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Vi bygger bro 

KVINFOs kerneopgaver er at formidle viden og forskn ing om køn, ligestilling og mangfoldighed 
samt at bidrage til udvikling af mere ligestillede samfund lokalt og globalt. Begge opgaver 
handler i høj grad om at bygge bro mellem mennesker . Brobygningen står derfor helt centralt, 
når KVINFOs Mentornetværk etablerer en-til-en samar bejder mellem mentorer og mentees. Mere 
end 7.500 mænd og kvinder har de sidste 10 år delta get i netværket. Det samme er tilfældet, når 
KVINFO skaber samarbejder i Mellemøsten og Nordafri ka mellem 100 organisationer og 
institutioner i Danmark og 7 lande i regionen. 

 

"Danmark skal støtte og vise et eksempel på et samf und, hvor kvinder har meget stor ligeret". ( Udenrigsminister 

Villy Søvndal i Kristelig Dagblad om KVINFOs aktiviteter i Mellemøsten og Nordafrika) 

 

KVINFOs Mentornetværk fylder 10 år 

KVINFOs Mentornetværk starter som pilotprojekt i 2002. Nu 10 år senere er Mentornetværket blevet fremhævet som 

best practice både i Danmark og internationalt med mere end 3.200 gennemførte mentorforløb. Fokus har især været at 

matche kvinder med flygtninge- og indvandrerbaggrund med kvinder, som er aktive i det danske samfund. Men efter 

forsøg i Esbjerg og Tingbjerg kan unge mænd mellem 16 og 24 år med anden etnisk baggrund nu også få en mentor. 

Mentorprojektet skal både åbne døre til arbejdsmarkedet og vise vej ind i det danske samfund. De nyeste evalueringer 

viser bl.a., at 55 % oplever, at de klarer sig bedre på deres uddannelse, 61 % oplever, at de har fået bedre mulighed for 

at tage/færdiggøre en uddannelse og 29 % oplever, at de har fået bedre mulighed for at få et arbejde med løn. Mange 

mentees har også opnået et bedre fodfæste i Danmark, er blevet bedre til at tale dansk og har fået et større netværk. 

Både mentorer og mentees melder tilbage, at det har været en positiv oplevelse at deltage i et mentorforløb. 

10-årsdagen blev i september markeret med lancering af et nyt website og nyt informationsmateriale. Begge dele 

akkumulerer 10 års værdifulde erfaringer, og både websitet og informationsmaterialet er udviklet i samarbejde med 

mentorer og mentees, så det understøtter de mere end 400 mentorpar, der løbende er i gang. Informationsmaterialet er 

blevet til med støtte fra Bikubenfonden og TrygFonden.  

Læs mere om mentornetværkets historie og resultater på http://www2.kvinfo.dk/mentor/10-aar-med-kvinfos-

mentornetvaerk  
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 OSCE og KVINFO i samarbejde om mentorprojekter 

 

KVINFOs erfaringer fra Mentornetværket har i stigende grad vist sig at være et internationalt efterspurgt 

brobygningsværktøj. OSCE, Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa, er en af de organisationer, der har 

ladet sig inspirere af resultaterne, efter at KVINFO præsenterede mentorværktøjerne på en konference i Wien. Efter en 

konference om forandringsprocesser blandt immigranter, minoriteter og i roma- og sinti-befolkningsgrupper har OSCE og 

KVINFO aftalt fælles mentorprojekter, der i løbet af 2013 gennemføres i Serbien, Aserbajdsjan, Bosnien-Hercegovina, 

Kosovo, Kirgisistan og Makedonien. 

I samarbejde med en række organisationer er der i 2012 startet konkrete mentorprojekter, der bruger KVINFOs metode, 

bl.a. i Tyskland og Spanien. 

Læs om OSCE-konferencen i Wien på: http://forside.kvinfo.dk/nyhed/kvinfo-med-paa-osce-konference 

Læs mere om projekterne på Balkan og i Centralasien på: http://forside.kvinfo.dk/nyhed/osce-og-kvinfo-har-startet-

mentorprojekter-i-fem-lande 

Læs mere om MiNet Tyskland på: http://www2.kvinfo.dk/mentor/minet-bruger-som-de-foerste-i-tyskland-kvinfos-

mentormodel 

 

"At støtte og styrke en anden kvinde positivt i hen des liv, indgyde hende selvtillid og nære hendes tr o på sig 

selv, samt inspirere hende og støtte hende i, at hu n har noget at byde på - det er da så fint, som det  kan 

blive".  Renee Toft Simonsen om KVINFOs Mentornetværk i Femina 
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Mentorarbejde med kvindelige politikere i Afrika, A sien og Europa 

 

Op til kommune- og regionsvalget i 2009 gennemførte Københavns Kommune og KVINFO et politisk mentorprojekt. Her 

dannede kvindelige politikere par med kvinder med flygtninge- og indvandrerbaggrund, der havde lyst til at engagere sig i 

politik. De positive erfaringer herfra er i 2012 kommet i spil internationalt: 

KVINFOs mellemøstafdeling og Mentornetværket har i 2012 gennemført politiske mentorprogrammer i Jordan. Parallelt 

hermed har kvindelige politikere fra Danmark samarbejdet med kvindelige politikere i regionen, som KVINFOs partner 

Kvinderådet stod for, og som er finansieret af KVINFOs midler under Udenrigsministeriets Arabiske Initiativ. En række af 

de danske politikere gæstede således deres jordanske kolleger. Blandt deltagerne var medlemmer af Folketinget - Inger 

Støjberg (V) og Fatma Øktem (V) - og byrådsmedlemmer - Vibeke Ejlertsen (S), Nyborg, Miasser Hawwa (SF), Ballerup, 

Grethe Saabye (K), Lejre og Susanne Langer (EL), København. Da de jordanske kvinder besøgte Danmark, deltog de i 

en konference om kvinder i politik på Christiansborg arrangeret af DIPD, Institut for Flerpartisamarbejde, KVINFOs nye 

samarbejdspartner. I 2012 lagde DIPD og KVINFO desuden grunden til tre konkrete politiske mentorprogrammer i 

Bhutan, Malawi og Tanzania, der skal løbe i 2013. 

Sammen med European Women's Lobby og EU-Parlamentet er der etableret et mentorprogram i forbindelse med valget 

til EU-Parlamentet i 2014. Det tværeuropæiske projekt starter i 2013 og skal få flere kvinder med indvandrerbaggrund til 

at stille op som kandidater. 

