


IN ENGLISH PRESSE KONTAKT OM KVINFO

Partnere, samarbejder og 

netværk

Få overblik over hvem KVINFO har 

samarbejdet med i 2011

(http://forside.kvinfo.dk/Om_KVINFO/Aarsberetning/2011/Vi_bygger_bro/samarbejdspartnere) 

Vi bygger bro

Samarbejde er et centralt omdrejningspunkt for KVINFO. Derfor var 
også 2011 præget af en lang række af markante partnerskaber, 
samarbejder og netværksaktiviteter.

Det arabiske sprog er mit 

våben

Suad Salem Al-Saba er vicedirektør for 

Gender Development Research and 

Studies Center ved Sana'a Universitet i 

Yemen. Uddannelse er hendes mærkesag, 

men hun er også optaget af spørgsmålet 

om, hvordan kan ændre tankegang for dermed at fremme reel ligestilling mellem 

kønnene. Suad Salem Al-Saba, som også er lektor, digter, klummeskribent og 

dommer i poetry-slam på tv, besøgte København i forbindelse med opbygningen af et 

forskningsbibliotek for køn og udviklingsstudier i Yemen, som KVINFO står bag.

Læs interview med Suad Salem Al-Saba (http://www.womendialogue.org/da/magazine/det-arabiske-sprog-er-mit

-vaaben) 

Studiegruppe slår rod på KVINFOs bibliotek

Siden februar har en åben studiegruppe sat hinanden stævne hver 3. uge i KVINFOs 

bibliotek. Deltagerne læser og diskuterer nyere kønsforskning, og de har især fokus på 

forskellige former for feministisk forskning. Studiegruppen henter inspiration fra en 

bred vifte af kønsteorier, og deltagerne har som mål at videreudvikle en bred og 

nuanceret forståelse af køn.

Læs om bibliotekets aktiviteter (http://forside.kvinfo.dk/biblioteket/Om_biblioteket/Aktiviteter) 

Oplysning mod børneægteskaber

På det det nye bibliotek for køn og 

udviklingsstudier i Yemen er en af de 

nyeste indkøb et kritisk værk om 

børneægteskaber. Biblioteket håber 

dermed at kunne opbygge en vidensbase, 

der kan være med til at forhindre, at helt 

unge piger bliver gift. Det fortæller den 

unge bibliotekar, Mirfat Fares Ahed Al 

Dharhani, som deltog i en workshop i 

København. Her mødte hun blandt andet 

en af KVINFO's bibliotekarer, Vibeke 

Dahm. (http://www.womendialogue.org/da/magazine/oplysning-

som-v%C3%A5ben-mod-b%C3%B8rne%C3%A6gteskaber-0) 

Læs om deres møde og samtale 

Læs om KVINFOs projekt om opbygning af biblioteks- og dokumentationscenter i 

Yemen (http://www.womendialogue.org/da/projects/opbygning-af-biblioteks-og-dokumentationscenter-k%C3%B8n-ved-sana%E2%

80%99-universitet-yemen) 

KVINFOs mentornetværk krydser grænser

Den internationale opmærksomhed på KVINFOs Mentornetværk er vokset støt. 

Institutioner og organisationer i - og uden for EU har med udgangspunkt i KVINFOs 

model indgået konkrete samarbejder eller satser på at gøre det: 2011 åbnede med et 

finsk pilotprojekt med 18 mentorpar med SITRA, the Finish Innovation Fund, som 

projektejer. I december blev der sat foreløbigt punktum for 18 måneders samarbejde 

med to transnationale partnere, Fundación Andaluza Invenio i Spanien og University 

of Exeter i England, som skulle dokumentere programmer, der understøtter kvinders 

beskæftigelse og personlig udvikling. Initiativet er støttet af Den Europæiske 

Socialfond og Servicio Anadaluz de Empleo. I samarbejde med KVINFOs afdeling for 

Mellemøsten og Nordafrika (MENA) er et mentorprojekt i Marokko i gangsat. Det 

opfølges af et søsterprojekt i Jordan. Samtidig er grunden også lagt til nye 

samarbejder: Potentielle partnere er bl.a. Frauenbibliotek i Saarbrücken, Tyskland, 

Anna Lindh Memorial Foundation i Sverige, European Women's Lobby i Belgien samt 

Entreprise Qatar i golfstaten af samme navn. Mentornetværket er flere gange blevet 

fremhævet internationalt som best practice bl.a. i den nye bog "Diversity Mentoring 

Case Book", redigeret af tre førende internationale forskere på området.

Side 1 af 3Vi bygger bro | Kvinfo NYT

16-04-2012http://forside.kvinfo.dk/Om_KVINFO/Aarsberetning/2011/Vi_bygger_bro



Læs mere om KVINFOs Mentornetværk (http://www.kvinfo.dk/side/469/) 

Læs om bogen Diversity Mentoring Case Book (http://mcgraw-hill.co.uk/html/0335243886.html) 

Tal om køn kan afsløre ulige livsvilkår

Manal Sweidan er jordansk kønsstatistiker og arbejder som leder af Gender Statistics 

Division i Jordans Planlægningsministeriums statistikafdeling. Kontoret analyserer køn 

lige fra mænd og kvinders ægteskabsmønstre til sammenhængen mellem kvinders 

uddannelsesniveau og erhvervsaktivitet.

"Ligestilling og kvinders empowerment var en regeringsprioritet. Tanken bag var, at 

samfundet gerne vil drage nytte af alle menneskelige ressourcer i landet. Skal man 

det, er man nødt til at arbejde for mere lighed mellem kvinder og mænd - og det 

indebærer selvfølgelig, at man kaster lys på kønsuligheder," siger Manal Sweidan i et 

interview til womendialogue.org.

Læs interview (http://www.womendialogue.org/da/magazine/tal-om-koen-kan-afsloere-ulige-livsvilkaar) 

Læs mere om projekterne for kvinders økonomiske og politiske deltagelse

(http://www.womendialogue.org/da/projects/kvinders-politiske-deltagelse-i-jordan) 

Paragrafguiderne i jurajunglen

I oktober 2010 ringede en kvinde på døren 

til en lejlighed i det fattige område Temara i 

udkanten af Rabat, Marokko. Kvinden var 

gravid efter en voldtægt, og hun blev den 

allerførste modtager af hjælp fra det 

retshjælpscenter, der siden den uofficielle 

åbning i efteråret 2010 har ydet borgere 

juridisk assistance. 

De fleste af centrets brugere er kvinder, 

der kender meget lidt til deres juridiske 

rettigheder. En forudsætning for at få hjælp 

er, at man kun har en begrænset indkomst 

og ingen uddannelse.

