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KVINFOs arbejde i Mellemøsten har fyldt meget i 2010. 
Ikke mindst de seneste omvæltninger i regionen viser 
værdien af samarbejdet gennem Udenrigsministeriets 
Partnerskab for dialog og reform. Vi samarbejder med 
nogle af de kvinder, der har været på Tahrir-pladsen 
i Cairo, og vi har partnerskaber med  kvinder, som er 
involveret i arbejdet for demokrati i regionen.  

100 året for International Kvindedag i 2010 blev fejret 
med en storstilet international konference i samarbej-
de med Goethe Institut Dänemark og Det Kongelige 
Bibliotek. En bred vifte af de vigtigste kvindelige 
tænkere, kunstnere, politikere og debattører fra hele 
verden gjorde status i forhold til kvinders rettigheder 
verden over. 

Lykke Friis talte som nyudnævnt minister for 
ligestilling. Fra USA deltog Naomi Wolf, et hovednavn 
bag den nyere amerikanske feminisme, og Jessica 
Valenti, internationalt kendt blogger fra New York. 
Fra Mellemøsten den unge saudiske filminstruktør 
Haifaa Al-Mansour og den egyptiske læge, forfatter og 
kvindeaktivist Nawal El-Saadawi. Og endelig bidrog 
fra Norden den tidligere islandske præsident Vigdis 
Finnbogadottir, den danske forfatter Suzanne Brøgger, 
den svenske professor Ebba Witt-Brattström, norske 
Benja Stig Fagerland samt konsulent Uzma Ahmed 
Andresen og fotograf Tina Enghoff fra Danmark. Dansk 
magisterforening, DJØF, Kulturministeriet og Nykredit 
har bevilget penge til 8. marts arrangementet.

Blandt de mange nye initiativer i 2010 vil jeg derudover 
især fremhæve ”Min egen vej”, et mentornetværk for 
unge kvinder med indvandrerbaggrund i Vollsmose. 
Projektet er finansieret af Egmont Fonden. 

Elisabeth Møller Jensen
Direktør 

Forord

Elisabeth Møller Jensen, Foto Signe Bonnén
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Mission og vision

Mission 
KVINFO er et videnscenter og et forskningsbibliotek 
for køn, ligestilling og etnicitet. KVINFOs opgave er 
at initiere og formidle forskning på et vidensbaseret 
grundlag og at bidrage til udviklingen af et ligestillet 
samfund. 

Det betyder
at KVINFO formidler og stiller forskning og viden til • 
rådighed for en bredt interesseret offentlighed.
at KVINFO tager initiativ til og understøtter projekter, • 
der har til formål at udvikle og facilitere ligestillings-
processer og ligestillingsværktøjer både nationalt og 
internationalt.

Vision
KVINFO udvikler og konsoliderer sin position som en 
frontløberinstitution med unik viden om køn, ligestilling 
og etnicitet. KVINFO sætter fokus på ligestilling som et 
samfundsområde i forandring.

KVINFOs værdier
Professionel
KVINFO arbejder ud fra teoretisk og videnskabeligt 
funderet viden og ud fra opbygget praksiserfaring. 
Vi indsamler og udvikler viden, og gennem 
samarbejdsprojekter opbygger vi erfaring. 

Global
KVINFO samarbejder globalt, initierer og udvikler 
internationale projekter om ligestillingsprocesser og 
ligestillingsværktøjer.

Inkluderende
KVINFO formidler viden til en bredt interesseret 
offentlighed. Alle er velkomne på KVINFO uanset 
køn, alder, etnicitet, seksuel orientering og politisk 
holdning. KVINFO rummer forskellighed og forskellige 
synspunkter og inviterer til dialog.

Engageret
KVINFO giver plads til det personlige engagement i 
mødet med omverdenen. Vi involverer os og sætter 
fokus på aktuelle emner inden for KVINFOs brede virke.

På forkant
KVINFO er en frontløberinstitution, der udvikler nye 
tiltag som svar på ligestillings – og kønspolitiske 
udfordringer i et samfund i forandring.
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Forskning, formidling og 
dokumentation

8. marts: Jessica Valenti og Mithu Sanyal , foto: Det Kongelige Bibliotek
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Presse
Presseklip fra INFOMEDIA viser, at KVINFOs og 
institutionens aktiviteter har været omtalt 255 gange 
i danske aviser og netmedier i 2010. Omtalen er 
jævnt fordelt hen over året, men enkeltbegivenheder 
har markeret sig specielt. Det gælder ikke mindst 8. 
marts-arrangementet i anledning af 100-året for Den 
Internationale Kvindedag. Konferencen i Den Sorte 
Diamant med en række af verdens førende feministiske 
tænkere blev også dækket af DR i radio og på tv. 
En af deltagerne, amerikanske Naomi Wolf, skrev 
efterfølgende om konferencen på sin blog. Artiklen 
bredte sig som ringe i vandet til aviser og  internationale 
feministiske blogs. Også kunstprojekt SYV om vold mod 
udenlandske kvinder blev i vidt omfang bemærket af 
medierne.

I to omgange har vi indgået samarbejde med DR. 
I juli koordinerede vi dækningen af 30-året for FN-
kvindekonferencen i København i 1980 med P1-
programmet ”Radioklassikeren”, og i forbindelse med 
offentliggørelsen af undersøgelsen ”Who Makes the 
News” indgik P1-programmet ”Mennesker og medier” 
i formidlingen af de problemstillinger, rapporten rejste. 
KVINFOs projekter har også flere gange været centrale 
i radioprogrammet VITA, hvor både Elisabeth Møller 
Jensen og Anne Margrethe Rasmussen har været 
gæster.

“I forhold til ligeløn, så sker der ikke rigtig noget. Og i det om-
fang, der gør, så går det den forkerte vej. Vi er kun på 15. pladsen 
blandt de europæiske lande, når det gælder ligeløn”, siger Elisa-
beth Møller Jensen. 
Avisen.dk, januar

 Medierne henter primært inspiration til omtale af 
KVINFO-aktiviteter på kvinfo.dk (FORUM og nyheder), 
i KVINFOs 4 nyhedsbreve og i et vist omfang fra 
pressemeddelelser. Elisabeth Møller Jensen er 
derudover ofte inviteret som debattør og bidrager med 
indlæg i både trykte og elektroniske medier. Endelig 
kontakter pressen flere gange om ugen KVINFO med 
henblik på at få en ekspertudtalelse eller få et bud på en 
ekspert uden for huset. 

På det internationale område har lanceringen af 
ekspertdatabaserne Who is She i Libanon, Jordan og 
Egypten været særdeles tæt dækket i både lokale og 
nationale medier i de respektive lande. 

KVINFOs Mentornetværk har haft international 
pressebevågenhed og været omtalt i bl.a. The Guardian 
(Storbritannien), berliner-avisen Der Tagesspiegel, DW-
World, Kultur Radio i Berlin, radio NDR – Norddeutscher 
Rundfunk (Tyskland), TV RAI Channel 3 og avisen La 
Stampa (Italien), The Mail Online og The San Diego 
Union-Tribune (USA), Daily News (Egypten); Yemen’s 
Observer (Yemen); Daily News and Analisys Mumbai 
(Indien), Sydsvenskan (Sverige) og El Clarin.com 
(Argentina).

“I Danmark har vi for eksempel stadig et kønsopdelt arbejds-
marked, som betyder, at mænd og kvinder er stillet meget for-
skelligt i forhold til løn og muligheden for ledelsesansvar. Vi har 
heller ikke løst problemerne med vold mod kvinder. Det problem 
er ikke blevet løst noget sted i verden”, siger Elisabeth Møller 
Jensen. 
Berlingske, marts
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“72 % af alle ekspert- og kommentatorkilder er mænd”. 
Who Makes the News, 2009

Who Makes the News & tema om Køn 
og medier

En af årets markante KVINFO-indsatser har været at 
gennemføre og formidle resultaterne fra undersøgelsen 
”Who Makes the News”. Det var første gang, at 
Danmark var med i den globale analyse, der ser på, 
hvordan kønnene er repræsenteret i nyhedsmedierne. 
Resultaterne dokumenterer, at det er relevant at se 
på mediernes formidling. De danske nyhedsmedier 
giver nemlig et skævt billede af virkeligheden, når kun 
31 % af kilderne er kvinder, sådan som Who Makes 
the News har vist. Den danske del af undersøgelsen 
var koordineret og gennemført i samarbejde med 
Kontrabande og støttet finansielt af DR, Dansk 
Journalistforbund, Dansk Magisterforening og 
Dagspressens Fond.