Læs om konferencen i København på: http://forside.kvinfo.dk/nyhed/international-konference-i-koebenhavn-om-kvinder-i-

politik 

Læs om projekterne i Malawi, Bhutan og Tanzania på: http://forside.kvinfo.dk/nyhed/politisk-mentorprogram-startet-i-

malawi-tanzania-og-bhutan 

Læs om samarbejdet med EWL og EU-Parlamentet: http://forside.kvinfo.dk/nyhed/mentorprojekt-skal-faa-

indvandrerkvinder-til-stille-op-til-eu-valg 
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KVINFO med i europæisk netværk om menneskerettighed er 

 

Den 2. juni 2012 blev KVINFO optaget i netværket (EMHRN). Dermed åbner døre sig for samarbejde og 

erfaringsudveksling med flere end 80 organisationer i Europa og Middelhavsområdet. 30 lande i Europa, Mellemøsten og 

Nordafrika er med i netværket, inklusive flere af de arabiske lande, hvor KVINFO arbejder med køn og ligestilling. 

KVINFOs arbejde har allerede et stærkt menneskerettighedsperspektiv. Gennem netværket får KVINFO nu mulighed for 

at øge indsatsen i det internationale arbejde. 

To andre danske institutioner - Institut for Menneskerettigheder (IMR) og Dignity - Dansk institut mod tortur - er også 

medlemmer af netværket. 

Læs mere om EMHRN på: http://www.euromedrights.org/eng/ 

Læs mere om KVINFOs arbejde i Mellemøsten og Nordafrika på: http://www.womendialogue.org/da 

  

Netværk om køn og medier i EU 

Som medlem af EIGEs Journalist Thematic Network holder KVINFO fingeren på pulsen på køn og journalistik i EU - og 

ikke mindst formandsskabernes indsats på køn. 

Læs mere om EU's ligestillingsinstitit EIGE på: http://www.eige.europa.eu/ 

 

"Et andet eksempel på, at mentor-modellen har et fan tastisk potentiale, er jeg stødt på i den danske or ganisation 

KVINFO. Jeg blev meget imponeret af deres mentorprog ram".  (Erhvervskvinden Pernille Spiers-Lopez i bogen "Hvis 

dit liv var et køkken") 

  

Partnere, samarbejder og netværk 

Få overblik over hvem KVINFO har samarbejdet med i 2012 på: http://forside.kvinfo.dk/om-kvinfo/arsberetninger/kvinfos-

aarsberetning-2012/samarbejdspartnere 
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Vi går i dialog 

På konferencer og ved store arrangementer giver KVI NFO en bredt interesseret offentlighed 
mulighed for at få den nyeste viden om køn, ligesti lling og mangfoldighed, men et væsentligt 
formål ved disse lejligheder er også muligheden for  at gå i dialog om udfordrende spørgsmål. I 
løbet af 2012 har danske emner som far-efter-skilsm isse, mænds sundhed samt køn og pension 
været til debat. Internationalt har der efter revol utionerne i Nordafrika og Mellemøsten været 
grund til øget fokus på kvindernes situation i forh old til de helt grundlæggende rettigheder. 
Progressive muslimer i Vesten derimod spørger i dag , om man både kan være muslim og gå ind 
for homo-ægteskaber – og om man kan være både femin ist og muslim. 

 

"I dag lancerer KVINFO et nyt logo, som ikke kun er en grafisk og visuel opdatering, men som skifter de t lille ord 

'kvinder' ud med det kønsneutrale 'køn'. 'KVINFO - K øn, Viden, Information og Forskning' vil der fremove r stå på 

brevhovederne og hjemmesiden fra KVINFO."  (Journalist Ditte Giese i Politiken) 

 

International konference om kvinder i Mellemøsten o g Nordafrika 

I april 2012 inviterer KVINFO til konference i København under overskriften Women in a Changing Middle 

East and North Africa - Facing Challenges and Seizing Opportunities. Konferencen samler flere hundrede 

aktivister, politikere, journalister og forskere fra regionen og Danmark. Nok protesterede kvinder og mænd 

side om side under omvæltningerne, men der er fortsat langt til ligestilling i Mellemøsten og Nordafrika. 

Udenrigsminister Villy Søvndal (SF) åbner konferencen, og vinder af Nobels Fredspris Tawakkul Karman, journalist og 

aktivist fra Yemen, taler for forsamlingen. Med på konferencen er en lang række repræsentanter fra de organisationer i 

Mellemøsten og Nordafrika, som KVINFO arbejder tæt sammen med. 

Læs mere om konferencen og se billedreportage på: http://forside.kvinfo.dk/nyhed/fotoreportage-fra-konferencen 

Læs interview med nobelpristager Tawakkul Karmans i KVINFOs Webmagasin på: 

http://webmagasin.kvinfo.dk/artikler/tawakkul-yemens-mahatma-gandhi 

Se konferencens program på: http://forside.kvinfo.dk/KVINFO_arrangementer/program-kvinfo-conference-april-16th-

2012 
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Debatmøde om mangfoldige måder at være muslim på 

 

Kan man være muslim og gå ind for homo-ægteskaber? Hvorfor har tvangsægteskaber intet med islam at gøre? Var 

Profetens hustru en foregangskvinde for ligestilling i ægteskabet? Tre progressive muslimske kvinder giver svar på 

tiltale, da KVINFO en novemberaften inviterer til åbent debatmøde i Den Sorte Diamant. Tehmina Kazi, Shelina 

Janmohammed og Ani Zonneveld repræsenterer nye strømninger i vestlige lande som USA og Storbritannien, hvor 

muslimer i langt flere år end i Danmark har været en rodfæstet del af disse landes samfund. Og de har på hver deres 

måde fundet egne veje inden for rammerne af det vestlige og verdslige, hvor de både kan handle som selvstændige, frie 

individer og være tro mod deres religiøse rødder. 

Hør interviewet med de tre kvinder på: 

http://forside.kvinfo.dk/nyheder/Der%20er%20mange%20m%C3%A5der%20at%20v%C3%A6re%20muslim%20p%C3%

A5 

 

Feminisme og islam kan gå hånd i hånd 

 

Kan man være muslim og feminist på samme tid? Det er det overordnede spørgsmål for en konference i Cairo i Egypten 

den 17. og 18 marts 2012. Det korte svar er "ja", det lange svar er naturligvis noget mere kompliceret og detaljeret. 