Læs artiklen (http://www.womendialogue.org/da/magazine/paragrafguiderne-i-jurajunglen) 

Læs om projektet Kvinders rettigheder og adgang til de marokkanske domstole

(http://www.womendialogue.org/da/projects/styrkelse-af-kvinders-rettigheder-og-adgangen-til-de-marokkanske-domstole) 

"Erhvervslivet kan inkludere, og politikere kan lovgive, men det er hos 

jer, der sker noget. Jeres arbejde er fantastisk" - Erhvervsikonet Stine 

Bosse om KVINFOs Mentornetværk i Fyns Stiftstidende, marts 2011.

Stine Bosse inspirerer KVINFOs Mentornetværk

Den 21 marts holdt erhvervskvinden Stine 

Bosse foredrag i KVINFOs Mentornetværk 

i Odense. Fartun, 19 år og mentee i 

projektet Min Egen Vej var meget 

begejstret: Synes det var virkelig 

spændende! Fra start til slut! Ku' virkelig 

godt lide, at hun kom med egne oplevelser 

og en masse ting fra hendes privatliv, for 

det gjorde det hele endnu mere 

spændende - netop fordi hun gik så meget 

ned i detaljer. Det var også meget 

motiverende. Da hun var færdig, tænkte 

jeg, at jeg simpelthen må være som hende, for hun var så inspirerende!

Læs mere om Min egen vej (http://www.vollsmose.dk/ForBeboerne/Hjealp%20og%20raadgivning/Kvinfo/Min%

20Egen%20Vej.aspx) 

Netværksarrangement med fokus på "iværksætteri"

Mange mentees drømmer om egen virksomhed, men de er også i tvivl om, hvordan de 

får taget hul på udfordringen. På den baggrund inviterede KVINFOs Mentornetværk og 

Københavns Erhvervscenter til netværksarrangement om iværksætteri. Med i pakken 

var også et tilbud om individuel og gratis iværksætterrådgivning. Et af formålene med 

arrangementet var at give mentorerne inspiration og redskaber til at støtte deres 

mentees i denne proces.
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Læs mere om arrangementer for mentorer og mentees (http://www.kvinfo.dk/side/840/) 

"KVINFO has operated with a high level of risk willingness, which has 

yielded good results in terms of innovative activities. Based on a pilot 

activity, long-term engagements and major projects have been 

developed.'' - Kapacitetsanalyse af KVINFO, Udenrigsministeriet

En hånd til alle kvinder

Ilham Zhiri er marokkaner, veluddannet, single og har ingen børn. Til gengæld er hun 

chef for over 130 ansatte som administrerende direktør for en af Marokkos største og 

førende trykkerivirksomheder i byen Rabat. Hun er en af de marokkanske kvinder, 

som bryder statistikkerne i Marokko, hvor flere og flere unge kvinder tager en 

universitetsuddannelse uden dog at bruge den.

"De bliver gift og får børn i stedet," siger Ilham Zhiri, som er vicepræsident i 

Association of Moroccan Women Entrepreneurship (AFEM), som i et samarbejde 

mellem DJØF og KVINFO arbejder for at få flere kvinder i ledelse og til at drive 

selvstændig virksomhed.

Læs artiklen (http://www.womendialogue.org/da/node/1459) 

Subsites

KVINFOs bibliotek 
Webmagasinet FORUM
Dansk Kvindebiografisk 
Leksikon
WoMen Dialogue
Kvindekilder
Tidsskrifter 1885-1920
Valgret 100 år
Årstalslister
Ekspertdatabase
Mentornetværk
Den usynlige succes
Nye mænd i Danmark
Mellemøsten & 
Nordafrika
All About Gender

Temaer

Mænd og ligestilling
Folketingsvalget 2011
Køn og 
reproduktionsteknologier
Køn og pædagogik 
Køn og medier
Trafficking
Kamp for stemmeret
Mænds vold mod kvinder
EU og ligestilling
Prostitution i Danmark
Viden om voldtægt
Alle temaer

Nyhedsbreve

KVINFO Nyt
Webmagasinet FORUMs 
nyhedsbrev
Mentornetværkets 
nyhedsbrev
KVINFOs biblioteks 
nyhedsbrev
KVINFOs internationale 
nyhedsbrev

Følg os på Twitter

Om KVINFO

Om KVINFO
Bestyrelse
Medarbejdere
Ledige stillinger
Arrangementer
Historie
Årsberetning

Åbningstider

Reception og hovedtlf.:
Mandag-torsdag: 10-16 
Fredag: 10-15

Bibliotek:
Mandag: 10-18
Tirsdag-torsdag: 11-17
Fredag: Kun åbent for tlf. 
henvendelse og e-mail 
10-14. 
Aflevering og afhentning 
af bestilte bøger kan ske 
i receptionen.

Kontaktinfo

KVINFO
Christians Brygge 3
1219 København K
Telefon: 33 13 50 88
Bibliotek: 50 76 33 84
Fax: 33 14 11 56
E-mail: kvinfo@kvinfo.dk
Cvr.nr.: 12919247

Se alle direkte tlf.numre
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IN ENGLISH PRESSE KONTAKT OM KVINFO

Definition

Partnerskab er karakteriseret ved en 

fælles målsætning baseret på fælles 

vision(er) og værdi(er) nedfældet i et 

kontraktligt grundlag. Og her kan 

KVINFOs rolle være enten, at vi er 

implementerende, faciliterende eller 

er donor.

Fx Yemenprojektet 

(implementerende), 

Retshjælpsprojektet og de fleste 

andre MØ-projekter (fasciliterende) 

og Puljen samt støtte til CEDAW-

netværket i MENA.

En samarbejdsparter er 

karakteriseret ved, at KVINFO 

arbejder sammen med andre 

organisationer om en konkret opgave 

men uden de ovennævnte 

egenskaber.

Fx Det Kongelige Bibliotek om 8. 

marts eller bloggerkonferencen i 

foråret 2011

Netværk: KVINFO indgår også i en 

række danske og internationale 

netværk som fx 

Mainstreamingsnetværket, det 

nordisk NING og EHRN, European 

Human Rights Network.