Med udgangspunkt i rapporten satte KVINFO samtidig 
fokus på netop køn og medier med et tema. Temaet 
formidler først og fremmest viden fra undersøgelsen 
til en bredere offentlighed og anviser en lang række 
værktøjer, der kan være med til at få en mere ligevægtig 
kønsbalance i medierne.    

Tema om FNs 2. Internationale Kvin-
dekonference i 1980

I juli var det 30 år siden, at København var vært for 
FNs Anden Internationale Kvindekonference. Det 
var en midtvejskonference for FNs kvindetiår, hvor 
de delegerede vedtog handlingsprogrammet for de 
næste fem år og underskrev CEDAW-konventionen. 
Men med delegationerne fulgte imidlertid også tidens 
storpolitiske dagsordener, som kom til at præge 
både forløbet og resultaterne: Et militærkup i Bolivia, 
kampen mod apartheid i Sydafrika og den israelsk-
palæstinensiske konflikt. Netop den konflikt fik ekstra 
fokus, fordi den tidligere flykaprer, Laila Khaled, var med 
i PLO’s delegation. Eftertiden og forskningen har kun i 
begrænset omfang sat spotlys på konferencen og dens 
resultater. Det har KVINFO rådet bod på med temaet, 
der samtidig formidler noget af den energi, varme og 
stemning, der kendetegnede København nogle hektiske 
dage i juli i 1980.

FN Kvindekonference 1980, foto: Aktuelt og Finn Svensson

“69 % af samtlige kilder i pressen er mænd, mens 31 % er kvin-
der”. 
Who Makes the News, 2009

Webformidling
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Strategi for sociale medier

For mange, ikke mindst KVINFOs yngre målgrupper, 
spiller de sociale medier og mobile platforme som f.eks. 
smart phones en voksende rolle. For de yngste erstatter 
de ligefrem brugen af Internet, e-mails og nyhedsbreve. 
Derfor er der et behov for, at KVINFO også er til 
rådighed her. 

På den baggrund har KVINFO i sensommeren 
udarbejdet en strategi for brugen af Facebook og 
Twitter. I strategien er der fastlagt aktiviteter og mål for 
de enkelte projekter. På det konkrete plan omfatter de 
nye aktiviteter, at KVINFO og KVINFOs bibliotek har 
fået en Facebook side. På KVINFOs side får brugerne 
nyheder fra kvinfo.dk og womendialogue.org, og 
KVINFOs arrangementer bliver markedsført på siden, 
hvor brugerne også kan tilmelde sig. På KVINFOs 
bibliotek bliver brugerne præsenteret for nye bøger 
og tidsskrifter. I 2011 vil der blive oprettet yderligere 
2 sider for henholdsvis webmagasinet FORUM og for 
Mentornetværket. 

Tema om trafficking

I april lancerede kvinfo.dk et tema om trafficking. 
Formålet med temaet var at formidle viden om de 
problemstillinger, som den grænseoverskridende handel 
med kvinder til prostitution giver. Problemstillinger, der 
vokser i takt med den øgede globalisering og migration. 
Temaet afklarer definitioner og begreber og samler 
tilgængelig statistik. Globalt anslås tallet at ligge på 
1 million kvinder. Derudover giver temaet overblik 
over dansk lovgivning og Danmarks internationale 
forpligtelser. Den første danske handlingsplan til 
bekæmpelse af kvindehandel blev søsat i 2002, 
og handel med kvinder blev hermed sat på den 
politiske dagsorden. Artikler fra FORUM belyser bl.a. 
positionerne i den danske traffickingdebat, der aldrig før 
har haft så mange forskellige stemmer. Temaet peger 
naturligvis også på relevant litteratur, eksperter og 
aktører på området.

Ny forside, nyt temadesign og nye 
bibliotekssider samt nyhedsbreve

I den løbende proces med at modernisere kvinfo.dk 
er der gennemført tre projekter i 2010. Første projekt 
var en mindre justering af forsiden, der betyder, at de 
daglige nyheder og spots får en bedre eksponering. I 
efteråret blev bibliotekets sider og KVINFOs omfattende 
samling af temaer redesignet. Ændringerne har 
sikret læserne en bedre visuel oplevelse og en øget 
brugervenlighed. Samtidig betyder ændringerne, at det 

FORUM - de mest læste

Feminisme og kønsforskning står højt på 2010-
ønskesedlen hos FORUMs læsere. Artiklen “Kære Fay 
Weldon. Kære Maise Njor” af feminist-bloggerparret, 
Mette Bom og Nanna Kalinka Bjerke, er blandt årets 
mest læste. Herudover er der stor interesse for interview 
med litteraturforsker Lise Busk-Jensen i anledning af 
hendes doktorafhandling “Romantikkens kvinder” samt 
forskeren Karen Hvidtfeldt Madsens analyse af tv-
programmet “De unge mødre”. Herudover har FORUM 
sat fokus på emner lige fra automekanikere, blå 
feminister, skilsmisser over til køn og journalistik i årets 
75 publicerede artikler.

Skal vi ikke drikke os en kæp i øret og finde fælles fodslag næste 
gang, I er i byen? Sådan skriver bloggerne og forfatterne Mette 
Bom og Nanna Kalinka Bjerke til Fay Weldon og Maise Njor, der 
lige har udgivet bogen “Livet for let øvede”. 
Webmagasinet FORUM, maj

Women in Dialogue – kønsperspektiv 
på en dansk-arabisk virkelighed

Womendialogue.org er webstedet, hvor man kan læse, 
at saudiske kvinder nu er på vej til at må køre bil, 
hvornår der er deadline til gæste-Ph.d.-stipendiater i 
kønsforskning på Aalborg Universitet, og hvad der i øv-
rigt foregår i projekter, som KVINFO’s Mellemøstafdeling 
er partner i. Hjemmesiden, der er på dansk, engelsk 
og arabisk, gik i luften i april 2010, og den er KVINFO’s 
mellemøstlige internetplatform. Det tresprogede site har 
flere formål. Dels formidler siden nyheder og baggrund 
om køn og kvinders rettigheder i Mellemøsten og i 
Danmark, og den bidrager på den måde til at nuancere 
billedet af både den danske og den arabiske virkelighed. 
Dels  er womendialogue.org med til at synliggøre 
KVINFO’s brede spektrum af aktiviteter i Mellemøsten, 
og dels er webstedet tænkt som en platform for dialog 
og netværk mellem enkeltaktører i begge regioner.  

er blevet lettere at producere og ændre indhold på disse 
områder. Endeligt har KVINFOs nyhedsbreve fået nyt 
design.
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Arrangementer

8. marts: Nawal El Saadawi og Naomi Woolf, foto: Det Kongelige Bibliotek

International kvindedag i 100 år

Den 8. marts 2010 markerede KVINFO 100-året for 
Clara Zetkins forslag om en international kvindedag 
med en stor, international konference i Dronningesalen 
på Det Kongelige Bibliotek. Konferencen blev 
afholdt i samarbejde med Det Kongelige Bibliotek og 
Goethe Institut Dänemark. En vifte af klodens mest 
indflydelsesrige kvinder var inviteret – blandt andre 
tidligere præsident i Island Vigdis Finnbogadottir, 
forfatter og debattør Naomi Wolf fra USA, filmskaber 
Haifaa Al-Mansour fra Saudi Arabien, den ægyptiske 
forfatter Nawal El Saadawi, den tyske forfatter 
og debattør Mithu Sanyal samt den svenske 
litteraturprofessor Ebba Witt-Brattström og danske 
Suzanne Brøgger. Den velbesøgte konference med 
ca. 400 deltagere blev åbnet af Danmarks nytiltrådte 
ligestillingsminister, Lykke Friis. Hun blev fulgt til 
dørs af en bred temapalet fra krop og medier over 
politik og kunst, leveret af de indbudte talere. Den 
livlige debat, de mange bånd, der blev knyttet blandt 
konferencedeltagerne samt den store mediedækning 
viser relevansen af den internationale kvindedag. Også 
i fremtiden.