Feminism and Islamic Perspectives: New Horizons of Knowledge and Reform er konferencens fulde titel, og en række 

internationale forskere fremlægger originale, nye papers med for eksempel teologisk-politiske diskussioner af Koranens 
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ord om kvinders stilling i samfundet. Men der bliver også plads til debat, hvor blandt andre socialrådgiver og debattør 

Asmaa Abdol-Hamid giver sin personlige beretning om at være muslimsk feminist i Danmark. 

KVINFOs partnerorganisation i Egypten, Women and Memory Forum arrangerer konferencen, der er finansieret af 

KVINFOs afdeling for Mellemøsten og Nordafrika i samarbejde med Dansk-Egyptisk Dialoginstitut (DEDI). 

Konferencens taler bliver i 2013 udgivet i bogform på engelsk og arabisk af Women and Memory Forum i samarbejde 

med KVINFO. 

Læs mere i KVINFOs womendialogue.org på: http://www.womendialogue.org/da/group/nordic-arab-network-research-

womens-empowerment-gender-and-politics-wep-group/blog/conferenc-0 
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Vi deler viden 

 

Foretræde for Folketingets Udenrigsudvalg om Mellem østen og Nordafrika, spot på kvinder i 
bestyrelser og ny kønsforskning med efterfølgende k olde drinks. KVINFO formidler viden med 
mange - og på mange måder. 

  

"Selv om vi er kommet langt, hvad angår ligestilling , er der altså stadig lang vej igen - både for mænd  og 

kvinder. Det gælder løn, indflydelse, fordeling af barsel og mange andre ting. Her er det vigtigt med et bibliotek 

og et videnscenter som KVINFO, der sørger for, at vi  hele tiden bliver klogere".  (Ligestillingsordfører Rasmus Horn 

Langhoff (S) i BT) 

  

Dit køn bestemmer din pension 

Selv om forskellen på mænds og kvinders pensionsopsparinger er blevet mindre under den økonomiske 

krise, er der stadig et stort spænd mellem, hvad mænd og kvinder ud over folkepensionen kan se frem til at 

have på kistebunden. Det emne belyser KVINFO på kvinfo.dk i et tema, der giver en aktuel status på, 

hvordan det ser ud. Temaet giver også forklaringer på årsager til ulighederne og beskriver de initiativer, 

Folketinget har taget for at rette op på nogle af de kønsbetingede skævheder omkring pension. 

Se temaet om Køn og pension på: http://forside.kvinfo.dk/tema/koen-og-pension 

  



 KVINFOs årsberetning 2012 – side 10 

 

Input til arbejde med kvinder og bestyrelser 

 

Et aktuelt ligestillingspolitisk emne i hele 2012 er spørgsmålet om, hvordan Danmark løser kvinders underrepræsentation 

i ledelser og bestyrelser. Det gælder både offentlige og private virksomheder. KVINFO kvalificerer debatten med et tema 

på kvinfo.dk, der stiller skarpt på ligestilling i danske, nordiske og europæiske bestyrelser med statistik, baggrund og 

debat. Året slutter med, at Folketinget vedtager en lov, der forpligter de 1.100 største virksomheder og alle offentlige 

virksomheder til at sætte måltal og rekrutteringsplaner for flere kvinder i bestyrelser og topledelse. En samlet opposition 

stemmer imod loven. 

Se temaet om Kvinder og bestyrelser på: http://forside.kvinfo.dk/tema/kvinder-og-bestyrelser 

 

Prostitution og købesex på den politiske dagsorden 

 

Den politiske pil peger på et forbud mod købesex, da 2012 begynder. Både SF og S har kriminalisering af sexkunder 

som officiel politik, mens R har arbejdet for et forbud, hvis man køber sex hos prostituerede, der er tvunget ind i rollen 

som prostituerede. Fire ministre - socialminister Karen Hækkerup (S), skatteminister Holger K. Nielsen (SF), 

ligestillingsminister Manu Sareen og justitsminister Morten Bødskov (S) begrunder i en kronik i november regeringens 

kursændring. Det sker på baggrund af en rapport fra Straffelovrådet. Rådet mener ikke, at et forbud mod købesex vil få 

mærkbare positive konsekvenser for de prostituerede eller indvirke på omfanget af menneskehandel, rufferi og alfonseri. 
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Oppositionen har hele tiden været imod et forbud. KVINFOs tema om prostitution samler viden og perspektiver på 

prostitution i Danmark. Temaet ser også på andre landes erfaringer. 

Se KVINFOs tema om prostitution på: http://forside.kvinfo.dk/node/1677 

 

Unge forskere fortæller 

 

Kom og hør en række nyudklækkede kandidater og ph.d'ere fortælle om deres forskning, når KVINFO og Foreningen for 

Kønsforskning i Danmark inviterer til møder om spritny kønsforskning og drinks. Sådan lyder opfordringen til de 

velbesøgte arrangementer, der fire fredag eftermiddage i henholdsvis foråret og efteråret sætter deres præg på 

KVINFOs bibliotek. Her bliver alt fra Body Punk, Paradise Hotel og ridderballader afdækket og debatteret. 

Arrangementerne er også populære som networking-events. 

Læs om forårets to arrangementer på: http://forside.kvinfo.dk/node/3648 

Læs om efterårets to arrangementer på: http://forside.kvinfo.dk/node/3135 

 

Hele Danmark spørger - og får svar 

 

Spørg KVINFO - bibliotekets spørgetjeneste - modtager dagligt spørgsmål om køn, ligestilling og mangfoldighed. 

Henvendelserne kommer fra hele landet - fra skoleelever som skal vide noget om rødstrømpebevægelsen, 

gymnasieeleven som skal forstå, hvad regeringens ligestillingspolitik helt konkret går ud på, journalisten, som skal have 
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fat i en ekspert, som kan fortælle noget om fødselsdepressioner blandt mænd til forskeren på Københavns Universitet, 

som gerne vil vide noget om den nyeste forskning inden for køn og klima.  

Med udgangspunkt i institutionens samling af bøger, tidsskrifter og forskningsmaterialer, medarbejdernes viden og 

netværk uden for huset, er vi med til at støtte viden, læring, uddannelse og kvalificere debatten i befolkningen. 