KVINFOs samarbejdspartnere i 2011

Denne oversigt er en del af KVINFOs 

årsberetning 2011

(http://forside.kvinfo.dk/Om_KVINFO/Aarsberetning/2011/Vi_bygger_bro/) 

Partnerskaber

Dansk-Egyptisk Dialog Institut, Egypten

New Women Foundation (Equality without Reservations Network), Egypten

Women and Memory Forum, Egypten

Center for Kultur og Udvikling, DK

Danner, DK

Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering, 

Designskolen, DK

DJØF, DK

Fagbevægelsens Interne Uddannelser, DK

Kvinderådet, DK

LOKK, DK

MS Action Aid, DK

Nazra, Egypten

PEN, DK

Statsforvaltningen København, DK

Aalborg Universitet, Institut for Statskundskab, DK

Department of Statistics, Jordan

Jordanian National Commission for Women, Jordan

Jordanian Women's Union (JWU), Jordan

Ministry of Planning & International Cooperation (MoPIC), Jordan

Nuqul Group, Jordan

The Queen Zein al Sharaf Institute for Development (ZENID), Jordan

Women's Study Center, University of Jordan, Jordan

Business Development Center, Jordan

IWSAW,The Institute for Women's Studies in the Arab World Lebanese American 

University, Libanon

ANARUZ, Marokko

Association des Femmes Chefs d'Entreprises du Maroc, Marokko

Institut Supérieur de la Magistrature, Marokko

ISIS centre for women and Development (I.C.W.A.D), Marokko

Legal Aid Centre, Temara, Marokko

Ministère du la Justice, Marokko

Planet Finance Maroc, Marokko

SNPM, Syndicat National de La Presse Marocaine, Marokko

Reseau Femmes Artisanes Marrakech, Marokko

Réseau de Femmes pour le Mentoring/Networking, Marokko

Union de l'Action Feminine, Marokko

Collége Lasalle, Marokko

INSAN Centre for women and gender studies, Al Quds University, Palæstina

ATFD, Tunesien

Tunisian Association for Management and Social Stability, Tunesien
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Voix de Femmes, Tunesien

Gender Development Research and Studies Centre at Sana'a University (GDRSC), 

Yemen

Zein al Sharaf Society,Jordan

Shihan Housewives Society, Jordan

Dafa Theatre, Jordan

Al Badeel, Jordan

Jawhara Mreigha, Jordan

Samarbejdspartnere

SITRA (Finnish Innovation Fond) 

British Council Denmark

European Women's Lobby

Researcher Kirsten M. Poulsen (DK) og researcher David Clutterbuck (UK) ifm.The 

Diversity Mentoring Case Book

Researcher Zamila Bunglawala (UK) om program for Qatar Enterprise

Information Division of the Taipei Representative Office 

Fundacion Invenio (Spanien) and Exeter University (UK) 

AWATAD - Association for Women's total Advancement and Development (Egypten), 

Egypten

Udenrigsministeriets Tekniske Kontorer i Jordan, Tunesien og Yemen, DK

Center for International Development Studies, Roskilde University (CIDeS), DK

Copenhagen West, DK

Danmarks Statistik

Dansk Industri

Dansk Ungdoms Fællesråd

De danske ambassader i Marokko, Egypten, Libanon 

Euro-Mediterranean Human Rights Network, DK

Forum for Rettigheder og Diversitet

Københavns Byret

Københavns Retshjælp

MENA Netværket, DK

MENA NGO netværk, DK

Udenrigsministeriet

Wolthers Consult, DK

Women's Foundation for the Mediterranean, Frankrig

Royal Tropical Institute (KIT), Holland

Collective for Research and Training on Development-Action (CRTD-A), Libanon

The voice of Libyan Women, Libyen

AMEL, Association Marocaine de L'elue Locale, Marokko

Association Démocratique des Femmes du Maroc, Marokko

Association Ennakhil des Femmes et Enfants. Marokko

Association Marocaine des Droits des Femmes (AMDF), Marokko

Association Marocaine des Droits de l'Homme (AMDH), Marokko

Association Solidarité Féminine, Marokko

CAIO, University of Mohamed V, Rabat, Marokko

CDG, Centre de Droits des Gens, Marokko

CDT, Confédération Démocratique des Travailleurs,Marokko

Collége La Salle, Cacablanca & Marrakech,Marokko

FDT, Fedération Démocratique des Travailleurs, Marokko

Institution Nationale de Solidarité avec les Femmes en Détresse, Marokko

IMADEL, L'institut Marocain pour le développement Local, Marokko

L'Arc En Ciel, Marokko

Ligue Démocratique des Droits des Femmes,Marokko

Secretariat de l'Artisanat, Marokko

SOS Villages d'Enfants Maroc, Marokko

UMT, Union Marocaine de Travail, Marokko

UNMT, Union Nationale Marocaine de Travail, Marokko

University of Ibn Zohr, Marokko

SNESUP, Syndicat National de l'Enseignement Supérieur, Marokko

UGTM, Union Generale des Travailleurs du Maroc, Marokko

Det danske hus i Palæstina, Palæstina

Statsvetenskapliga Institutionen, Stockholms Universitet, Sverige

det Danske Institut i Damaskus, Syrien

Syrian Women League, Syrien

CRX Solutions, USA

KAFA, Libanon

Union Action Féminine, Marokko

Områdesekretariatet, Tingbjerg

Bydelsmødrene, Tingbjerg

Kringlebakken, København NV

LOKK

Dannerhuset

Etnisk Erhvervsfremme

Kvinder på vej, sprog- og integrationsprojekt for selvforsørgende kvinder, 

implementeret af Sprogcenter Nordsjælland og Ballerup i samarbejde med CBSI -

center for beskæftigelse, sprog og integration

Nørrebro Bibliotek

Kvindecaféen i Mjølnerparken

I tråd med Verden, et beskæftigelsesprojekt for kvinder med anden etnisk baggrund

DR

Odense Kommune

Vollsmose Bibliotek

Vollsmose Medborgercenter

Vollsmose Kulturhus
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Den Frie Rådgivning i Vollsmose

Fritidsjobrådgivningen, Vollsmose

Fritidsbutikken, Vollsmose

Mulernes Legatskole, Vollsmose

H. C. Andersen Skolen, Odense

Abildgårdsskolen, Odense

Camp U, Vollsmose

Fællesdrift, Beboerrådgivning, Vollsmose

Ungdommens Uddannelses Oplysning, Odense

Karrierecentret, Syddansk Universitet

TietgenSkolens Kompetence Center

IKEA, Odense

Social og Sundhedsskolen på Fyn

Den Sociale Højskole

Rising Ungdomsskole

Indvandrermedicinsk Klinik, Ambulatorium Q, Odense Universitetshospital

Rehabiliteringscenter for Torturoverlevere og Traumeramte Flygtninge, RCT, Odense