Vækstlaget

Bag serien af arrangementer med titlen ”Vækstlaget – 
Nyt fra kønsforskningen” gemmer sig en række
forskningsmøder, som startede i foråret 2010. De 
uformelle gå-hjem-møder præsenterer nye kønsforskere 
og ny forskning i bl.a. køn, seksualitet, maskulinitet, 
queer, ligestilling, femininitet og intersektionalitet. 
Samtidig er de velbesøgte møder beregnet på, at 
studerende og forskere kan netværke. KVINFOs 
bibliotek og Foreningen for Kønsforskning stod bag 
de fire gå-hjem-møder i 2010. I foråret blev Ph.d.erne 
præsenteret af Lene Myong Petersen, Rasmus 
Præstmann Hansen og Lene Bull Christiansen, mens 
det i efteråret var Lotte Bloksgaard, Bjarke Oxlund og 
Julie Elisabeth Pruzan-Jørgensen.

Forskerseminar vedr. 2015 jubilæet

KVINFO afholdt 14. til 15. december et forskerseminar 
med det kommende grundlovsjubilæum i 2015 
som tema. Formålet med seminaret var at drøfte 
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Litterær salon – Poetisk Galskab

En smuk aften i september genopstod Friederike 
Bruns legendariske salonstuer på Sophienholm med 
skuespiller Benedikte Hansen som værtinde og med 
en række af nutidens kvindelige kulturmarkører som 
bidragydere: Forfatterne Lone Hørslev, Leonora 
Christina Skov og Josefine Klougart i selskab med 
Politikens kulturredaktør Anita Bay Bundegaard. 
Litteraturforsker Lise Busk-Jensen satte scenen ved 
at fortælle om europæisk salonkultur og anekdoter fra 
Friederike Bruns liv på Sophienholm.

Arrangementet var velbesøgt med 130 deltagere og var 
et led i årets Golden Days-tema ”1700-tallet”. Det blev 
afholdt i samarbejde med Politiken og Kunstmuseet 
Sophienholm. Arrangementet, der havde fokus 
på køn og litteratur, knyttede an til KVINFOs store 
digitaliseringsprojekt af Nordisk Kvindelitteraturhistorie 
på nettet. 

Litterær Salon: Lone Hørslev og Leonora Christina Skov signerer bøger, foto: KVINFO

Køn og socialt arbejde

KVINFO og KABS Viden holdt 16. november en nordisk 
konference om køn i behandling og socialt arbejde. 
Konferencen satte fokus på, hvilken betydning det har at 
tænke kønsperspektivet ind, og hvordan det kan gribes 
an: Hvad er det, vi overser ved ikke at gøre det? Hvilke 
konsekvenser kan det have for indsatsen og for de 
mennesker, der skal modtage hjælpen? På hvilke måder 
kan kønsperspektivet implementeres i praksis, og hvilke 
muligheder og potentialer ligger der i tankegangen 
kønsmainstreaming? 

Fra Danmark deltog bl.a. speciallæge i psykiatri Birgit 
Petersson, Københavns Universitet, og cand.psych. 
Mads Uffe Pedersen, Århus Universitet, med oplæg. Fra 
Sverige socionom Arne Kristiansen, Lunds universitet, 
Ingrid Schmidt og Karin Flycht, begge fra den svenske 
socialstyrelse.

Konferencen, som havde 85 deltagere, var en 
opfølgning på konferencen ”Kvinder i udsatte-systemet”, 
november 2009, som også var arrangeret af KVINFO og 
KABS Viden.

KVINFOs idé om at etablere et forskningsprogram 
med arbejdstitlen ”Kvindernes grundlov i 100 år. Køn, 
demokrati og velfærd 1915-2015”. I seminaret deltog 
18 forskere. Seminaret var finansieret af Kvindernes 
Bygnings Fond.
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Øvrige projekter

Også andre hensyn

Med Også andre hensyn viser Jytte Larsen, at 
ligestillingspolitikken også havde et mandligt ophav, 
og at kvindebevægelsen ikke var den eneste aktør. 
Dansk Ligestillingshistorie 1849-1915 udkom den 
12. november på Aarhus Universitetsforlag, som det 
første af to bind. Bogen blev præsenteret på Bogforum 
gennem en samtale mellem Jytte Larsen og Adrian 
Hughes og er blevet positivt modtaget af anmelderne, 
bl.a. Anette Warring i FORUM. ”Jytte Larsens bog 
er en vægtig og overbevisende fornyelse af både 
kvindehistorien og af demokrati- og forfatningshistorien”, 
skriver professor Anette Warring fra RUC i sin 
anmeldelse.

Andet bind om perioden fra 1915 og til i dag er planlagt 
udgivet i 2014, så det kan indgå i fejringen af 100-året 
for grundlovsændringen i 1915.

“Nu foreligger det nøgterne bind 1 af Jytte Larsens tobindsværk 
om moderne dansk ligestillingshistorie, og det viser, at ligestil-
lingspolitik blev grundlagt årtier før kvindebevægelsen”.
Berlingske, december

Besøg af Folketingets Integrations-
udvalg

Folketingets Integrationsudvalg besøgte 24. marts 2010 
KVINFO for at høre om Mentornetværket. KVINFOs 
direktør introducerede projektet og svarede på 
spørgsmål. På mødet deltog et mentorpar, der fortalte 
om samarbejdet og de opnåede resultater.

FRAGEN

Den europæiske forskningsdatabase FRAGEN 
(FRAmes on GENder), som KVINFO har været partner 
i i årene 2009-10, blev lanceret på ”2nd European 
Conference on Politics and Gender” 13. til 15.  januar 
2011 på Central European University i Budapest. 

Databasen indeholder op mod 300 nøgletekster fra den 
anden feministiske bølge (i Danmark 1960-85). Samtlige 
medlemsstater plus ansøgerlandene Kroatien og Tyrkiet 
har bidraget med tekster på originalsproget, beriget med 
abstracts og emneord på engelsk.
  
FRAGEN giver et enestående indblik i de meget 
forskellige forløb, den nye kvindebevægelse og kvinde/
kønsforskning har haft i de forskellige regioner i Europa. 

Læs mere: www.fragen.nu

Folkeuniversitetet

KVINFOs bibliotek indgik i 2010 en særlig aftale med 
Folkeuniversitet om at være vært for to specialkurser om 
kvindelige kunstnere. Kurserne ”Kunsthistorie – fra Anna 
Ancher til Anna Sørensen” og ”Indtryk af hverdagen 
- om kvindelige billedkunstnere i impressionismen”, 
blev afholdt i henholdsvis foråret og efteråret 2010.  
Underviser på begge kurser var kunsthistoriker Kristine 
Kern. 

Artikler til Public Service Review

I 2010 bidrog Elisabeth Møller Jensen med fire 
artikler til EU-magasinet Public Service Review april 
og oktober-udgaverne. I begge publikationer, der har 
beslutningstagere i den offentlige sektor i EU-landene 
som målgruppe, optræder KVINFO med en profil-tekst 
efterfulgt af en artikel om ligestilling. De fire artikler kan 
søges på www.publicservice.co.uk under følgende titler: 
Gender agenda, All about gender in Denmark, A front-
runner institution og Start spreading the News.  
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Internationale Highlight
Mentornetværket kendt udover Dan-
marks grænser

De internationale aktiviteter i KVINFOs Mentorværk har 
for alvor taget fart i løbet af 2010, og de har dermed 
bygget videre på de kontakter og den eksponering, som 
mentorkonferencen i slutningen af 2009 lagde grunden 
til.