Søg viden i KVINFOs bibliotek på: http://forside.kvinfo.dk/node/3135 

Spørg KVINFO på nettet på: http://kvinfo.dk/side/315/spoerg/ 

 

Støtte til Yemens eneste bibliotek for kønsforsknin g 

 

Oplysning er nøglen til fremskridt. Det mener Mirfat Fares Ahed Al Dharhani, som er bibliotekar ved biblioteket for køn, 

udvikling og forskning på universitetet i Sana'a, hovedstaden i Yemen. 

KVINFO har over en årrække samarbejdet med universitetet om at opbygge biblioteket.  

Det er det første bibliotek med køn som emne i Yemen og tilbyder udover bøger og databaser også en Master-

uddannelse i køn. 

I løbet af 2012 er selve biblioteket kommet så godt i vej i forhold til bøger og elektroniske materialer, at den næste tids 

aktiviteter fokuserer på at udbrede kendskabet til biblioteket blandt studerende, eksperter og aktivister i Yemen, og på at 

dele bibliotekets viden via blandt andet nyhedsbreve, offentlige møder og elektroniske medier. 

Læs interview med bibliotekar Mirfat Fares Ahed Al Dharhani og hendes kollega på KVINFOs forskningsbibliotek, Vibeke 

Rafh Dahm på: http://www.womendialogue.org/da/node/1568 
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Korssting fortæller palæstinensiske kvinders livshi storier 

 

Røde sting betyder blod. Mørkegrønne sting signalerer, at kvinden bag er gammel og færdig med at lede efter en ny 

mand. Sting i mønster som en muslingeskal symboliserer kvindens kønsorgan. 

Når palæstinensiske kvinder pryder deres dragt med broderi, er det alt andet end simpel pynt. Mønstre og farver fortæller 

om en kvindes livssituation og identitet. 

Det får en gruppe fra Designskolen i København indblik i, da de som en del af det KVINFO-støttede projekt Design in 

Context holder workshop sammen med palæstinensiske designstuderende fra Fashion and Textile Institute og 

kunsthåndværkere repræsenteret i foreningen Dalia Association. 

Samarbejdet udveksler ekspertise og erfaringer mellem Palæstina og Danmark og nytænker det palæstinensiske 

broderi, således at kvinderne bag korsstingene ud over at klæde sig i smukt broderede dragter også kan tjene penge på 

deres kunsthåndværk. 

Læs om projektet Design in Context på: http://www.womendialogue.org/da/node/2737 

 

Foretræde for Udenrigsudvalget 

Den 4. september 2012 har KVINFOs afdeling for Mellemøsten og Nordafrika for første gang foretræde for Folketingets 

Udenrigsudvalg. Mødet giver mulighed for at præsentere KVINFOs arbejde i regionen for medlemmerne og for at dele 

viden og erfaringer fra arbejdet med dem. 

Besøg Udenrigsministeriets hjemmeside på: http://www.um.dk 
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Website og forskningsprojekt fejrer 1915-Grundloven  

 

I 2015 kan Danmark fejre 100-året for 1915-grundloven, som bl.a. gav kvinder stemmeret til Landstinget og Folketinget. 

KVINFO tager allerede i 2012 sammen med Aalborg Universitet initiativ til at markere jubilæet med et forskningsprojekt 

om køn og demokrati i Danmark. Med en bevilling på 1,6 mio. kr. fra Folketingets præsidium, igangsættes en ph.d.-

afhandling, som Mette Marie Harder, RUC, nu arbejder på. Parallelt hermed beslutter KVINFO at etablere et første 

mindre website, som skal formidle viden om 1915-grundloven, og hvad den betyder for demokratiets udvikling i 

Danmark. Sitet bliver lanceret i april 2013. 

Gå på opdagelse i http://www.kvinfo.dk/2015 

 

Bog om marokkanske erhvervskvinder 

 

KVINFO støtter i 2012 udgivelsen af bogen Moroccan Women: Invisible Success Stories, som udkommer på fransk, 

arabisk og engelsk. Bogen er skrevet af Nadia Lamhaidi, professor og forsker ved Det marokkanske institut for 

information og kommunikation i Rabat. I bogen portrætterer hun 14 bemærkelsesværdige marokkanske kvinders 

historier, privat og professionelt. 

Læs bogens kapitel om en kvindes succes med at dyrke økologiske oliven, Når oliven går hen og bliver ... "grøn" på: 

http://womendialogue.org/da/node/2749 
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Vi zoomer ind på mænd 

Mænds ligestilling er kommet på dagsordenen i 2012. Både i medierne og blandt politikere er mænds 
barselsrettigheder, uddannelse og sundhed kommet i fous. Mænd og maskulinitet som forskningsfelt har 
siden KVINFOs grundlæggelse altid været et kerneområde. Med et nyt logo understreger KVINFO sit 
fokus på mænd som køn. Og med det nyerhvervede kunstværk “Sisterhood-Brotherhood” af Elisabeth 
Toubro byder vi KVINFOs besøgende velkommen med budskabet om, at ligestilling bliver skabt af mænd 
og kvinder i fællesskab. 

  

"I dag er det drengene, der bliver stemplet som de mindre egnede i skolen og uddannelsessystemet, men 

forskning peger nu på, at årsagen findes i lærernes  og omgivelsernes forventninger til drengene. Temae t kan 

bruges som inspiration til undervisning i samfundsf ag, historie eller dansk, når der diskuteres mænd/ drenge og 

maskulinitet i dag og tidligere" . (Folkeskolen om KVINFOs tema om Mænd og ligestilling) 

  

Ligestilling er også for mænd 

Med et omfattende tema på kvinfo.dk stiller KVINFO den nyeste viden om mænd og ligestilling til rådighed. 
Temaet ser bl.a. på fædre og barsel, mænd i kvindefag samt drenge og uddannelse. Temaet går også bag 
om mandeforskningens historie og samler op på initiativet fra "Tænketanken VM - Viden om mænd" og dens 
30 konkrete bud på, hvor man kan forbedre mænds ligestilling. 

Se temaet ”Mænd og ligestilling” på: http://forside.kvinfo.dk/tema/maend-og-ligestilling 

  

Debatarrangement om social kontrol af drenge 

 

Der har længe været fokus på social kontrol af unge kvinder med minoritetsbaggrund. Selvom der ikke foreligger megen 

forskning på området, tyder meget på, at der også sker social kontrol af unge minoritetsmænd. En undersøgelse viser 
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samtidig, at de unge mænd befinder sig i et spændingsfelt mellem den sociale kontrol, de selv bliver udsat for, og den 

kontrol, de udøver, f.eks. over for deres søstre. KVINFO sætter i oktober spot på dette felt med en paneldebat. I panelet 

er ligestillingsminister Manu Sareen og nogle af de unge mænd, som selv har haft den sociale kontrol tæt inde på livet. 