Netværkspartnere

Fraunbibliothek-Saar, Tyskland

The Women's Leadership Board Harvard, USA

Injaz Qatar and Injaz Arab Emirates

Roudha Center, Qatar

Direktoratet for indvandring og diversitet, Norge

The Center for Social Justice, UK

Anna Lindh Memorial Foundation, Sverige

Instituto de Cultura da Dinamarca, Brasilien

Fatima Network, UK

Inproin, Spain

Manchester Institute for Innovation Research, UK

KPH projects, DK

Federación de Mujeres Progresistas, Spain

Soroptimisterne

Subsites

KVINFOs bibliotek 
Webmagasinet FORUM
Dansk Kvindebiografisk 
Leksikon
WoMen Dialogue
Kvindekilder
Tidsskrifter 1885-1920
Valgret 100 år
Årstalslister
Ekspertdatabase
Mentornetværk
Den usynlige succes
Nye mænd i Danmark
Mellemøsten & 
Nordafrika
All About Gender

Temaer

Mænd og ligestilling
Folketingsvalget 2011
Køn og 
reproduktionsteknologier
Køn og pædagogik 
Køn og medier
Trafficking
Kamp for stemmeret
Mænds vold mod kvinder
EU og ligestilling
Prostitution i Danmark
Viden om voldtægt
Alle temaer

Nyhedsbreve

KVINFO Nyt
Webmagasinet FORUMs 
nyhedsbrev
Mentornetværkets 
nyhedsbrev
KVINFOs biblioteks 
nyhedsbrev
KVINFOs internationale 
nyhedsbrev

Følg os på Twitter

Om KVINFO

Om KVINFO
Bestyrelse
Medarbejdere
Ledige stillinger
Arrangementer
Historie
Årsberetning

Åbningstider

Reception og hovedtlf.:
Mandag-torsdag: 10-16 
Fredag: 10-15

Bibliotek:
Mandag: 10-18
Tirsdag-torsdag: 11-17
Fredag: Kun åbent for tlf. 
henvendelse og e-mail 
10-14. 
Aflevering og afhentning 
af bestilte bøger kan ske 
i receptionen.

Kontaktinfo

KVINFO
Christians Brygge 3
1219 København K
Telefon: 33 13 50 88
Bibliotek: 50 76 33 84
Fax: 33 14 11 56
E-mail: kvinfo@kvinfo.dk
Cvr.nr.: 12919247

Se alle direkte tlf.numre
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IN ENGLISH PRESSE KONTAKT OM KVINFO

Vi diskuterer

Vi bliver klogere af åbne debatter, hvor meninger mødes. KVINFO 
prioriterer derfor at være vært for debatarrangementer.

Kvindeoprør mod social kontrol

"Hvis jeg ikke var vokset op i en indvandrerghetto, var jeg ikke kommet til at 

bruge 15 år af mit liv på at kæmpe mig frem til der, hvor jeg er i dag", fortæller 

dansk-palæstinensiske Simona Abdallah, der har boet en stor del af sin 

opvækst i Gellerupparken i Århus og nu rejser rundt som verdenskendt 

percussionist.

Hun deltog i paneldebatten "Kvindeoprør mod social kontrol" med socialpsykolog og 

forsker Lotte Kragh, projektkoordinator Jamal El-Obari og rådgiver Farwha Nielsen.

Om arrangementet (http://webmagasin.kvinfo.dk/artikler/simona-med-mandetrommen) 

Se artikel om mødet i womendialogue.org (http://www.womendialogue.org/da/magazine/kvindeoproer

-mod-social-kontrol) 

(http://www.180grader.dk/Politik/offerrollen-er-som-en-dykkerdragt-debat-om-social-kontrol-hos-kvinfo) Netavisen 

180graders dækning af arrangementet (http://www.180grader.dk/Politik/offerrollen-er-som-en-

dykkerdragt-debat-om-social-kontrol-hos-kvinfo) 

Miss Representation

Den amerikanske ambassade inviterede til visning af dokumentarfilmen "Miss 

Representation" på Copenhagen Business School. Filmen sætter fokus på 

kvinders repræsentation i medierne. KVINFO introducerede filmen med oplæg 

om kvinders repræsentation i danske medier.

KVINFOs oplæg (http://www.kvinfo.dk/side/674/article/119/) 

Anmeldelse i KVINFO's webmagasin (http://webmagasin.kvinfo.dk/artikler/miss-representation-90-

minutter-om-kvinders-objektgoerelse) 

Kønskvotering til bestyrelser - et debatmøde om de norske 

erfaringer

"Med kvinderne i bestyrelseslokalerne 

og på topposter i erhvervslivet er 

norsk erhvervsliv blevet meget mere 

konkurrencedygtigt på et globalt 

plan," siger Jan Asger, 

administrerende direktør i 

Finansnæringens 

Arbeidsgiverforening i Norge.

KVINFO og Nordisk Institut for Kundskab 

om Køn, NIKK, inviterede til offentligt 

debatmøde om de norske erfaringer med kønskvotering, hvor Jan Asger var en af 

hovedtalerne.

Om arrangementet (http://forside.kvinfo.dk/KVINFO_arrangementer/koenskvotering-til-bestyrelser-et-debatmoede

-om-de-norske-erfaringer ) 

Tema-artikel om kvinder i ledelse

(http://forside.kvinfo.dk/tema/Fokus_paa/kvinder_i_ledelse_og_bestyrelser) 

Spil Dansk Dagen: Spot på kvinder i musikbranchen

Flere undersøgelser har 

dokumenteret, at den rytmiske musik 

har problemer med kønsbalancen. 

Billedet er det samme,  uanset om det 

drejer sig om konservatorier, faglige 

organisationer, pladeselskaber eller 

spillesteder. Derfor satte Danske 
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Sangskriver Klubber og KVINFO spot 

på problemet i oktober.

Om arrangementet (http://forside.kvinfo.dk/KVINFO_arrangementer/spil-dansk-dagen-spot-paa-kvinder-i-

musikbranchen) 
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IN ENGLISH PRESSE KONTAKT OM KVINFO

Vi deler viden

KVINFOs hovedopgaver er at initiere og formidle forskning og at 
bidrage til udviklingen af et ligestillet samfund.

Forskere deler viden og netværker hos KVINFO

I 2011 var Vækstlaget tilbage på KVINFOs bibliotek med endnu en perlerække af 

nyudklækkede kandidater og phd'er, der fortalte om deres forskning. I efterårets 

marathon blev der bl.a. knækket kønskoder i folkeskolen, formidlet viden om 

Victoriatidens behårede freaks og gået i dybden med ægdonation, søstersolidariet og 

genspredning. Arrangementerne tilrettelægges af Foreningen for Kønsforskning i 

Danmark og KVINFO.