Aktiviteterne i 2010 har haft tre hovedformål:

At øge Mentornetværkets internationale 1. 
kontakter med henblik på at indgå samarbejde 
og partnerskaber.
At vedligeholde KVINFOs succesfulde 2. 
samarbejder med bl.a. British Council, Den 
Danske Ambassade i Berlin, European 
Women’s Lobby, EWL i Bruxelles og andre 
internationale aktører.
At markedsføre KVINFO og KVINFOs 3. 
Mentornetværk i internationale medier.  

KVINFOs Mentornetværk har i det forløbne år kunnet 
glæde sig over at blive fremhævet som best practice i 
EU-Parlamentet og ved seminarer afholdt af Asociación 
de Mujeres Profesionales Inmigrantes (AMPI) i 
Madrid og Fraunbibliotek i Saarbrücken i det vestlige 
Tyskland. Sideløbende har en række organisationer 
besøgt KVINFO for at drøfte mulighederne for 

samarbejde og partnerskab. Det gælder det portugisiske 
Højkommissariat for Integration og Interkulturel 
Dialog, La Fundación Invenio i Spanien, Den finske 
Innovationsfond SITRA og Association des Femmes 
Chefs d’Entreprises du Maroc (AFEM) i Marokko. 

KVINFOs Mentornetværk har været med til at åbne en 
udstilling med de to store fotoprojekter ”Den Usynlige 
Succes” og ”Nye mænd i Danmark” i De Nordiske 
Ambassaders fælleshus i Berlin og deltaget i seminaret 
über Integration von Migrantinnen auf dem westlichen 
Arbeitsmarkt. Mentornetværket har været vært for 
et fire ugers praktikophold i samarbejde med British 
Councils interkulturelle ”Navigator”-program. Desuden 
har Mentornetværket været med til at lancere ”Migrant 
Women European Network”, som European Women’s 
Lobby i Bruxelles står for. 

I slutningen af 2010 var KVINFO’s Mentornetværk 
i samarbejde med Goethe Institut Dänemark 
og Den Danske Ambassade i Berlin vært for et 
arrangement med Aylin Selcuk, der er forkvinde 
for sammenslutningen af unge tyskere med tyrkisk 
baggrund, DeuKische Generation, og KVINFOs direktør  
Elisabeth Møller Jensen deltog i afholdelse af den første 
”European Muslim Women of Influence Gala” i Madrid 
tilrettelagt af CEDAR’s Network.

„Wie erhalten qualifizierte Einwanderer eine Chance auf dem eu-
ropäischen Arbeitsmarkt? Als wegweisend für eine erfolgreiche 
Integration gilt das dänische Mentorinnen-Programm“. 
Deutsche Welle, august 2010

“Could Denmark have the answer to Britain’s lack of diverse 
parliamentarians? Female activists in Denmark are supporting 
immigrant women in their political aspirations”. 
The Guardian, April 2010
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Ekspertdatabaser i Mellemøsten

2010 blev et gennembrudsår for “Who is She” 
ekspertdatabase projektet.

I marts lancerede IWSAW, kønsforskningscentret ved 
Lebanese American University ekspertdatabasen “Who 
is She in Lebanon” ved et storstilet åbningsarrangement 
med deltagelse af præsidentfruen Wafaa Michel 
Sleiman. I maj fulgte “Who is She in Jordan”, som 
drives af Jordanian National Commission for Women, 
og i september lancerede Women and Memory Forum i 
Egypten deres database “Who is She in Egypt”.

Who is She ekspertdatabaserne er tosprogede 
engelsk og arabisk og præsenterer eksperter fra 
alle samfundsområder; heriblandt forskere, ledere 
i næringsliv, forvaltning og organisationer samt 
kulturpersonligheder. Databaserne bidrager til at 
synliggøre kvinders professionelle kompetencer og 
fungerer som et redskab for journalister, arbejdsgivere 
m.fl., der søger efter eksperter med særlige 
kvalifikationer. Who is She databaserne har KVINFOs 
Ekspertdatabase som model. KVINFO yder faglig og 
teknisk support til databaseredaktørerne, som også 
indbyrdes holder kontakt og udveksler erfaringer.

Links til databaserne:
Who is She in Lebanon: whoisshe.lau.edu.lb
Who is She in Egypt: whoisshe.wmf.org.eg
Who is She in Jordan: whoisshe-women.jo

“Although Jordanian women have proven themselves in all fields, 
they have yet to receive the recognition they deserve, according 
to Inaam Khalaf, dean of the University of Jordan’s nursing 
faculty. But a new database featuring the achievements of 
pioneering women in the Kingdom is a good first step, noted 
Khalaf”. 
Jordan Times, maj

In a move aimed at bridging Lebanon’s notable divide between the 
genders, a database providing biographical information about in-
fluential Lebanese women was launched on Tuesday. The “Who 
is She in Lebanon” database was created by the Lebanese Amer-
ican University’s Institute for Women’s Studies in the Arab World 
(IWSAW).
The Daily Star, marts.

Forskningsbibliotek i køn og ud-
vikling i Yemen

I tæt samarbejde med bibliotekspersonalet Gender 
Development Reseach and Study Centre (GDRSC) 
ved Sana’a Universitet er KVINFO ved at opbygge et 
to sproget engelsk-arabisk forskningsbibliotek inden for 
kønsforskning og udviklingsstudier. Biblioteket skal være 
et ressourcecenter for centrets nye masteruddannelse 
og for NGO’er, der arbejder med køn og udvikling i 
Yemen.

Hardware og software som computere, servere, 
netværk, sikkerhedssystem mod tyverier og en 
biblioteksdatabase er indkøbt og installeret, og 
personalet har gennemgået træning i elektronisk 
katalogisering og andre biblioteksfærdigheder samt 
i engelsk. I efteråret deltog bibliotekarerne i en 
studierejse til Beirut og Amman, hvor de bl.a. modtog 3 
dages intensiv undervisning ved hovedbiblioteket ved 
University of Jordan. 

Projektet startede i december 2009 og udløber i 
november 2011.
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Kalender

Februar
Fernisering: ”Kvinder maler verden” i Mentornetværket, Varde

Folkeuniversitetet - start på 8 forelæsninger: “Kunsthistorie - fra Anna Ancher til Anna Sørensen: Om 
kvindelige danske billedkunstnere gennem tiderne”

Marts
Lancering: “Who is She in Lebanon”, Beirut

"Vækstlaget" i samarbejdet med Foreningen for kønsforskning i Danmark

8. marts-fejring i samarbejde med Goethe Institut Dänemark og Det Kongelige Bibliotek

8. marts-fejring på Esbjerg bibliotek i Mentornetværket, Esbjerg

Samtale: “Filmmaking and Women Activism in Saudi Arabia” med Haifaa Al-Mansour, København

Bogpræsentation: “40 piskeslag - Mød Lubna al-Hussein” i samarbejde med Gads Forlag, Køben-
havn

April
Lancering: “Who is She in Jordan”, Amman

Filmaften: ”Mødre og døtre” i Mentornetværket, København

"Vækstlaget" i samarbejdet med Foreningen for Kønsforskning i Danmark

Markering af 70-året for Danmarks besættelse: “Ikke kun en mandekamp – om modstandskvinder 
under besættelsen"

Maj
Workshop: ”Forhandlingsteknikker” i Mentornetværket, København og Vollsmose

Lancering: Womendialogue.org, København

Workshop: Kvindelige bloggere, Cairo

Filmaften: ”Mødre og døtre” - for både mentees og mentorer i Mentornetværket, København

Juni
Debatmøde: “SYV - Nutidens slaver” i samarbejde med Uzma Ahmed Andresen, Det Kongelige 
Bibliotek og forlaget Vandkunsten, København
Workshop: “Changing Masculinities, Changing Communities”, Cairo

