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Vi bygger bro 

 

Når engagerede parter mødes, opstår der ny energi, ideer fødes og kimen til forandring plantes. 
Det sker bl.a. i personlige en-til-en relationer me llem mentorer og mentees, når en dansk 
kronprinsesse er i dialog med kvinder i Mellemøsten  eller på en løbetur på 42,195 kilometer i et 
område, hvor bevægelsesfrihed altid er en gave og a ldrig en selvfølge. Brobygning på mange 
planer er kendetegnende for KVINFOs aktiviteter lok alt, nationalt og globalt. 

 

Mentornetværket modtager 2 mio. kr. så arbejdet kan  fortsætte i 2014 

En af KVINFOs markante brobygningsprojekter har siden 2002 været KVINFOs Mentornetværk. Det kom derfor helt 

overraskende, at Mentornetværket ikke var omfattet, da forligspartierne bag Folketingets satspuljemidler i april 2013 

indgik aftale om bevillingerne fra 2014 og frem. Konsekvensen kunne blive, at Mentornetværket måtte lukke ved 

årsskiftet 2013/2014, hvis ikke det kunne lykkes at skaffe ny finansiering. På baggrund af de dokumenterede resultater, 

som netværket har skabt, opfordrede en lang række politikere, samfundsdebattører, erhvervsfolk og professionelle i 

arbejdet med integration i en underskriftindsamling politikerne til at forsøge at redde Mentornetværket fra lukning. I 

slutningen af december bevilgede forligskredsen 2 mio. kr. fra Socialministeriet, således at arbejdet kan fortsætte i 2014. 

Overgangsbeløbet svarer til godt halvdelen af driften hvert af de to foregående år. 

• Læs KVINFOs pressemeddelelse om 2014-bevillingen på 

http://kvinfo.createsend.com/t/ViewEmailArchive/r/5E99F86E832202D22540EF23F30FEDED/C67FD2F38AC48

59C/ 

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

mentornetvaerk 
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Borgmester Anna Mee Allerslev besøger KVINFOs mento rværk 

 

Elisabeth Møller Jensen (KVINFOs direktør frem til 1. februar 2014) borgmester Anna Mee Allerslev og Mette Østerberg, 

KVINFOs Mentornetværk. 

Blandt de mange fra ind- og udland, som er interesseret i Mentornetværkets resultater og metode, er Københavns 

beskæftigelses- og integrationsborgmester, Anna Mee Allerslev, (R). I januar besøgte Anna Mee Allerslev derfor 

KVINFO for at høre om udviklingen af KVINFOs Mentornetværk, og hvordan KVINFO, mentorer og mentees har bidraget 

til integration af kvinder med anden etnisk baggrund end dansk på arbejdsmarkedet, i uddannelsessystemet og 

samfundet generelt. 

• Læs "Borgmester besøger Mentornetværket" på http://kvinfo.dk/mentor/borgmester-besoeger-mentornetvaerket 

   

KVINFO og Odense kommune indgår partnerskab om ment orprojekt 

 

I november måned indgår KVINFO og Odense Kommune en partnerskabsaftale om et mentoring-pilotprojekt 

for perioden 1. november 2013 til udgangen af januar 2014. Projektet skal tilbyde kommunens borgere med 

primært anden etnisk baggrund end dansk en frivillig mentor. Baggrunden for projektet er KVINFO's kendte 

mentorkoncept, og således vil en del af KVINFO's nuværende og kommende mentorer bidrage. Mentorerne 

er ressourcestærke borgere med en bred livserfaring, som gerne vil yde en frivillig indsats for at støtte 

udsatte borgere. 

• Læs Odense og KVINFO indgår partnerskab på http://www2.kvinfo.dk/mentor/odense-og-kvinfo-indgaar-

partnerskab-om-mentorprogram 
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70 unge skaber grobund for læring, viden og inspira tion om E-mentoring 

 

E-mail, sms, skype og telefon er flittigt blevet brugt i KVINFOs mentornetværk, hvor 70 unge mænd og 

kvinder med anden etnisk baggrund end dansk har haft en mentor. De unge fra hele landet er matchet med 

en mentor fra København, som har støttet dem i forhold til at gennemføre uddannelse, uddannelsesvalg, 

studiejob og fremtidigt arbejdsliv. Projektet er forløbet fra januar 2012 og til marts 2014 og er nyskabende i 

forhold til E-mentoring. Det er afsluttet med et idékatalog og et seminar for at inspirere andre i forhold til 

arbejdet med E-mentoring. Arbejdsmarkedsstyrelsen har støttet projektet. 