Læs om Vækstlagsmarathon i efteråret 2011 (http://forside.kvinfo.dk/KVINFO_arrangementer/vaekstlags-

maraton-efteraar-2011) 

"Thank you very much - this is extremely helpful indeed! My very best 

wishes", skriver Teresa (Senior Research Fellow and Centre Manager) 

om KVINFOs bibliotek.

Kvinde kend din karriere

Med afsæt i bogen "Kvinde kend din 

karriere" fangede bogens forfatter, 

erhvervskvinden Inge Berneke, et lydhørt 

publikum i KVINFOs bibliotek. Bogen er en 

personlig guide til kvinders professionelle 

planlægning og karrierevalg. For Inge 

Berneke rækker emnet langt ud over den 

enkelte kvindes personlige råderum, og 

hun efterlyste derfor også en ny og effektiv 

mangfoldighedspolitik i både virksomheder 

og samfundet generelt.

Læs anmeldelse af bogen (http://webmagasin.kvinfo.dk/artikler/kvinder-som-minoritet-i-erhvervslivets-top) 

KVINFOs webmagasin fylder 30 år

Webmagasinets 30 års-jubilæum blev markeret med en relancering, der udnytter både 

nettets nye funktionaliteter og serverer de dybdegående artikler og nyheder i et 

tidssvarende look. Men webmagasinet har altid været på forkant. Det var således et af 

de første danske magasiner, der tilbage i 1998 droppede papirudgaven for at leve et 

online liv. Det design, man oplever i dag, er den 3. digitale udgave. Redaktionen 

introducerede samtidig det lidt kortere og mere mundrette navn "KVINFOs 

Webmagasin".  Kulturministeriets Tidsskriftsstøtteudvalg under Styrelsen for Bibliotek 

og Medier har ydet tilskud til redesign.

Læs de 3 mest læste artikler i KVINFOs webmagasin i 2011

En Kusso-hvaffor-noget? (http://webmagasin.kvinfo.dk/artikler/en-kusso-hvaffor-noget) 

Ligestillingstjek af partierne (http://webmagasin.kvinfo.dk/artikler/ligestillings-tjek-af-partierne) 

Neuro-videnskabens hjernevask (http://webmagasin.kvinfo.dk/artikler/neuro-videnskabens-hjernevask) 

Læs om magasinets historie (http://webmagasin.kvinfo.dk/node/204/%20Redesign) 

Nyt tema på kvinfo.dk: Folketingsvalget 2011

Kvinfo.dk fulgte folketingsvalget 2011 gennem ligestillingens optik. I de daglige 
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nyheder kunne brugerne følge valgets temaer, og traditionen tro fik anmeldelserne af 

partiernes præsentationsprogrammer i DR stor opmærksomhed. I en særlig valgblog 

duellerede bloggerne fra Damefrokosten.com og Bom & Bjerke om "blå" og "rød" 

ligestillingspolitik, mens KVINFO også hentede svar fra partierne på aktuelle 

ligestillingsspørgsmål.

Se tema (http://forside.kvinfo.dk/tema/folketingsvalget-2011) 

Nyt tema på kvinfo.dk: Køn og reproduktionsteknologi

Nye reproduktionsteknologier har vendt op 

og ned på vores forestillinger om køn, og 

hvordan vi får børn og stifter familie. 

KVINFO satte fokus på, hvordan 

teknologierne influerer på vores 

forplantning, familieliv og køn, og temaet 

går bagom begreber som sæddonorer og 

rugemødre.

Se tema (http://forside.kvinfo.dk/tema/koen-og-

reproduktionsteknologi) 

"Efter at have været arbejdsløs og gået på flere kurser, blev jeg i tvivl 

om, hvad jeg kunne.Med mentors opbakning kom jeg på banen igen" 

skriver Sophie til KVINFOs Mentornetværk"

Tjek på forhandlingsteknik

Forhandlingsrådgiver og mentor i KVINFOs Mentornetværk, Malene Rix, har på frivillig 

basis tilbudt mentees i mentornetværket gruppeworkshops om vanskelige 

forhandlingssituationer.  Rådgivningen har fokuseret på, at man lærer at finde frem til, 

hvilke metoder, der virker bedst både arbejdsmæssigt og privat, så man kan bruge 

teknikkerne bevidst. Også en række andre mentorer har på frivillig basis stået for 

arrangementer for mentees.

Find flere arrangementer for mentorer og mentees (http://www.kvinfo.dk/side/840/) 

Udviklingsforum for mentees med kreative baggrunde

10 mentees fra KVINFOs Mentornetværk - alle med kreativ baggrund - har i efteråret 

deltaget i et 4 måneders udviklingsforløb. I løbet af kurset "Dit professionelle liv" har 

deltagerne udforsket og udviklet deres professionelle profil, og de har fået input til, 

hvordan man lærer at holde fast i sig selv, når både succes og nederlag melder sig.

Find flere arrangementer for mentorer og mentees (http://www.kvinfo.dk/side/840/) 

Netværksarrangement for mentorer og eksperter

I efteråret holdt KVINFO et specialarrangement i Dronningesalen, der samlede 

mentorer i KVINFOs Mentornetværk og eksperterne fra KVINFOs Ekspertdatabase. 

Programmet bød på oplæg fra headhunter og forfatter Inge Berneke, der fortalte om 

kvinders ambitioner og muligheder for at gøre karriere, gerne i toppen. KVINFOs 

direktør Elisabeth Møller Jensen interviewede efterfølgende forfatter og tidligere 

mentee i mentornetværket Dina Yafasova om hendes seneste dokumentarroman 

"Kald mig ikke offer!".

"Alting handler om at kende nogen, der kender nogen; og det kan man 

ikke få andre steder end hos KVINFO", siger Hiba, der er mentee i 

KVINFOs Mentornetværk. 
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IN ENGLISH PRESSE KONTAKT OM KVINFO

Vi zoomer ind på mænd

KVINFO har altid beskæftiget sig med mande- og 
maskulinitetsforskning. I 2011 har KVINFO imidlertid zoomet ekstra 
ind på mænd og ligestilling for aktivt at bidrage med ny viden til en 
tematik, der har fået voksende offentlig opmærksomhed.

Viden om Mænd

I foråret 2011 blev der taget initiativ til at nedsætte en tænketank, der skulle se på 

mænds ligestilling. Tænketanken VM - Viden om mænd fik chefpsykolog Svend Aage 

Madsen som formand og sit første hjemsted hos KVINFO. Tænketanken fremlagde i 

slutningen af november 2011 "30 forslag - en politik for drenge og mænds ligestilling". 