2 kurser: ADVODAN om den danske familieret i Mentornetværket, Esbjerg

September
Workshop: ”Krig og traumer i bagagen” i Mentornetværket, København 

Lancering: “Who is She in Egypt”, Cairo

Følgende oversigt viser udvalgte arrangementer, hvor KVINFO har været hoved- eller medarrangør.
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Seminar: The Establishment and Management of Shelter for Women Victims of Domestic Violence, 
Casablanca
Workshop: Changing Masculinities, Changing Communities, København

Kursus: “PTSD og håndtering af traumer” i Mentornetværket, Vollsmose

Litterær salon: Poetisk galskab” i samarbejde Golden Days, Sophienholm og Politiken, Nordsjælland

Folkeuniversitetet - start på 5 forelæsninger: “Indtryk af hverdagen - om kvindelige billedkunstnere i 
impressionismen”, København
Filmaften: "Bag havet" i Mentornetværket, Tingbjerg 

Konference: “Musik i Ubalance - om køn og kulturel mangfoldighed i rytmisk musik” i samarbejde 
med Rytmisk Konservatorium, København
Kvindenetværksmøde: for mentorer og mentees med en naturvidenskabelig baggrund i Mentornet-
værket, København

Oktober
Filmaften: Visning af den animerede dokumentarfilm "Me and my nose af Ziska Zsemes" i Mentor-
netværket, København
Netværksmøde: for danske organisationer der arbejder med vold mod kvinder i MENA regionen

"Vækstlaget" i samarbejde med Foreningen for Kønsforskning i Danmark, København

Mød mentorpar: "Nidhal og Lise fortæller" i Mentornetværket, Tingbjerg

November
Foredrag: Mindfulness ved Flora Eriksen, i Mentornetværket, København 

Litteraturarrangement: Klassiker slam, København

Netværksmøde: for danske organisationer der arbejder med vold mod kvinder i MENA regionen

Konference: “Kønsmainstreaming - udfordringer og muligheder på social- og sundhedsområdet“ i 
samarbejde med KABS Viden 
Gå-hjem-møde: “Positiv Psykologi” i samarbejde med coach Helene Bjerg i Mentornetværket, 
København

December
Netværksmøde: “Hvad kan du bruge en MENTOR til?” i Mentornetværket, Tingbjerg

Workshop: “Kvindelige bloggere”, Amman
"Vækstlaget" i samarbejdet med Foreningen for Kønsforskning i Danmark
Bogpræsentation: Anette Vestergaards roman “Ind i kampen” i samarbejde med C&K Forlag
Offentligt møde: Kvinder i Ledelse, Marokko, København
Workshop: Kvindelige bloggere, Amman
Offentlig møde: “Kvinder i Ledelse i Marokko”, København
Forskningsseminar: “Kvindernes grundlov i 100 år”
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Udvikling af et ligestillet 
samfund

Udstillingen Syv, foto: Tina Enghoff
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Min Egen Vej

De er målrettede, hårdtarbejdende og drømmer om at få 
en god uddannelse og gøre en forskel. Sådan kunne en 
karakteristik lyde af de unge kvinder mellem 16 og 24 år 
fra Vollsmose med anden etnisk baggrund end dansk, 
som KVINFOs Mentornetværk gennem flere år har mødt 
i Odense-bydelen Vollsmose. Det er for at tilgodese 
denne målgruppe, at Mentornetværket har taget initiativ 
til at udvikle mentorprogrammet ”Min egen vej”. 

Formålet er at støtte de unge deltagere i at realisere 
deres drømme og ambitioner i forhold til uddannelse, 
fritid, karriere og netværk. ”Min Egen Vej” bygger 
videre på KVINFOs Mentornetværks overbevisende 
positive erfaringer med mentoring og networking, 
men metoderne bliver udviklet og nye afprøvet, så 

Kampagnebillede for Min egen vej, foto: Fotograferne Mikkel og Thomas

de passer til de unges behov. Som noget nyt i en 
dansk kontekst sættes der fokus på E-mentoring og 
dermed på, hvordan man kan bruge de sociale medier 
i mentorrelationen eller ligefrem basere relationen på 
møder i cyberspace. 

De unge deltagere matches med højt kvalificerede 
mentorer, og for begge parter gælder, at de sjældent 
ville have mødt hinanden eller have indgået en personlig 
relation på egen hånd. De unge kvinder har som regel 
stor opbakning hjemmefra, men de har brug for en 
mentor, som kender det danske uddannelsessystem og 
arbejdsmarked. 

”Min Egen Vej” er støttet af Egmont Fonden med 2,4 
million kr. og løber over 2 år frem til midten af 2012. 
Mindst 50 mentorforløb vil blive igangsat i løbet af 
projektperioden.

Projekter

”Projektet skal bidrage til, at de unge kvinder kan finde frem til 
deres helt personlige vej. Navnet Min Egen Vej skal signalere, at 
det hverken er forældrenes måde eller en speciel dansk måde, 
at tingene skal gøres på.  
Jamal El-obari, projektkoordinator, KVINFOS mentornetværk
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Kurser i at arbejde med køn i Mel-
lemøsten og Nordafrika

KVINFO har i foråret 2010 afholdt to grundkurser i at 
arbejde med køn i en mellemøstlig kontekst. Begge 
kurser var af to dages varighed. Basiskurserne blev fulgt 
op af et avanceret kursus i efteråret. Undervisere var 
Lina Abou Habib fra CRTD-A i Libanon og Chris Hunter 
fra Royal Tropical Institute i Amsterdam. 

Målgruppen for kurserne er organisationer, der arbejder 
med projekter i Mellemøsten og Nordafrika. Der deltog 
20-25 personer pr. kursus. Kurserne er planlagt og 
afholdt i samarbejde med Kønsnetværket, MENA 
Netværket og Euro-Mediterranean Human Rights 
Network og fandt sted i MS lokaler på Nørrebro.

I marts blev der i samme regi afholdt et gå-hjem-
møde om CEDAW konventionen med Lina Alqurah 
fra EMHRN og Jytte Larsen fra KVINFO som oplægs-
holdere. Kurserne er en del af KVINFOs regionale 
program i MENA.

Netværksmøder mellem danske og 
marokkanske fagforeningskvinder

De marokkanske fagforeninger har øget deres fokus 
på køn og ligestilling. I januar 2010 besøgte otte 
marokkanske fagforeningskvinder således Danmark. 
Her havde de fagligt aktive kvinder, der repræsenterer 
7 fagforeninger, lejlighed til at udveksle erfaringer 
og fælles udfordringer fra dagligdagen med danske 
kolleger. I juni blev studieturen fulgt op med en 1-dages 
introduktion til mentoring og networking, som DJØF stod 
for i Rabat med 20 deltagere. Og i oktober ledede LO 
og FIU en 3-dages træningsworkshop for 14 deltagere. 
Workshoppen centrerede sig om forskellige metoder til, 
hvordan man integrerer kønsmainstreaming i fagfore-
ningsarbejdet.

Aktiviteterne er en del af det 2-årige projekt ”Women 
Decision-making and Leadership in the Public Sphere” 
(2008-2010). Projektets formål er at styrke kvinders 
muligheder for at opnå ledende positioner inden for 
både den økonomiske og den politiske sfære.

Bloggere mødes på tværs af lande-
grænser

Sammen med Center for Kultur og Udvikling og Dansk 
Pen har KVINFO i 2010 sat fokus på unge kvinders 
brug af blogging og de muligheder, som de nye digitale 
medier giver. Projektet har endvidere til formål at 
understøtte netværksdannelse mellem de kvindelige 
bloggere. Det er sket både gennem workshops i Cairo 
(maj 2010) og Amman (november 2010) og gennem et 
virtuelt samarbejde, hvor deltagerne fra bl.a. Libanon, 
Palæstina, Oman, Jordan, Saudi Arabien, Egypten 
og Danmark skriver om fælles temaer på deres 
individuelle blogs. Den danske forfatter Merete Pryds 
Helle besøgte workshoppen i Cairo og skriver i en 
artikel i womendialogue.org: ”I Litteraturvidenskaben 
taler man nu om, at den store utopi måske er væk, 
men at vi står tilbage med lokale mikroutopier, som det 
enkelte menneske udfolder. Det synes jeg må være det, 
bloggerworkshoppen viser; ingen forestiller sig at ændre 
hele verden, men det betyder ikke, at man ikke forsøger 
at ændre et hjørne af den.” 