• Læs om afslutningsseminaret på http://kvinfo.dk/content/afslutningsseminar-e-mentoring 

• Læs om projektet Min egen vej på http://www2.kvinfo.dk/mentor/min-egen-vej-odense 

  

Kronprinsessen donerer fondspenge til partner efter  besøg med KVINFO i Jordan 
og Marokko 

 

Med besøg i Jordan og Marokko i efteråret 2013 får Kronprinsesse Mary lejlighed til at møde KVINFOs 

samarbejdspartnere og besigtige projekter i de to lande. Partnerne, som kronprinsessen møder som formand for Mary 

Fonden, arbejder for at bekæmpe kønsrelateret vold og for at forbedre kvinders rettigheder i samfundet. Under sine 

rejser besøger Kronprinsesse Mary blandt andet et jordansk kvindekrisecenter, og hun ser teater om kvinders personlige 

historier om vold, ydmygelser og undertrykkelse i deres ægteskab; hun møder rettighedsaktivister og besøger en 

marokkansk familiedomstol. Efterfølgende donerer Mary Fonden 250.000 kr. til kvindekrisecenteret Tilila, der er en af 

KVINFOs partnere, i Casablanca. Pengene skal bruges til at styrke den juridiske bistand for voldsudsatte kvinder. 

KVINFOs danske partnere i de projekter, som Kronprinsessen besøger er bl.a. C:ONTACT, Danner, LOKK og 

Statsforvaltningen. 
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• Læs nyhed om kronprinsesse Marys besøg i Marokko på http://webmagasinet.kvinfo.dk/nyhed/kronprinsesse-

mary-besoeger-voldsramte-kvinder-i-marokko 

• Læs nyhed om Mary Fondens donation til Tilila i Marokko på http://forside.kvinfo.dk/nyhed/mary-fonden-

donerer-250000-kr-til-voldsramte-kvinder-i-marokko 

Læs artikel om kronprinsesse Marys besøg i Jordan http://kvinfo.dk/mena/kongeligt-besoeg-saetter-fokus-paa-

fokus-paa-vold-mod-kvinder-i-jordan 

 

KVINFO støtter maraton i Palæstina 

 

Kvinders ret til at bevæge sig frit er i fokus, da et dansk-palæstinensisk projekt afvikler marathon i Betlehem på 

Vestbredden. Det sker den 21. april 2013, hvor deltagerne i Palestine Marathon tilbagelægger de foreskrevne 42,195 

km. Bag løbet står organisationen Right to Movement og to danske kvinder, Lærke Hein og Signe Fischer Smidt, der har 

Menneskerettighedserklæringens artikel 13 i baghovedet i forbindelse med løbet. Det er den, som sikrer alle mennesker 

retten til at bevæge sig frit. KVINFOs Pulje for Dialog og Samarbejde om Kvinders Rettigheder støtter løbet, der har som 

mål at få 20 procent kvindelige deltagere. Med 37 % kvindelige løbere blev målsætningen mere end indfriet. 

Læs artikel i KVINFOs magasin WomenDialogue.org på http://www.womendialogue.org/da/node/2831 

  

Politisk mentornetværk for minoritetskvinder i hele  Europa 

 

European Women's Lobby og KVINFO igangsætter i 2013 et pilotprojekt, hvor 11 mentees - politisk aktive kvinder i 

Belgien, Danmark, Frankrig, Tyskland, Ungarn, Holland, Sverige og UK - starter et mentorforløb op til EU-

parlamentsvalget i maj 2014. Mentorerne er alle garvede parlamentarikere, og i løbet af projektet mødes mentor-parrene 
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regelmæssigt. Blandt andet deltager de i tre træningssessioner, hvor KVINFO står for de to. Projektet er finansieret af 

the Open Society Foundation og EU-kommissionen, og det bygger videre på erfaringer fra et projekt, som Københavns 

Kommune og KVINFO gennemførte i 2009. 

• Læs mere om projektet på http://kvinfo.dk/mentor/eu-lancerer-et-politisk-mentorprogram-efter-kvinfos-

mentormodel 

• Læs mere om det politiske mentorprojekt fra 2009 på http://kvinfo.dk/mentor/politikerprogram-i-kvinfos-

mentornetvaerk 

 

KVINFO og OSCE-partnerskab sparkes i gang 

 

I slutningen af februar 2013 afholder KVINFO og Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa (OSCE) et 

træningskursus i Beograd. Kurset markerer samtidig starten på et længerevarende mentorforløb, der skal støtte kvinder i 

at opnå lighed i et aktivt politisk, økonomisk og socialt liv. 15 NGO-repræsentanter deltager i træningen, der skal sætte 

dem i stand til at etablere kønsnetværk i de fem pilotprojektområder: Azerbaijan, Bosnien-Herzegovina, Kosovo, 