Udgivelsen giver konkrete bud på, hvor man kan sætte ind, for at dansk køns- og 

ligestillingspolitik også kommer til handle om maskulinitet og mænd som køn.

Læs om de 30 forslag på taenketankenvm.dk (http://www.taenketankenvm.dk/) 

Læs interview med chefpsykolog Svend Aage Madsen (http://webmagasin.kvinfo.dk/artikler/koensforsker

-i-maskulinitet-ved-et-tilfaelde) 

"Mandlig omsorg er en stærkt undervurderet ressource, og øremærket 

barselsorlov til mænd er en gave. En gave til børnene, til familien og til 

samfundet" - KVINFOs direktør Elisabeth Møller Jensen i Jyllands-

Posten, oktober 2011

Spotlys på dansk mandeforskning

På få år er den internationale mande- og maskulinitetsforskning eksploderet. I samme 

periode har dansk mandeforskning bevæget sig mellem kogepunktet og 

identitetskrise. Steen Baagøe Nielsen fortalte i KVINFOs webmagasin om 

mandeforskningens danmarkshistorie.

Læs artikel Fra mandlig orgasme til spredt fægtning (http://webmagasin.kvinfo.dk/artikler/fra-mandlig-

orgasme-til-spredt-faegtning) 

Firmaets Mand

Hvorfor er kun to ud af de hundrede 

vigtigste danske topdirektører kvinder? 

Christoph Ellersgaard og Anton Larsen 

beskriver med udgangspunkt i deres 

speciale "Firmaets Mænd - de danske 

topdirektørers kollektive biografi" de træk, 

der skaber en topdirektør og de barrierer, 

der gør det meget vanskeligt for kvinder at 

begå sig på virksomhedernes bonede 

gulve.

Læs artiklen Firmaets mand

(http://webmagasin.kvinfo.dk/artikler/firmaets-mand) 

Taberdrenge - en statistisk konstruktion

Tal og opgørelser fra uddannelsessektoren viste igen i 2011, at drenge sakker agterud 

i uddannelsessystemet. På den baggrund kulminerede brugen af begrebet 

"taberdrenge". Men statistiker Inge Henningsen pegede i et interview i KVINFOs 

webmagasin på, at betegnelsen brændemærker alle drenge. I stedet peger hun på en 

række områder, hvor der kan sættes ind, så drenges særlige behov tilgodeses.

Læs artiklen (http://webmagasin.kvinfo.dk/artikler/taberdrenge-en-statistisk-konstruktion) 

Side 1 af 2Vi zoomer ind på mænd | Kvinfo NYT

16-04-2012http://forside.kvinfo.dk/Om_KVINFO/Aarsberetning/2011/Vi_spreder_nye_tanker_o...



Subsites

KVINFOs bibliotek 
Webmagasinet FORUM
Dansk Kvindebiografisk 
Leksikon
WoMen Dialogue
Kvindekilder
Tidsskrifter 1885-1920
Valgret 100 år
Årstalslister
Ekspertdatabase
Mentornetværk
Den usynlige succes
Nye mænd i Danmark
Mellemøsten & 
Nordafrika
All About Gender

Temaer

Mænd og ligestilling
Folketingsvalget 2011
Køn og 
reproduktionsteknologier
Køn og pædagogik 
Køn og medier
Trafficking
Kamp for stemmeret
Mænds vold mod kvinder
EU og ligestilling
Prostitution i Danmark
Viden om voldtægt
Alle temaer

Nyhedsbreve

KVINFO Nyt
Webmagasinet FORUMs 
nyhedsbrev
Mentornetværkets 
nyhedsbrev
KVINFOs biblioteks 
nyhedsbrev
KVINFOs internationale 
nyhedsbrev

Følg os på Twitter

Om KVINFO

Om KVINFO
Bestyrelse
Medarbejdere
Ledige stillinger
Arrangementer
Historie
Årsberetning

Åbningstider

Reception og hovedtlf.:
Mandag-torsdag: 10-16 
Fredag: 10-15

Bibliotek:
Mandag: 10-18
Tirsdag-torsdag: 11-17
Fredag: Kun åbent for tlf. 
henvendelse og e-mail 
10-14. 
Aflevering og afhentning 
af bestilte bøger kan ske 
i receptionen.

Kontaktinfo

KVINFO
Christians Brygge 3
1219 København K
Telefon: 33 13 50 88
Bibliotek: 50 76 33 84
Fax: 33 14 11 56
E-mail: kvinfo@kvinfo.dk
Cvr.nr.: 12919247

Se alle direkte tlf.numre

Side 2 af 2Vi zoomer ind på mænd | Kvinfo NYT

16-04-2012http://forside.kvinfo.dk/Om_KVINFO/Aarsberetning/2011/Vi_spreder_nye_tanker_o...



IN ENGLISH PRESSE KONTAKT OM KVINFO

Vi formidler historie

Udvikling af et ligestillet samfund kræver viden om de historiske 
rødder.

Røde bøsser i dametøj

I sommeren 2011 var det 40 år siden, at radikale bøsser dannede Bøssernes 

Befrielses Front. Bevægelsen ville både ændre samtidens holdninger til bøsser, 

lesbiske og andre seksuelle minoriteter og ændre samfundet. Dermed var de også i 

opposition til Forbundet af 1948, de homoseksuelles interesseorganisation. 

Bevægelsen fik også betydning for udviklingen af et mere ligestillet samfund. KVINFO 

markerede jubilæet med en artikelserie i KVINFOs Webmagasin.

Interview med Sven Omann, en af aktivisterne fra dengang (http://webmagasin.kvinfo.dk/artikler/roede

-boesser-i-dametoej) 

Læs afsnit fra erindringsbog (http://webmagasin.kvinfo.dk/artikler/boessernes-befrielsesfront-revisited) 

Læs artiklen Brødre i kampen (http://webmagasin.kvinfo.dk/artikler/broedre-i-kampen) 

Læs artiklen Bøssernes ildsjæle (http://webmagasin.kvinfo.dk/artikler/boessernes-ildsjaele) 

"Kære venner, Tidsskrifter 1885-1920 er noget af det flotteste og mest 

nyttige, jeg har set længe. Stor ros til Jer alle." - Holger, redaktør

Også andre hensyn

I bogen "Også andre hensyn. Dansk ligestillingshistorie 1849-1915" viser historiker 

Jytte Larsen, at ligestillingspolitikken også havde et mandligt ophav, og at 

kvindebevægelsen ikke var den eneste aktør. 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.