Projektet blev i begyndelsen af 2011 voldsomt 
aktualiseret af de store omvæltninger i Nordafrika og 
Mellemøsten.  

Changing Masculinities, Changing 
Communites

Under projektet “Changing Masculinities, Changing 
Communites” arrangerede KVINFO i 2010 to dansk-
egyptiske workshops i et tæt samarbejde med Det 
Dansk Egyptiske Dialog Institut i Cairo. De to workshops 
samlede mænd og kvinder med meget forskellig faglig 
baggrund (inkl. kunstnere, pædagoger, forskere, 
aktivister og filminstruktører). Formålet var at udforske 
og diskutere begrebet maskulinitet, og hvordan 
maskulinitet udspiller sig og konstrueres i  byrummene. 
I foråret 2011 publiceres en samling af tekster, der tager  
udgangspunkt i de to workshops og de møder, der fandt 
sted.
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Mentordatabasen

I sensommeren kunne KVINFO tage en ny database 
i brug, der er med til at effektivere det daglige arbejde 
i Mentornetværket. Database er medarbejdernes  
primære værktøj. Den bruges til at registrere data om 
mentees og mentorer samt til at matche mentees og 
mentorer. Databasen blev udarbejdet med støtte fra 
Poul Due Jensens Fond

Ekstern evaluering i 2010 af 
KVINFOs Mentornetværk

KVINFOs Mentornetværk er blevet eksternt evalueret af 
analysefirmaet Oxford Research A/S. 

Formålet med analysen er at identificere de bedste 
og mest effektive måder at organisere og gennemføre 
frivillighedsarbejdet på og inspirere til læring på tværs af 
organisationerne.

Oxford Research vurderer, at KVINFO generelt arbejder 
målrettet og systematisk med kompetenceopbygning 
og rådgivning af de frivillige (mentorerne) i 
Mentornetværket, ligesom det er vurderingen, at 
KVINFO arbejder meget professionelt og systematisk 
med aktiviteterne, herunder kerneaktiviteterne, der er 
matching af mentor og mentee. 

Evalueringen er iværksat på initiativ af Ministeriet for 
Flygtninge, Indvandrere og Integration. Det har været 
en forudsætning for ministeriets tilsagn om bevilling i 
2010, at KVINFO deltog i evalueringen. Evalueringen 
er en opfølgning på en sammenlignede analyse af 
frivillighedsindsatsen på integrationsområdet fra 
2004, hvor KVINFO indgik sammen med bl.a. Dansk 
Flygtningehjælp og Dansk Røde Kors. I 2010 deltog 
foruden KVINFO, Dansk Flygtningehjælp, Dansk Røde 
Kors og Get2sport.

I tilknytning til den sammenlignende analyse 
gennemfører Oxford Research en løbende evaluering 
af KVINFOs Mentornetværks indsats i perioden 2011 – 
2013.

”Sammenfattende vurderer Oxford Research, at KVINFO 
arbejder meget professionelt og systematisk med KVIN-
FO’s aktiviteter, hvoraf hovedparten af de lønnede medar-
bejderes ressourcer går på selve matchningen af men-
tor og mentee. (..) Det vurderes ligeledes som positivt, at 
KVINFO qua udviklingen af deres database fremadrettet 
får bedre muligheder for at følge op på effekterne af men-
torforløbene”.
Sammenlignende frivillighedsindsats på integrationsområdet, gennemført af 
Oxford Research for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og integration 
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Arrangementer

SYV, debat om kvinder mellem vold 
og udvisning

I den tidlige sommer satte kunstprojektet SYV fokus på 
de udenlandske kvinder, der risikerer at skulle leve med 
vold i deres ægteskab, når de familiesammenføres til 
ægteskab i Danmark. KVINFO fulgte 3. juni op med en 
debat i Den Sorte Diamant. 

Debatten var tilrettelagt i samarbejde med Uzma Ahmed 
Andresen og Tina Enghoff, der stod bag projektet 
SYV, Det Kongelige Bibliotek og forlaget Vandkunsten. 
SYV består ud over en fotoudstilling på Det Kongelige 
Bibliotek også af bogen ”SYV”, en fotobog med tekster, 
der giver stemme til de voldsramte kvinder. 

Skuespillerne Jesper Christensen, Fadime Turan og 
Hassan Preisler indledte debatarrangementet med 

at læse nogle af bogens personlige og rystende 
beretninger. Et ekspertpanel belyste kvindernes 
situation. Uzma Ahmed Andresen præsenterede 
projektet, leder af Dannerhusets videnscenter, 
Henriette Højberg fortalte om de udvisningstruede 
kvinder på kvindekrisecentre, mens Claus Juul fra 
Amnesty International og Peter Michael Toft fra 
Landsorganisationen af Kvindekrisecentre diskuterede 
de danske udlændingeregler i et menneskeretligt 
perspektiv. 

KVINFO fulgte op på den viden, der blev fremlagt på 
dagen med 2 artikler med fokus på kvindernes situation, 
de nye udlændingeretslige regler og internationale 
perspektiver. Artiklerne ”Vi beskytter grænser, ikke 
kvinder” og ”Kvinder i voldelige migrationsægteskaber” 
kan læses på KVINFO.dk.  

Syv - debatten om kvinder mellem vold og udvisning, foto: KVINFO
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Konferencen Musik i Ubalance

På det rytmiske musiks område er der store ubalancer, 
når det gælder køn og etnicitet. Meget få kvinder og 
næsten ingen etniske minoriteter bliver optaget på 
Det Rytmiske Musikkonservatorium, ligesom de stort 
set er fraværende på topposter i musikorganisationer 
og branchens virksomheder. Og det til trods for, at 
samme grupper udviser en stigende interesse for 
at udtrykke sig musikalsk. Derfor indgik KVINFO et 
samarbejde med Det Rytmiske Musikkonservatorium 
om heldagskonferencen ”Musik i Ubalance” d. 24. 
september for at udfordre kønshierakier og forestillinger 
om etnicitet i det musikalske miljøs fødekæde lige 
fra musikskole, konservatorium til musikpressen og 
-studio. Den velbesøgte konference har med sin store 
pressedækning sat gang i et fremadrettet arbejde med 
at rette op på ubalancen.

Inspirations-workshop: ”Forhand-
lingsteknikker – et effektivt redskab 
på arbejde og privat” 

Vi forhandler alle hver dag. De færreste tænker 
dog over, hvordan de forhandler, men det er en god 
idé at opdage, hvilke metoder der virker bedst, så 
man kan bruge disse teknikker bevidst. Til dette 
formål præsenterede rådgiver og underviser Malene 
Rix i både København og Vollsmose en række 
forhandlingsteknikker, som øgede Mentornetværkets 
medlemmers forståelse for, hvordan man kan udvikle 
disse sammen i en mentorrelation til brug for både 
mentee og mentor.

Filmaften: ”Mødre og døtre” 

I København satte 7 kortfilm fra C:NTACT/medie fokus 
på relationerne mellem mødre og døtre på tværs af 
generationer og kulturer. To af filmens instruktører 
fortalte inden fremvisningen om værkerne, og 

Sommerfest i Mentornetværket, København, foto: Per Daugaard

Se kalenderen over øvrige arrangementer på s. 14-15.

efterfølgende blev dialogen om filmene sat i spil.
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Tal og fakta
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Statistik for kvinfo.dk
Besøgsrekorden for kvinfo.dk i 2010 blev sat i 
forbindelse med 8. marts, hvor sitet havde 4130 
unikke besøg. Derudover toppede antallet af besøg i 
forbindelse med udsendelse af KVINFOs nyhedsbrev 
KVINFO Nyt, især d. 18. maj, d. 21. september og 27. 
oktober.
 2010 2009* 2008**
Besøg 673.028 643.339 739.392

Unikke besøg 423.339 423.373 -
Sidevisning 1.142.198 1.449.858 1.755.911
Antal nyhedsbrevs-
abonnenter KVINFO 
NYT***

6.842 7.892 6.026

Antal nyhedsbrevs-
abonnenter Forum***

2.348 2.938 2.652

Antal nyhedsbrevs-
abonnenter Bibliotek***

391 166 166

Antal nyhedsbrevs-
abonnenter KVINFOs 
internationale 
nyhedsbrev***

376 - -

Antal nyhedsbrevs-
abonnenter 
Mentornetværket 
nyhedsbrev***

2293 2039 -

*Google analytics
**Netminders
Bemærk at tallene ikke kan sammenlignes, da det er brugt forskellige 
webanalyseværktøjer.
***I 2010 har KVINFO skiftet til et nyt mailudsendelsesprogram, 
Campaign Monitor. Det nye program har betydet et stort fald i 
antallet af abonnenter, fordi det kan frasortere døde e-mailadresser. 
Derudover fik KVINFO nye nyhedsbrevsskabeloner i 2010.