Her fortæller Baris Burak Buhur, Dialogkorpset under Social- og Integrationsministeriet, Fahad Saeed, foreningen 

Sabaah, Basim Osman, selvstændig psykologisk konsulent og Susanne Willaume Fabricius fra LOKK om deres 

erfaringer fra mødet med hhv. de unge mænd og deres familier. 

Læs mere om debatmødet på: http://forside.kvinfo.dk/nyhed/social-kontrol-unge-maend-som-ofre-og-udoevere 

  

Mentorprojekt for unge mænd 

 

KVINFOs positive erfaringer med projektet "Min egen vej", en mentorordning for unge kvinder med indvandrerbaggrund i 

Odense, er i 2012 afsæt til at udvide ordningen, så den også omfatter unge mænd mellem 16 og 24 år. Navnet "Min 

Egen Vej" signalerer, at det hverken er forældrenes måde eller en specielt dansk måde, at tingene skal gøres på. Som et 

nyt tilbud udvikler KVINFOs mentornetværk sammen med de unge mentees og deres mentorer brugen af E-mentoring. 

De unge er fortrolige med at bruge de sociale medier, og den fleksible måde at samarbejde på passer til deres livsstil. E-

mentoring gør det samtidig muligt at udvide mentorordningen geografisk. 

Læs mere om Min egen vej på: http://www2.kvinfo.dk/mentor/min-egen-vej-0 

  

"En milepæl i den danske køns- og ligestillingsdebat . Så enkelt kan den nye rapport om mænds ligestillin g fra 

tænketanken Viden om Mænd (VM) beskrives."  (Antroprolog, ph.d., Christian Groes-Green på videnskab.dk) 
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Vi formidler historie 

Her Story som supplement til His Story har altid fo kus for KVINFO. Både når det gælder 
kvindelige forfattere, kvindebevægelsens pionerer, hvad enten det er i Danmark eller i lande vi 
samarbejder med, som fx Egypten. 

  

"Kvindebevægelsen har haft stor succes og klart vær et den mest betydningsfulde bevægelse de seneste 10 0 år. 

At kvinder er på arbejdsmarkedet, er hele forudsætn ingen for velfærdssamfundet."  (KVINFOs direktør, Elisabeth 

Møller Jensen, i portrætinterview i Nordjyske) 

  

Nordisk kvindelitteratur får digital renæssance 

Nordens kvindelige forfattere gennem 1.000 år bliver i samarbejde med Det Kongelige Bibliotek fejret i Den Sorte 

Diamant i København på Den Internationale Kvindedag. Aftenen er en kærlighedserklæring til det skrevne ord, sådan 

som 800 kvindelige forfattere har vakt dem til live, og som det nye website Nordisk Kvindelitteraturhistorie giver en 

international renæssance. Websitet, der både er på dansk, svensk og engelsk, baserer sig på printværket Nordisk 

kvindelitteraturhistorie publiceret i fem bind på svensk og dansk fra 1993 - 1998. Nordisk Kvindelitteratur på nettet er 

finansieret af A.P. Møller & hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene formaal, Danmark, samt Riksbankens 

Jubileumsfond, Sverige. 

Se engelsk præsentationsvideo af Nordisk Kvindelitteraturhistorie på nettet på: http://webmagasin.kvinfo.dk/artikler/8-

marts-fejrede-nordens-kvindelige-forfattere 

Gå på opdagelse i sitet på: http://nordicwomensliterature.net/da 

Læs om projektet i KVINFOs Webmagasin på: http://webmagasin.kvinfo.dk/artikler/nordens-kvindelige-litteratur-historie-

ud-paa-den-internationale-scene 
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Fysisk og elektronisk udstilling om kvindebevægelse ns pionerer 

 

21 portrætter med centrale kvindesagskvinder og -mænd er fra d. 15. november udstillet både i KVINFOs bibliotek og på 

kvinfo.dk. Portrætterne er skænket af Kvindehistorisk Samling, og de viser, at dansk ligestillingshistorie har en lang 

tradition med mange markante kvinder og mænd, der kæmper for ligestilling. Ved ferniseringen afholder historiker Jytte 

Larsen og forskningsbibliotekar Jytte Nielsen oplæg om betydningen af disse pionerers arbejde og de efterfølgende 

bevægelsers betydning helt op til i dag. 

Se kvindebevægelsens pionerer: 21 portrætter på: http://kvinfo.dk/side/1283/ 

Læs og arrangementet på: http://forside.kvinfo.dk/om-kvinfo/arrangementer/kvindebevaegelsens-pionerer-den-foerste-

generation 

 

Egyptiske kvinder omskriver historien 

 

Egypten har ligesom Danmark en lang tradition for folkeeventyr. Og som i Danmark er det også mænd og drenge, der 

dominerer de egyptiske eventyr. Det har organisationen Women and Memory Forum, det egyptiske center for køn, kultur 

og forskning i Cairo, forsøgt at ændre siden 1990erne. 

En gruppe kvinder tilknyttet Women and Memory Forum har givet historierne et kritisk køns- og ligestillingseftersyn - og 

givet piger og kvinder plads i nye udgaver af de populære fortællinger. 
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"For mange af medlemmernes vedkommende udsprang deres engagement af deres egen personlige erfaring. De 

oplevede ofte, at de faktisk ikke brød sig om de historier, de læste op eller genfortalte for deres børn. Kvinden spillede 

altid rollen som hende, der skulle reddes, mens manden fik al eventyret. Et af resultaterne af vores 

genskrivningsworkshops er derfor blevet en samling af børnehistorier, der er mere opmærksomme på kønsperspektivet," 

siger Maissan Hassan, der er projektleder for historiefortællingsprojektet, til WoMen Dialogue i 2012 og fortsætter: 

"Vores historiefortællingsprojekt griber om sig. Vi er nu i gang med at inkludere fortællinger om kvinder, der deltog i 

revolutionen (i forbindelse med det arabiske forår i Egypten, red.)." 