Læs anmeldelse af bogen (http://webmagasin.kvinfo.dk/artikler/dansk-ligestillingshistorie-1849-1915-en-kamp-

medborgerskab) 

Kvindekilder

Kvindekilder på kvinfo.dk fortæller om 

kvinders liv og kamp for ligestilling i 

Danmark gennem mere end 100 år. Den 

righoldige netressource indeholder artikler, 

breve og meget andet, og det er bygget op 

omkring 12 temaer, bl.a. valgret, vejen til 

uddannelse og den fri abort.

Gå på opdagelse i Kvindekilder

(http://www.kvinfo.dk/side/486/) 

"Jeg siger 1000 tak for disse oplysninger, som kommer til at hjælpe mig 

meget :-). Og jeg vil meget gerne sende opgaven til jer, når den tid 

kommer". - Freyja, skoleelev.

Dansk kvindebiografiks leksikon

Leksikon med 1924 biografier om Danmarks mest betydningsfulde og berømte kvinder 

fra middelalderen til i dag.

Find kvindeprofiler fra for- og nutid. (http://www.kvinfo.dk/side/170/) 

Tidsskriftsprojektet

I Tidsskrifter 1885-1920 finder du den gamle kvindebevægelses blade og tidsskrifter i 

digital form. Lige nu er der adgang til "Kvinden og Samfundet" 1885-1912, 

"Kvindebladet "Hvad vi vil"" 1888-94, "Kvindestemmeretsbladet" 1907-1913, 

"Kvindevalgret" 1908-1915 og "Kristeligt Kvindeblad" 1910-1913. 

Gå på opdagelse i Tidsskriftsprojektet (http://www.kvinfo.dk/side/471/) 
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IN ENGLISH PRESSE KONTAKT OM KVINFO

Vi møder stjernerne

Feministikonet Erica Jong og kvinderne fra det arbiske forår besøgte 
os i 2011.

Erica Jong

En af feminismens store ikoner, den amerikanske forfatter Erica Jong, gæstede 

Danmark som hovedtaler ved et brag af en 8. marts-fejring, som KVINFO stod bag i 

samarbejde med Det Kongelige Bibliotek. Emnet var moderskab, hvor Erica Jong 

endnu engang havde sat dagsordenen med et essay. Hun begejstrede en totalt 

udsolgt Dronningesal på Det Kongelige Bibliotek.

Læs interview med Erica Jong (http://webmagasin.kvinfo.dk/artikler/med-erica-jong-i-byen) 

Læs hendes essay om moderskab (http://webmagasin.kvinfo.dk/artikler/moderskabets-snoede-veje) 

Tove D får nye stemmer

Tove Ditlevsen er en folkekær forfatter 

med stor betydning for generationer af 

læsere, der allerede i sin samtid fik et 

usædvanligt stort og dedikeret kvindeligt 

publikum. Hendes forfatterskab bliver af 

dr.phil Lise Busk-Jensen betegnet som det 

betydeligste på kvindesiden i dansk 

efterkrigstid. Sammen med DR gav 

KVINFO hende aktuelle, nye stemmer og 

en plads i den danske litteraturhistorie, 

som hun ikke fik i 00'ernes statslige 

litterære kanon.

Læs om arrangementet ( http://forside.kvinfo.dk/KVINFO_arrangementer/tove-ditlevsen-faar-nye-stemmer) 

Kvinder skal fortælle deres egen historie

Kunstnere og forfattere er spydspidser for 

forandringsprocesser. Den libanesiske 

forfatter Joumana Haddad mener, at 

kvinder skal have mod til at fortælle deres 

egne historier frem for at please mænd. Vi 

talte med hende i anledning af, at hendes 

bog "Jeg dræbte Sheherezade" udkom på 

dansk. Joumana Haddad er født 1970 i 

Beirut. Hun er bl.a. poet, oversætter og 

kulturredaktør på Libanons førende 

dagblad Ab-Nahar.

Læs interview (http://www.womendialogue.org/da/node/1789) 

Arabiske kvinder online og i front

- Hver dag en mellemøstlig kvinde blogger om sine forhold, ændrer hun tilværelsen for 

sig selv og for tusinder af andre kvinder i de arabiske lande, siger den amerikanske 

kommentator og blogger Mona Eltahawy. Hun mener, at bevægelsen i omfang og 

betydning er på linje med kvinders frigørelsesproces og bevægelse i den vestlige 

verden i halvfjerdserne. Og selvom ikke alle aktivister og analytikere deler hendes 

mening om den så enorme betydning af kvinders onlineaktivisme, er det uomtvisteligt, 

at 2011 blev året, hvor aktivister på tasterne, og især de kvindelige af slagsen, for 

alvor tiltrak sig international medieopmærksomhed. Kvinderne optrådte som deltagere, 

organisatorer, vidner og formidlere af en stribe oprør, der allerede har medført 

kolossale omvæltninger, og som langtfra ser ud til at være slut endnu. Mona Eltahawy 

og en lang række af de centrale kvindelige aktivister fra Mellemøsten og Nordafrika 

deltog i konferencen "Cyber Activism Changing the World?", som var arrangeret af 

Dansk Pen, CKU og KVINFO.

Læs mere på konferencens website cyberkonference.dk (http://www.cyberkonference.dk/) 

Læs artiklen Der er ingen checkpoints på internettet

(http://www.womendialogue.org/da/magazine/der-er-ingen-checkpoints-p%C3%A5-internettet) Læs artiklen Internettet er 

vores feministiske dagligestue (http://www.womendialogue.org/da/magazine/internettet-er-vores-feministiske-

dagligstue) 
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Vi finder eksperter

Med udgangspunkt i KVINFOs Ekspertdatabase og Whos is she-
databaserne lancerede vi en database med danske 
mellemøsteksperter.

KVINFOs Ekspertdatabase

KVINFOs ekspertdatabase har 1100 markante kvindelige ekspertprofiler inden for hele 

det danske samfunds vidensområder. Frit tilgængelig for alle. Især virksomheder og 

medier bruger dagligt databasen for at finde kvindelige eksperter og kilder.

Se KVINFOs Ekspertdatabase (http://www.kvinfo.dk/side/383/) 

Med de danske erfaringer har KVINFO i samarbejde med partnere fra Mellemøsten 

oprettet lignende databaser i Libanon, Jordan og Egypten med titlen Who is she

Se Who is she - Lebanon (http://whoisshe.lau.edu.lb/) 

Se Who is she - Jordan (http://www.whoisshe-women.jo/) 

Se Who is she - Egypt (http://whoisshe.wmf.org.eg/) 

"Kogekunstens historie er unægtelig kommet ind i varmen, og jeg får 

masser af henvendelser af meget broget kvalitet. Men jeg har lagt mærke 

til, at de mest seriøse kommer via KVINFO. Det synes jeg, I skal vide. 

