Bikubenfonden har givet en bevilling på 1,2 
mio. kr. til fortsættelse af et uddannelsesprojekt 
for mentorer og mentees i Mentornetværket.

Udenrigsministeriet har givet en bevilling på 
6,9 mio. kr. til et 2årigt danskmarokkansk 
 samarbejdsprojekt under Det Arabiske Ini tia
tiv, der skal styrke kvinders politiske og øko
nomiske lederskab i Marokko. Ministeriet har 
end  videre bevilget 0,6 mio. kr. til forlængelse 
af et projekt i Jordan.

Velfærdsministeriet  har givet et tilskud på 
180.000 kr. og Københavns Kommune et 
tilskud på 200.000 kr. til et jubilæumsskrift i 
anledning af 100året for kvinders kommunale 
valgret.

Kulturnet Danmarkpuljen har givet 
200.000 kr. til videreudvikling af Dansk 
Kvindebiografisk Leksikon i projektet 
”Fra digitalt leksikon til dialog om viden”.

Carlsbergfondet har givet 281.000 kr. som 
sidste del af en 3årig bevilling på 845.000 kr. 
til forskningsprojektet ”Ligestillingens 
Historie i Danmark”.

Golden Days in Copenhagen har givet 
10.000 kr. som tilskud til en litterær salon i 
forbindelse med festivalen.

Riksbankens Jubileumsfond har givet et til  
skud på 6.370.000 kr. over 3 år til projek
tet Nordisk Kvindelitteratur på Nettet, der 
tillige er finansieret af A. P. Møller og Hustru 
Chastine  McKinney Møllers Fond til almene 
Formaal, som har givet et tilskud på godt 
3 mio. kr. over 3 år. 

FAKTA OM 
KVINFO

•	 A.P.	Møller	og	Hustru	Chastine	Mc-
	 Kinney	Møllers	Fond	til	almene	Formaal
•	 Arbejdsmarkedsstyrelsen
•	 Bikubenfonden	
•	 British	Council	
•	 Esbjerg	Kommunes	Lokale	Beskæftigel-
 sesråd
•	 Golden	Days	in	Copenhagen
•	 Kulturministeriet
•	 Kulturnet	Danmark
•	 Københavns	Kommune
•	 Ministeriet	for	Flygtninge,	Indvandrere	og		
 Integration
•	 OAK	Foundation
•	 Riksbankens	Jubileumsfond
•	 Styrelsen	for	Bibliotek	og	Medier
•	 Udenrigsministeriet

TAK
til vores samarbejdspartnere

•	 Arab	Network	for	NGOs
•	 Association	Démocratique	des	Femmes		
	 Marocaines
•	 Association	Ennakhil	des	Femmes	et	
 Enfants
•	 Beskæftigelsesministeriet
•	 BiblioteksCenter	for	Integration	
•	 Bydelsprojektet	3i1	i	Esbjerg
•	 Carlsberg	Fondet		
•	 Centres	des	Droits	des	Gens
•	 COWI	A/S
•	 C3	ledelse	og	økonomi
•	 Danida	Fellowship	Center
•	 Danmarks	Designskole	
•	 Dannerhuset
•	 Dansk-Egyptisk	Dialoginstitut
•	 Dansk	Erhverv
•	 Dansk	Industri
•	 Dansk	Kvindesamfund
•	 Dansk	Magisterforening
•	 Dansk	Sygeplejeråd

•	 Datagraf
•	 De	Frivilliges	Hus	i	Ålborg
•	 Den	Danske	Ambassade	i	Amman
•	 Den	Danske	Ambassade	i	Berlin
•	 Den	Danske	Ambassade	i	London	
•	 Den	Danske	Ambassade	i	Rabat
•	 Den	Europæiske	Kvinde-lobby		
•	 Det	Danske	Institut	i	Damaskus
•	 Det	Danske	Voldsobservatorium
•	 Det	Internationale	Presse	Center
•	 Det	Kongelige	Bibliotek
•	 Det	Marokkanske	Justitsministerium
•	 Det	Tekniske	Rådgivningskontor,	Sanaa
•	 DIIS
•	 DJØF
•	 Familiestyrelsen
•	 FDM	rejser
•	 Femmes	Artisanes,	Marokko
•	 Finans	Forbundet
•	 FOA
•	 Folkeuniversitetet
•	 Foreningen	for	Kønsforskning	i	Danmark
•	 FREIA,	Ålborg	Universitet	
•	 Göteborg	Universitet
•	 Henna
•	 Infomedia
•	 Institut	for	Menneskerettigheder
•	 Institut	Supérieur	de	la	Magistrature,	
	 Marokko
•	 IWSAW,	Lebanese	American	University
•	 Janus-Integrator
•	 Jobindex
•	 Jordanian	National	Commission	for			
	 Women
•	 Jordanian	Women’s	Union
•	 KILDEN	
•	 Kommunernes	Landsforening
•	 Kontrabande
•	 Kvinnohistoriska	Samlingarna
•	 Kvindemuseet
•	 Kvinderådet
•	 Københavns	Byret
•	 Københavns	Kommune

•	 Københavns	Retshjælp
•	 Ligestillingsafdelingen
•	 Ligue	Démocratiques	des	Droits	
 des Femmes
•	 LO
•	 Mandag	Morgen
•	 Mainstreamingsnetværket	af	2005
•	 Mercuri	Urval
•	 Ministry	of	Labour,	Jordan
•	 Ministry	of	Planning	and	International		
 Cooperation, Jordan
•	 Nova	100
•	 Novo	Nordisk
•	 Nordisk	Institut	for	kvinde-	og	
 kjønnsforskning (NIKK)
•	 Nordisk	Ministerråd
•	 Nuqul,	Jordan
•	 Nykredit
•	 Odense	Kommune
•	 Personalestyrelsen
•	 Planet	Finance	Maroc
•	 Roskilde	Universitet
•	 Sanaa	University,	Yemen
•	 SBCI	(Statens	Bibliotekscenter	for	
 Integration)
•	 Sekretariatet	for	Genusforskning
•	 Selskab	for	ligestilling	(tidl.	Kvindeligt		
 Selskab)
•	 Skanderborg	Kommune
•	 Statsforvaltningen	Hovedstaden
•	 Syddansk	Universitet	
•	 Tallenttunning
•	 The	Women	and	Memory	Forum,	Egypt
•	 Udenrigsministeriets	Public	Diplomacy		
 enhed
•	 Varde	Kommune	og	Projektkontoret	i	
 Boulevardbebyggelserne i Varde
•	 Vindrosen,	De	frivilliges	hus	
•	 Vollsmose	Bibliotek	
•	 Vollsmosesekretariatet
•	 World	Outgames
•	 Ålborg	Kommune
•	 3F

TAK
til vores tilskudsydere og sponsorer

KeNder dU KVINFO?  
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Nye mænd i danmark 
er vinder af bedst på 
Nettets formidlings-
pris 2008.  
Videnskabsministeriet 
og It- og telestyrelsen 
står bag prisen, der 
uddeles hvert år til 
de bedste offentlige 
hjemmesider. 

 KVINFO
Christians brygge 3  
1219 København K    
33 13 50 88    
 www.kvinfo.dk  
 kvinfo@kvinfo.dk
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