Læs om Women and Memory Forums arbejde på: http://www.womendialogue.org/da/magazine/egyptiske-kvinder-

omskriver-historien 

 

Alverdens kvinder fokuserer på politik 

 

En historisk artikel om de danske kvinders vej ind i det danske folkestyre og aktive medvirken til det danske demokrati af 

forskningsbibliotekar Jytte Larsen, KVINFO, skal inspirere deltagerne i konferencen "Women in Politics". Kvinder fra 5 

kontinenter og danske politikere med udenrigsminister Villy Søvndal og ligestillingsminister Manu Sareen i spidsen 

sætter fokus på, at kvinder globalt set er underrepræsenterede. Kun 26 lande har mere end 30 % kvinder i 

beslutningstagende forsamlinger, som er det mål, der blev sat i Beijing-handlingsplanen for kvinders ligestilling. På 

globalt plan er der mindre end 20 procent folkevalgte kvinder. DIPD, Institut for Flerpartisamarbejde, er vært for 

konferencen, og KVINFO og en lang række partnere fra Mellemøsten og Nordafrika deltager. 

Læs Jytte Larsens artikel på http://dipd.dk/events/chrb2012/ (pdf side 45) 
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Vi præsenterer markante profiler 

I årets løb har vi haft besøg af danske ministre, a mbassadører, en nobelprisvinder og markante 
kvindelige kunstnere. Både fra ind- og udlandet. 

  

"Kvinder må indse, at de selv må sørge for deres re ttigheder. Fremtiden er kvindernes, og det kan kun gå 

fremad. Lige rettigheder for mænd og kvinder er den  søjle, man skal bygge fremtiden på." (Nobelprismodtager 

Tawakkul Karman til KVINFOs Webmagasin) 

  

Vinder af Nobels Fredspris Tawakkul Karman taler på  KVINFO-konference 

Dronningesalen i Den Sorte Diamant er fuld af forventning, da Nobelprisvinder og 

menneskerettighedsforkæmper Tawakkul Karman fra Yemen træder frem til talerstolen. 

"Kvinder må indse, at de selv må sørge for deres rettigheder. Fremtiden er kvindernes, og det kan kun gå fremad. Lige 

rettigheder for mænd og kvinder er den søjle, som man kan bygge fremtiden på," siger Karman, der bliver kaldt 

‘revolutionens moder' i Yemen. Hun fik Nobels Fredspris i 2011 sammen med præsident Ellen Johnson Sirleaf og aktivist 

Leymah Gbowee, begge fra Liberia. 

Karman, født i 1979, er en central skikkelse i det arabiske forår i Yemen, hvor hun blandt andet er kendt som en af de 

udholdende aktivister, der i ugevis demonstrerede og boede i telte på hovedstadens Sana'as centrale plads. Hun er 

uddannet journalist, stifter af gruppen Women Journalists Without Chains og ledende medlem af det yemenitiske parti Al-

Islah. 

Tawakkul Karman er inviteret til Danmark af KVINFO for at tale på konferencen Women in a Changing Middle East and 

North Africa - Facing Challenges and Seizing Opportunities, som samler flere hundrede mennesker fra Danmark, 

Mellemøsten og Nordafrika. 

Læs interview med Nobelprisvinder Tawakkul Karman på: http://www.womendialogue.org/da/magazine/tawakkul---

yemens-mahatma-ghandi 

Se interview med Tawakkul Karman og læs reportage fra konferencen på: http://forside.kvinfo.dk/nyhed/fotoreportage-

fra-konferencen 



 KVINFOs årsberetning 2012 – side 21 

 

Læs om konferencen Women in a Changing Middle East and North Africa - Facing challenges and Seizing Opportunities 

på: http://forside.kvinfo.dk/node/3346 

Læs om Women Journalists Without Chains på: http://womenpress.org/index.php?lng=english 

 

8. marts fejrer Nordens kvindelige forfattere 

 

Den 8. marts lancerer KVINFO den digitale udgave af Nordisk Kvindelitteraturhistorie i Det Kongelige Biblioteks 

Dronningesal. Kulturminister Uffe Elbæk åbner aftenen for en total udsolgt sal, hvorefter KVINFOs direktør og 

hovedredaktør Elisabeth Møller Jensen fortæller værkets tilblivelseshistorie. Herefter bliver værket præsenteret med en 

introduktionsfilm samt fremvisning ved redaktør Anette Dina Sørensen og billedredaktør Julie Breinegaard. Ind i mellem 

præsentationen læser forfatterne Kirsten Thorup, Kirsten Hammann, Pia Juul og Jessie Kleemann, der alle omtales i 

Nordisk Kvindelitteraturhistorie, op af egne værker på scenen. Aftenens sidste halvdel fokuserer med forfatterne Josefine 

Klougart og Olga Ravn særligt på Tove Ditlevsen, der begge har fundet inspiration hos Ditlevsen. Anne Linnet slutter 

aftenen med sin musik sat til tekster af Tove Ditlevsen, hvor alle til sidst synger med på "Barndommens gade". Der er 

stående applaus til Anne Linnet. 

Læs mere om arrangementet på: http://webmagasin.kvinfo.dk/artikler/8-marts-fejrede-nordens-kvindelige-forfattere 
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Egyptisk stjerne-graffiti 

 

Med fotos af graffiti fra Kairos gadebillede, fortæller den egyptiske kunstner og kulturhistoriker Huda Lutfi, hvilken rolle 

køn og gadekunst har spillet i revolutionen. Katrine Ring, dansk kunstner og DJ, er aftenens moderator. Arrangementet 

er afholdt i samarbejde med Det Dansk Egyptiske Dialog Institut (DEDI) i anledning af bogudgivelsen Huda Lutfi (2012) 

d. 23. oktober for et fyldt bibliotek på KVINFO. 

Læs Katrine Rings anmeldelse af bogen på: http://webmagasin.kvinfo.dk/artikler/huda-lutfi-hvad-er-aegyptisk 

 

Fædres situation efter skilsmisse 

 

"Jeg er træt af skyttegravspositionerne i debatten om skilsmisser og vil hellere kritisere, hvordan kulturen stadig giver 

forskellige handlerum og rammer for mænd og kvinder, når det drejer sig om omsorg for deres fælles børn. Sådan siger 

den norske forsker Knut Oftung, der sammen med forskeren Steen Baagøe Nielsen som moderator skaber debat om 

fædre efter skilsmissen. Arrangementet er afholdt på KVINFOs bibliotek d. 6. december i samarbejde med NEMM, 

Netværk for Forskning om Mænd og Maskuliniteter. 