Mange gode hilsner Else-Marie Boyhus, historiker og ekspert i KVINFOs 

Ekspertdatabase".

Middleeastexperts

Samtidig har KVINFO I 2011 oprettet en database over Mellemøsteksperter af begge 

køn.

Se middleeastexperts.dk (http://middleeastexperts.dk/) 

Klædt på til medierne

KVINFOs ekspertdatabase har i 2011 også afholdt netværksarrangementet "Klædt på 

til medierne: brug din ekspertise".

Læs om netværksmødet (http://forside.kvinfo.dk/KVINFO_arrangementer/netvaerksmoede) 
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Brugerne og KVINFO

KVINFOs webtilbud blev i 2011 

besøgt af over 338.000 såkaldte 

unikke brugere, der brugte over 1,2 

mio. sider. Samtidig skete der en 

markant vækst i brugen af KVINFOs 

6 profiler på Facebook, der er inddelt 

efter brugernes specialinteresser. 

Kvinfo.dk's Facebook-brugere så 

således over 603.000 posts. 

KVINFOs webmagasin relancerede 

sin Facebook-profil i maj og siden har 

brugerne set næsten 90.000 posts. 

Bibliotekets brugere på Facebook har 

set 89.000 posts i årets løb.

Se også statistik for brugen af 

KVINFOs fysiske bibliotek

(http://forside.kvinfo.dk/Om_KVINFO/Aarsberetning/2011/Vi_holder_hus_med_pengene/Biblioteksstatistik) 

Vi holder hus med pengene

Se hvad pengene bliver brugt til.

KVINFOs regnskab 2011

KVINFO modtog i 2011 en driftsbevilling 

fra Styrelsen for Bibliotek og medier på 

6,774 mio. kr. og 5 mio. kr. fra Social- og 

Integrationsministeriet målrettet KVINFOs 

Mentornetværk. 

2011-regnskabet offentliggøres, så snart 

årsregnskabet foreligger.

Bidrag fra fonde i 2011

Med støtte fra fonde og organisationer har 

KVINFO i løbet af 2011 kunne sætte en 

række ekstraordinære projekter i gang. 

TrygFonden og Bikubenfonden har 

således støttet produktionen af nyt 

målrettet informationsmateriale til 

KVINFOs Mentornetværk, og 

Arbejdsmarkedsstyrelsen har støttet et 

projekt, der udvikler E-mentoring. 

KVINFOs Mentornetværk har modtaget en 

donation fra OAK Foundation Denmark til 

udvikling og produktion af internationalt 

informationsmateriale om KVINFOs Mentornetværk, og Egmont Fonden har støttet 

"Min egen vej", et mentorprojekt for unge kvinder.

Fra A.P. Møller Fond og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal 

og Riksbankens Jubileumsfond i Sverige kom sidste del af en flerårig bevilling til den 

digitale udgave af Nordisk Kvindelitteraturhistorie. A.P. Møller Fond har også støttet 

lanceringen af det nye website i forbindelse med 8. marts-fejringen i 2012. Endelig har 

Dansk Magisterforening bidraget med støtte til billedkunstner Elisabeth Toubros værk 

"The Sisterhood- Brotherhood".

Aktiviteter i Mellemøsten og Nordafrika

Siden 2006 har KVINFO arbejdet med at styrke kvinders rettigheder og ligestilling 

mellem kønnene i Mellemøsten og Nordafrika. Langt de fleste af midlerne allokeret til 

dette arbejde går til mere end 80 partnerorganisationer i bl.a. Marokko, Jordan, 

Yemen, Tunesien, Egypten samt Danmark, så de kan gennemføre aktiviteter med 

fokus på bl.a. kvinders deltagelse i politik, bekæmpelse af kønsrelateret vold og 

formidling af kønsforskning.

Bevillingerne fra Det Arabiske Initiativ til disse programmer har igennem de seneste år 

ligget på omkring 15 mio. kr. årligt.

Blandt modtagerne i 2011 er Arab Women's Network (http://arabwomennetwork.org/home_en.aspx) , 

der arbejder med at opbygge kvinde- og menneskerettighedsorganisationer i Libyen, 

Réseau de Femmes sur le Mentoring/Networking (tps://www.facebook.com/pages/R%C3%A9seau-de-

Femmes-pour-le-MentoringNetworking/162147463820018) , som driver et mentornetværk i Marokko, samt 

tunesiske Voix de Femmes (https://www.facebook.com/pages/Association-Voix-de-femmes/230924493588504) til 

oplysningskampagner forud for valget. Derudover har 8 organisationer fået økonomisk 

projektstøtte igennem KVINFOs fond "Fund for Dialogue and Cooperation", der årligt 

uddeler omkring 1,75 mio. kr.

Så meget koster det at låne en bog

KVINFOs bibliotek er en af institutionens nøgleaktiviter. Vi har derfor beregnet, hvad et 

udlån koster. Et udlån er defineret som udlån af en fysisk publikation fra biblioteket, og 

download af artikler i Kvindekilder (http://www.kvinfo.dk/side/1050/) , temaartikler og enkeltartikler i 

Tidsskrifter 1885-1920 (http://www.kvinfo.dk/side/471/) . Et udlån kostede i 2011 6,72 kr., hvis 

man ser på de umiddelbart direkte omkostninger.

Læs mere om beregningsmetode (http://forside.kvinfo.dk/Om_KVINFO/Organisation_og_oekonomi/hvad-koster-det-

laane-en-bog-paa-kvinfos-bibliotek) 
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Biblioteksstatistik 2011

Udlån

 Almindeligt udlån  2.093 

 Fornyelser 5.294 

 Interurbane lån 1.457 

 Interurbane fornyelser 558 

 Udenlandske lån 8 

 Udlån via kopi:

 Artikler 42

 Artikler via interurbant lån 11

 Udlån i alt 9.463

Besøgende

 Biblioteksbrugere 1.248

 Deltagere i arrangementer 1.473

Forespørgsler

 Telefoner 572

 E-mails: Forespørgsler 1.068

 E-mails: Bestillinger fra lånere og interurbane bestillinger 1.839

 Kopisider ekspederet ifm. forespørgsler 722

Download af oversigtsartikler i kvindekilder og temaartikler i 

tidsskriftsprojektet 1880-1920
45.331 

Oversigten er en del af KVINFOs årsberetning 2011

(http://forside.kvinfo.dk/Om_KVINFO/Aarsberetning/2011) 
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