”På kvinfo.dk findes en guldgrube af viden og debatstof af kvin-
der, til kvinder og om kvinder. Her findes både tørklædedebat, 
portrætter af kvindeledere og kvindehistorie. Prøv også det ud-
mærkede nyhedsbrev.”
kvinder.bt.dk, marts.

Biblioteksstatistik 2010

Udlån:

Almindeligt udlån 2.269
Fornyelser 6.025
Interurbane lån 1.583
Interurbane fornyelser    528
Udenlandske lån        6

Udlån via kopi:
Artikler      20

Artikler via interurbant lån      28

Udlån i alt 10.859

Besøgende:
Biblioteksbrugere  1.342
Arrangementer  1.347
Telefoner     535

Emails:
Forespørgsler  1.070
Bestillinger fra lånere og interurbane bestillinger 1.958
Kopisider ekspederet ifbm. forespørgsler 671
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Økonomi og organisation

Personale pr. 31. december 2010

Direktør Elisabeth Møller Jensen

Biblioteket

Jytte Nielsen
Biblioteksleder

Anette Dina Sørensen
Projektleder og redaktør, Nordisk kvindelitteratur på 
nettet

Eva Bankov
Kontorassistent

Line Holst Schelde
Forskningsbibliotekar og redaktør, Ekspertdatabasen

Rebekka Mahler
Forskningsbibliotekar

Siri Falkenstrøm
Bibliotekar

Vibeke Rafn Dahm
Bibliotekar

Julie Breinegaard
Akademisk medarbejder 

Afdeling for køn & etnicitet 
(Mentornetværket)

København

Margit Vildlyng
Afdelingsleder

Helene Bach 
specialkonsulent

Beatriz Hernandez de Fuhr
Akademisk medarbejder

Helle Jensen
Akademisk medarbejder

Mia Rosenørn
Akademisk medarbejder

Mille Malene Buch-Andersen
Akademisk medarbejder
 
Gitte Rasmussen
Akademisk medarbejder

Elif Poulsen
Akademisk medarbejder 

Susanne Engel
Praktikant

Vollsmose

Mette Østerberg
Teamleder 

Jamal El-Obari
Netværkskoordinator

Teresa Askham-Christensen
Student

Kristine Skytte Glue
Akademisk medarbejder 
 
Afdelingen for Mellemøstaktiviteter

Anne Margrethe Rasmussen
Afdelingsleder

Cecilie Poulsen-Hansen Mehyar
Projektleder, KVINFOs bilaterale projekter i Jordan

Jeannette Knudsen
Projektassistent, Kvindeligt lederskab-projektet og 
KVINFOs regionale program
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Katarina Blomqvist
Projektleder, KVINFOs bilaterale projekt i Yemen 
og projektkoordinator, Who Is She databasen samt 
KVINFOs regionale program

Lene Ingvartsen
Projektleder, Kvindeligt lederskab-projektet, Marokko

Kristine Rømer
Student

Rola El-Dirawi (pt. orlov)
Student

Khadija Ahmed
Student

KVINFOs Mellemøstkontor i Rabat

Hicham Bargui
Projektassistent
 
Houda Zekri
Projektleder, Kvindeligt lederskab-projektet og 
Familieretsprojektet, Marokko (kontor i Rabat)

Web & Kommunikation

Louise Sofie Kehler
Afdelingsleder

Anita Frank Goth
Redaktør og ansvarlig for webmagasinet FORUM for 
køn og kultur, magasinet WoMen Dialogue og All About 
Gender

Jørgen Poulsen
Pressemedarbejder og webredaktør for kvinfo.dk

Lars S. Christensen 
Student

Gitte Young
Webredaktør

Katja Lomholt
Redaktør

Løn, IT, personale/HR

Margit Vildlyng
Sekretariatsleder 

Henriette Andersen
Reception og indkøb

Michael Bryder
IT-koordinator, herunder it-sikkerhed, telefoni

Peter Tøt
Bogholderi og regnskab
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KVINFOs hovedsamarbejdspartnere i 
Danmark

3F• 
Advodan  • 
Annelise Monsen, Bæredygtighedshuset• 
Camilla Broager, Potentiale• 
Center for Kultur og Udvikling• 
Center for Kønsforskning, KU• 
Copenhagen West• 
Det Informationsvidenskabelige Akademi• 
Danmarks Jurist og Økonomforbund, DJØF • 
Danmarks Radio• 
Dannerhuset• 
Dansk Designskole• 
Dansk Journalistforbund• 
Dansk Magisterforening• 
Dansk Ungdoms Fællesråd• 
Den Frie Rådgivning i Vollsmose• 
Det Internationale Presse Center• 
Det Kongelige Bibliotek• 
Det Nationale Voldsobservatorium• 
Esbjerg Kommune  • 
Euromediterranean Human Rights Network• 
Familiestyrelsen• 
FIU• 
Flora Eriksen, PureMind• 
Folkeuniversitetet• 
Foreningen for kønsforskning i Danmark• 
FREIA /SPIRIT/ Institut for Statskundskab, Aalborg • 
Universitet
Goethe-Institut Dänemark• 
Golden Days• 
Helene Bjerg, erhvervsrådgiver og coach, www.• 
helenebjerg.dk
IKEA Odense• 
Infomedia• 
Institut for Menneskerettigheder• 
International Media Support• 
International Press Initiative• 
Koordinationen for kønsforskning• 
KABS - Glostrup Hospital• 
Kontrabande• 
Kvindemuseets interkulturelle netværk for Kvinder • 
(KvIK)
Kvinderådet• 
Københavns Byret• 
Københavns Kommune • 

Københavns Retshjælp• 
Kønsnet• 
Landsorganisationen af Kvinde Krisecentre• 
Ligestillingsafdelingen• 
LO• 
Mainstreamingsnetværket• 
Malene Rix, selvstændig konsulent, rådgiver og • 
underviser i forhandling, procesfacilitering og 
ledelse. www.malenerix.dk
Mandag Morgen• 
MENA Netværket• 
Mentornetværket Esbjerg/Varde• 
Mercuri Urval• 
Mette Klitten, Bæredygtighedshuset• 
Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og • 
Integration 
MS – Action Aid• 
Mulernes Legatskole (gymnasium/HF i Vollsmose)• 
Novo Nordisk • 
Novum• 
Odense Kommune• 
Områdesekretariatet, Åben By, Tingbjerg-• 
Utterslevhuse
Personalestyrelsen• 
Politiken• 
Rising Ungdomsskole• 
Roskilde Universitets Center• 
Selskab for ligestilling• 
Social og Sundhedsskolen på Fyn• 
Statsforvaltningen Hovedstaden• 
Styrelsen for Bibliotek og Medier • 
Syddansk Universitet• 
The British Council • 
Tietgen Kompetence Center• 
Udenrigsministeriet• 
Vollsmose Bibliotek• 
Vollsmose Kulturhus• 
Vollsmose Medborgercenter• 
Vollsmose Sundhedscenter• 
ISS• 
IBM Denmark• 
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KVINFO har haft følgende hovedsam-
arbejdspartnere uden for Danmark