Læs interview med Knut Oftung i KVINOs Webmagasin på: http://webmagasin.kvinfo.dk/artikler/mor-og-far-har-

forskellige-vilkar-efter-skilsmissen 
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Diplomatiske møder 

 

Året igennem tager KVINFO imod prominente gæster fra internationale repræsentationer for at styrke dialog og 

samarbejde. Ambassadørerne fra Irak, Marokko og Taiwan lægger vejen forbi KVINFO på Christians Brygge, og det 

samme gør den palæstinensiske repræsentation. I udlandet besøger KVINFO den danske ambassade i Rabat i 

Marokko, den svenske ambassade i Jordan og det danske repræsentationskontor i Yemen. Også danske politikere og 

ministre kommer for at høre om KVINFO-projekter eller for at drøfte nye projekter. Det gælder bl.a. minister for ligestilling 

og kirke Manu Sareen, undervisningsminister Christine Antorini og udviklingsminister Christian Friis Bach. 

Læs fx om udviklingsminister Christian Friis Bachs besøg på: http://forside.kvinfo.dk/nyhed/udviklingsminister-christian-

friis-bach-besoeger-kvinfo 
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Vi siger fra 

Køn bliver diskuteret som aldrig før. Det er positi vt, at medierne i højere grad sætter køn på 
dagsordenen, og at de afspejler de meninger, der er  om ligestillingsspørgsmål. Men i Danmark 
og vore nordiske nabolande har der været både perso nlige angreb og trusler om vold mod 
debattører med klart feministiske holdninger. Det d okumenterer en ny norsk rapport, som 
Nordisk Ministerråd står bag, og som kommer med anb efalinger på, hvordan man imødegår 
racisme og antifeminisme. Rapporten, der har baggru nd i Breiviks terrorangreb i Norge i 2011, 
samler den viden, som kom frem på en ekspertkonfere nce i Oslo i efteråret 2012. Det er vigtigt at 
sige fra over for fordrejninger og trusler. Også KV INFO har oplevet, at fakta er blevet forvansket, 
og at institutionen har været udsat for trusler. De t har vi har fået demokratiets aktører til at se 
på. Lige fra Pressenævnet til politi og retsvæsen, hvor vi har fået medhold. 

  

"Ligestillingsemnet er kontroversielt, og jeg tror,  at mange føler, det er deres personlighed, der bli ver anfægtet. 

Det med kønnet er en meget, meget stærk oplevelse a f, hvem den enkelte er. Det går meget dybt i identi teten og 

er en dybtliggende kode af, hvad det vil sige at væ re menneske. Dem, der bliver stødt af debatten, tro r, vi vil 

blande os i, hvordan de skal være som mennesker. De t er en fordom". (KVINFOs direktør Elisabeth Møller Jensen i 

Jyllands-Posten) 

  

Debat om køn - og om KVINFO 

Debatten om køn og ligestilling er på dagsordenen i 2012 i et omfang, man ikke har set i mange år. Det er glædeligt. Til 

gengæld har debatfronterne stået skarpt og til tider konfrontatorisk over for hinanden. Såvel KVINFO som KVINFOs 

direktør Elisabeth Møller Jensen har været i skudlinjen. KVINFO går gerne i dialog og lytter konstruktivt til kritik. Men i 

læserbreve og debatindlæg - ikke mindst i specialmedier som den liberale netavis 180grader.dk og på bloggen MANFO - 

har der været bragt både trusler og indlæg med oplysninger, som har været faktuelt forkerte eller direkte usande. Det 

debatniveau siger KVINFO fra over for. 

Læs nyhed om værdidebat om ligestilling og KVINFO på: http://forside.kvinfo.dk/nyhed/vaerdidebat-om-ligestilling-og-

kvinfo 
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Politianmeldelse og retssag 

KVINFO siger også fra over for trusler. I KVINFOs Webmagasin samler en artikel i januar op på ligestillingsåret 2011. 

Her skriver KVINFO bl.a. i et afsnit om Anders Breiviks chokerende terrormord i Oslo og på Utøya, at anti-feminisme 

ifølge norske medier var et af de centrale elementer for den terrorsigtede Anders Breivik. Det fremgår bl.a. af hans 1.500 

sider lange manifest. Efter artiklen er offentlliggjort i KVINFOs webmagasin, bliver KVINFO i en debattråd på 

180grader.dk truet med "en fuld Breivik". Skribenten mener, at KVINFO sammenligner danske anti-feminister med 

Breivik. "Hvis KVINFO sammenligner os antifeminister med Breivik, synes jeg, at vi skal lave en fuld Breivik på KVINFO". 

KVINFO anmelder truslen til politiet, og skribenten bliver i sommeren 2012 idømt hæftestraf af byretten i Gentofte. 

Læs artiklen i KVINFOs Webmagasin, der var anledning til truslen, på: http://webmagasin.kvinfo.dk/artikler/mere-eller-

mindre-ligestilling-i-2010 

 

KVINFO får medhold i Pressenævnet 

I to omgange citerer Berlingske fra en kronik i august 2012, som historiker Jytte Larsen og KVINFOs direktør, Elisabeth 

Møller Jensen, har skrevet i 2011. Her argumenterer de to kronikører for, at feminismen hverken er "rød" eller "blå". 

Berlingskes citater fremstår imidlertid med både tilføjelser og udeladelser, så meningen bliver det diametralt modsatte af 

kronikkens oprindelige indhold. 

KVINFO har indbragt sagen for Pressenævnet, der har givet KVINFO medhold i klagen. Nævnet finder, "at Berlingske 

burde have udvist større omhu ved gengivelsen af citatet, hvorved avisen havde kunnet undgå at bringe citatet i en 

misvisende sammenhæng. Pressenævnet kritiserer Berlingske for ikke at gengive citatet korrekt". 

Læs mere om sagen og afgørelsen på: http://www.pressenaevnet.dk/Om-

Pressen%C3%A6vnet/Nyheder.aspx?M=News&PID=79&NewsID=7647 

 

"Mytemageri og lemfældig omgang med fakta er i det hele taget udpræget hos disse debattører, og særlig t når 

emnet er KVINFO".  (Susanne Staun i en kronik i Politiken) 
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Vi holder fokus på fakta 

 

KVINFOs regnskab 2012 

Samlet set er det økonomiske resultat for KVINFO i 2012 udtryk for et større aktivitets-, indtægts- og omkostningsniveau 

end forventet. 

KVINFO havde indtægter på i alt 32,8 mio. kr., heraf driftbevillingen fra Kulturministeriet på 6,769 mio. kr. Øvrige midler 

kommer fra bl.a. Udenrigsministeriet, Social- og Integrationsministeriet, A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney 

Møllers Fond, Egmont Fonden, Riksbankens Jubileumsfond, Oak Foundation Denmark, TrygFonden, Bikubenfonden, 

Inst. for Flerpartisamarbejde, FrauenBibliotek Saarbrücken, Miss Zamila Bunglawala, Qatar og The European Women's 

Lobby. 

KVINFOs omkostninger udgjorde i 2012 33,4 mio. kr., heraf 14,9 mio. kr. til løn, 18,5 mio. kr. til øvrig drift. KVINFO 

anvendte i 2012 forholdsmæssigt sine ressourcer til: 

• 13 % til Biblioteks- og formidlingsvirksomhed 

• 56 % til aktiviteter i Mellemøsten og Nordafrika 

• 17 % til Mentoraktiviteter 

• 14 % til Fællesfunktioner 

KVINFOs resultatopgørelse for 2012 udviser et underskud på 0,7 mio. kr. Driftsresultatet i 2012 dækkes af KVINFOs frie 

egenkapital, der dermed reduceres fra 1,3 mio. kr. primo 2012 til 0,6 mio. kr. ultimo 2012.  

Se KVINFOs årsregnskab på: http://www.kvinfo.dk/files/aarrapport2012.pdf 
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Brugerne og KVINFO 

Kvinfo.dk har i 2012 haft ca. 2 % flere besøg end i 2011. I alt har 344.761 unikke brugere hentet viden og information på 

KVINFOs hjemmesider. 

KVINFO udgiver fire nyhedsbreve. Tre af dem er målrettet brugerne af kvinfo.dk, KVINFOs Webmagasin og bibliotek, 

mens det fjerde på engelsk har et internationalt publikum som modtagere. Det samlede antal abonnenter voksede i løbet 

af 2012 fra 9.792 til 9.897. Samtidig er der sket en markant vækst i brugen af KVINFOs sider på Facebook. 

KVINFOs fysiske bibliotek havde i 2012 1.993 besøgende. Det er et fald på 27 % i forhold til året før, mens udlånet kun 

faldt med 8 %. Her er udlån i december 2012 ikke talt med, fordi det på grund af indførelsen af nyt bibliotekssystem ikke 

var muligt at registrere. Til gengæld er onlinebrugen af biblioteket i 2012 vokset til 236.455 sidevisninger. Væksten er 

med til afspejle, at KVINFOs bibliotek i stigende grad kan tilbyde publikationer til gratis download. En væsentlig del af 

KVINFOs formidlings- og informationsaktiviteter sker gennem biblioteksarrangementer. Der blev ialt afholdt 29 

deciderede biblioteksarrangementer i løbet af året i form af bl.a. foredrag, debatmøder og studiekredse. 

  

KVINFOs Mentornetværk 

KVINFOs Mentornetværk matcher kvinder med flygtninge- og indvandrerbaggrund med kvinder, som er aktive i det 

danske samfund. Mentornetværket har været i gang i 10 år, og der er gennemført flere end 3.000 vellykkede 

mentorforløb. Hver fjerde, der får en mentor, får et job. 

Fokus har i de første år været at matche kvinder med flygtninge- og indvandrerbaggrund med kvinder, som er aktive i det 

danske samfund. Men siden januar 2012 er unge mænd mellem 16 og 24 år med anden etnisk baggrund også omfattet. 

• 2.600 kvinder med solid forankring i det danske samfund har været tilknyttet som mentorer 

• 3.500 kvinder fra 140 forskellige lande har været tilknyttet som mentees 

• I alt har flere end 3.000 par været matchet 

En midtvejsevaluering fra februar 2013 fra Oxford Research, finansieret af Social- og Integrationsministeriet, viser bl.a., 

at der pr. 1. november 2012 var  402 aktive mentorpar. 279 af parrene er matchet i 2012. Midtvejsrapportens resultater 

fra en surveyundersøgelse blandt aktive mentees viser, at: 

• at 74 % oplever, at de har fået større selvtillid 

• at 53 % oplever, at de har fået nye venner/et større netværk 

• at 55 % oplever, at de er blevet bedre til dansk 

• at 55 % oplever, at de klarer sig bedre på deres uddannelse 

• at 61 % oplever, at de har fået bedre mulighed for at tage/færdiggøre en uddannelse 

• at 29 % oplever , at de har fået bedre mulighed for at få et arbejde med løn 

• at 66 % oplever, at de har fået lyst til at være med i andre foreninger 

• at 45 % oplever, at de har fået bedre mulighed for at støtte sit barn/sine børn i skolen 

• at 72 % har fået en større viden om Danmark og det danske samfund 
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KVINFOs aktiviteter i Mellemøsten og Nordafrika 

KVINFO har siden 2006 i samarbejde med Udenrigsministeriets Det Arabiske initiativ og en lang række partnere i 

Danmark, Mellemøsten og Nordafrika arbejdet for at styrke kvinders rettigheder og ligestilling mellem kønnene i 

regionens lande. 

I 2012 er der gennemført projekter for i alt 11 mio. kr. inden for områderne: 

• kvinders politiske deltagelse 

• kvinders økonomiske deltagelse 

• kønsbaseret vold 

• kønsforskning og dokumentation 

Der er givet 58 bevillinger til 46 forskellige projektpartnere i Mellemøsten, Nordafrika og Danmark. 

KVINFO samlede ved en stor partnerskabskonference ''Women in a Changing Middle East and North Africa - Facing 

Chal-lenges and Seizing Opportunities'' i april 2012 59 partnerorganisationer og 105 repræsentanter fra hele MENA-

regionen og Danmark. 

I løbet af året er tre projekter afsluttet og evalueringerne viser, at programmålene for i tre landeprogrammer er opfyldt. 

De tre programmer var:  

• Kapacitetsopbygning af et bibliotek, og dokumentationscenter på Sana'a universitetet i Yemen 

• Øge kvinders politiske deltagelse i Jordan 

• Øge kvinders politiske deltagelse og aktive samfundsdeltagelse i Tunesien og Egypten. 

 

Du kan læse meget mere om KVINFOs samlede aktiviteter i KVINFOs ledelsesberetning på: 

http://www.kvinfo.dk/files/aarrapport2012.pdf 
 