Advisory Committee on Equal Opportunities for • 
Women, EU
ANARUZ (Marokko)• 
AMEL, Association Marocaine de L’elue Locale • 
(Marokko)
Association Démocratique des Femmes du Maroc • 
(Marokko)
Association des Femmes Chefs d’Entreprises du • 
Maroc (Marokko)
Association Ennakhil des Femmes et Enfants • 
(Marokko)
AMDH, Association Marocaine des Droits de • 
l’Homme (Marokko) 
ATHENA, Advanced Thematic Network in Activities • 
in Women’s Studies in Europe
AWATAD – Association for Women’s total • 
Advancement and Development (Egypten)
CDG, Centre de Droits des Gens (Marokko)• 
CDT, Confédération Démocratique des Travailleurs • 
(Marokko)
Collége La Salle, Cacablanca & Marrakech • 
(Marokko)
CRTDA, Collective for Research and Training on • 
Development-Action (Libanon)
De danske ambassader i Amman, Berlin, • 
Damaskus, Madrid og Rabat 
Department of Statistics (Jordan)• 
Det danske tekniske kontor i Sana’a (Yemen)• 
Det Danske Institut i Damaskus (Syrien)• 
Dansk-Egyptisk Dialog Institut (Egypten)• 
EU Commission’s Directorate General for • 
Employment, social Policy and Equal Opportunities 
European Women’s Lobby• 
FDT, Fedération Démocratique des Travailleurs • 
(Marokko)
Gender and Development Research and Studies • 
Centre (Yemen)
Genussekretariatet (Sverige)• 
Göteborg Universitet (Sverige)• 
Institut Supérieur de la Magistrature (Marokko)• 
Islands kvindehistoriske arkiv (Island)• 
Jordanian National Commission for Women • 
(Jordan)
Jordanian Women’s Union (Jordan)• 
Icelandic Red Cross• 

IKF, Organization for International Women in • 
Malmö (Sverige)
IMADEL, L’institut Marocain pour le • 
développement Local (Marokko)
IWSAW, Lebanese American University (Libanon)• 
KAFA (Libanon)• 
Kilden (Norge)• 
KvinnSam (Sverige)• 
Ligue Démocratique des Droits des Femmes • 
(Marokko)
Minerva Foundation (Sverige)• 
Maytree Foundation (Canada)• 
Ministère du la Justice (Marokko)• 
Ministry of Planning & International Corporation • 
(Jordan)
Ministry of Labour (Jordan)• 
Minna.dk - Centret för Jämställdhetsinformation • 
(Finland)
New Women Foundation (Egypten)• 
Nightingale Mentoring Malmö University (Sverige)• 
Nordisk Institutt for Kunnskap om Kjønn (NIKK)• 
Nuqul (Jordan)• 
Planet Finance Maroc (Marokko)• 
Sekretariatet for genusforskning (Sverige)• 
SNPM, Syndicat National de La Presse Marocaine • 
(Marokko)
Reseau Femmes Artisanes Marrakech (Marokko)• 
The Queen Zein al Sharaf Institute for • 
Development / ZENID (Jordan)
Trondheim’s Municipality Mentor Network (Norge)• 
UGTM, Union Génerale de Travailleurs au Maroc • 
(Marokko)
UMT, Union Marocaine de Travail (Marokko)• 
UNMT, Union Nationale Marocaine de Travail • 
(Marokko)
Union Action Féminine (Marokko)• 
Victorian Immigrant and Refugee Women’s • 
Loalition (Australien)
Women and Memory Forum (Egypten)• 
Women Information Network Europe, WINE• 
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KVINFOs tillidsposter

Katarina Blomqvist
Repræsenterer KVINFO i WINE, Women Information • 
Network Europe
KVINFOs repræsentant i Kønsnetværket• 
Medlem af Atgender Nomination Committee 2010-• 
11

Anita Frank Goth
Repræsenterer KVINFO i Foreningen for • 
kønsforsknings bestyrelse
Medlem af Advisory Committee on Equal • 
Opportunities for Women and Men
Personalerepræsentant i KVINFOs bestyrelse• 

Rebekka Mahler
Repræsenterer KVINFO i Det uformelle trafficking-• 
netværk
Medlem af af Mainstreamingsnetværket af 2005• 

Elisabeth Møller Jensen
Medlem af censorkorpset for litteraturhistorie og • 
litteraturvidenskab
Medlem af Programrådet for Folkeuniversitetet• 
Medlem af Rådet for Internationalt • 
Udviklingsarbejde
KVINFOs repræsentant i baggrundsgruppen for • 
Koordinationen for kønsforskning

Jytte Nielsen
Medlem af Mainstreamingsnetværket af 2005• 

Anne Margrethe Rasmussen
Medlem af styregruppen for MENA netværket• 

Bevillinger

KVINFO har modtaget bevillinger og tilskud fra:
Styrelsen for Bibliotek og Medier – driftstilskud• 
Styrelsen for Bibliotek og Medier - • 
tidsskriftstøtte
Integrationsministeriet – til Mentornetværket• 
Udenrigsministeriet – til projekter under • 
Partnerskab for dialog og reform
A.P.Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney • 
Møllers Fond til Almene Formaal - til Nordisk 
Kvindelitteratur på nettet
Den Svenske Riksbank – til Nordisk • 
Kvindelitteratur på nettet
Egmont Fonden – til Min Egen Vej, et • 
mentorprojekt for unge piger/kvinder
Esbjerg Kommune – til Mentornetværket i • 
Esbjerg
Varde Kommune – til Mentornetværket i • 
Esbjerg
Odense Kommune - til Mentornetværket i • 
Odense
Københavns Kommune – til Mentornetværket• 
Bikuben Fonden – til Mentornetværket• 
Dansk Magisterforening – til konferencen • 
”SYV”
Kvindernes Bygningsfond – til  projekt • 
Grundlovsfejringen 2015
Carlsbergfondet - til udgivelse af bogen “Også • 
andre hensyn - Dansk Ligestillingshistorie 
1849-1915”
Den Hielmstierne-Rosencroneske Stiftelse • 
-  til udgivelse af bogen “Også andre hensyn - 
Dansk Ligestillingshistorie 1849-1915”
Roos’ Legat -  til udgivelse af bogen “Også • 
andre hensyn - Dansk Ligestillingshistorie 
1849-1915”
Lillian og Dan Finks Fond -  til udgivelse • 
af bogen “Også andre hensyn - Dansk 
Ligestillingshistorie 1849-1915”
Poul Due Jensens Fond - tilskud til • 
opgradering af mentornetværkets database
EU - finansieret FRAGEN, et delprojekt under • 
forskningsprojektet QUING
Kulturministeriets bevilling til almenkulturelle • 
tidsskrifter - til webmagasinet FORUM
DJØF - til 8. marts 2010• 
Nykredit - til 8. marts 2010• 
Kulturministeriet - til 8. marts 2010• 
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KVINFOS BESTYRELSE 2010
Dortthe Olander Pedersen (Forkvinde)
Udpeget af Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, 
genudpeget august 2010

Charlotte Kroløkke (Næstforkvinde)
Udpeget af Rektorkollegiet maj 2003, genudpeget maj 
2007

Bente Rosenbeck
Udpeget af Forskningsstyrelsen, genudpeget 
december 2007

Jakob Jensen
Udpeget af Ligestillingsafdelingen september 2010

Anita Frank Goth
Udpeget af KVINFOs personale marts 2008

Steen Bille Larsen
Udpeget af Det Kongelige Bibliotek, genudpeget 
september 2009

Tonny Skovgård Jensen
Udpeget af Statsbiblioteket maj 2010

Nanne Højlund
Udpeget af Kvinderådet, genudpeget august 2010

Kenneth Reinicke
Udpeget af Rektorkollegiet maj 2009

I 2010 udtrådte følgende bestyrelsesmedlemmer: 
Søren Feldbæk Winther fra Ligestillingsafdelingen 
samt Eva Fønss-Jørgensen fra Statsbiblioteket