Kirgizistan og FYROM (Den tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien). Projektet er finansieret af det norske 

udenrigsministerium 

• Læs OSCE og KVINFO har startet mentorprojekter i fem lande på http://forside.kvinfo.dk/nyhed/osce-og-kvinfo-

har-startet-mentorprojekter-i-fem-lande 

• Læs OSCE-forsker møder viking i KVINFOs mentornetværk på http://forside.kvinfo.dk/nyhed/osce-forsker-

moeder-viking-i-kvinfos-mentornetvaerk 
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At balancere mellem magtforhold og ejerskab - KVINF O holder workshop om 
partnerskaber 

 

Hvem har mest brug for hvem, når organisationer samarbejder i partnerskaber over længere tid? Det spørgsmål er til 

diskussion fredag den 13. september, hvor KVINFO holder workshop om partnerskaber. Der bliver også spurgt til, om 

ligeværdighed er den afgørende faktor i partnerskaber - eller om værdighed er et lige så godt fundament. I workshoppen 

medvirker konsulent og dansk udviklingsveteran Uffe Torm, projektleder i jordanske Zenid, Tahani Shahrouri og Majken 

Lundberg, akademisk medarbejder i Kvinderådet. Oplægsholderne fra Kvinderådet og Zenid præsenterer udviklingen af 

de to organisationers relation og partnerskab som eksempel og udgangspunkt for debat. 

• Læs mere om workshoppen på http://forside.kvinfo.dk/om-kvinfo/arrangementer/partnerskab 
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Vi går i dialog 

At lytte, reflektere og tale sammen. Sådan bliver v i klogere, og sådan bliver vi både bedre til at 
forstå og rumme hinanden og til at fremme mangfoldi ghed. Hos KVINFO møder økonomer, 
diplomater, religiøse ledere og homoaktivister og m ange andre hinanden. På den måde sætter 
KVINFO gang i samtaler ved køkkenbordet, til debatm øder og ude i verden.   

 

Islamisk feminisme - mere debat og nu som bog 

I foråret 2012 diskuterer en lang række forskere og feminister under en konference i Kairo, hvorledes man kan være 

muslimsk feminist. I efteråret 2013 udkommer så bogen Feminist and Islamic Perspectives: New Horizons of Knowledge 

and Reform, som samler konferencens taler i en udgivelse. Bogen bliver lanceret ved en en-dags-konference på 

Nationalmuseet i København, hvor adskillige af bogens bidragydere præsenterer og debatterer. Med til arrangementet er 

islamisk feminist og redaktør af antologien Omaima Abou-Bakr, Sheikh Gamal Qutb, Islamisk lærd og tidligere formand 

for Fatwa-komitéen ved Al Azhar-Universitetet i Kairo samt daværende udviklingsminister Christian Friis Bach (R). 

Lanceringen og konferencen i 2012 er et samrbejde med KVINFOs partnerorganisation i Egypten, Women and Memory 

Forum og med Dansk-Egyptisk Dialoginstitut (DEDI). 

• Læs om konferencen på http://forside.kvinfo.dk/om-

kvinfo/arrangementer/Feminism%20and%20Islamic%20Perspectives 

• Læs artikel Feministisk islam løser problemer for troende kvinder på 

http://www.womendialogue.org/da/magazine/feministisk-islam-loeser-problemer-troende-kvinder  
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Økonomiske modeller og regnedrenge - Nye verdensbil leder - baggrund, 
udfordringer og løsninger 

 

Den svenske forfatter Katrine Kielos og den danske professor Ove K. Pedersen diskuterer økonomisk broderskab og 

enkønnede økonomiske modeller til et debatmøde, som KVINFO er vært for i juni 2013. Debatmødet tager blandt andet 

fat på det dilemma, det skaber, at forståelsen af økonomi, den økonomiske krise og løsningerne på krisen sker inden for 

en bestemt herskende økonomisk forståelse. Katrine Kielos er i juni netop udkommet med en dansk oversættelse af 

bogen Det eneste køn. Bogen har undertitlen om, hvorfor du er blevet forført af den økonomiske mand, og hvordan det 

ødelægger dit liv og verdensøkonomien. Og den viser med humor, ironi og intellektuelt overskud, hvordan de 

økonomiske teorier, vi bygger vores samfund på, afspejler de værdier og evner, der tillægges manden. Ud fra to 

forskellige tilgange sætter Katrine Kielos og Ove K. Pedersen økonomisk tænkning og modeller under kritisk lup. 

Debatmødet arrangeres i et samarbejde mellem KVINFO, CBS Library og forlaget PRESSTO 

• Læs mere om debatmødet på http://forside.kvinfo.dk/om-kvinfo/arrangementer/modelerogregnedrenge 

• Læs artiklen Feminist lægger arm med økonomernes menneskesyn på 

http://webmagasin.kvinfo.dk/artikler/feminist-laegger-arm-med-oekonomernes-menneskesyn 

  

KVINFO deltager i dansk FN-delegation 

 

Da FNs Kvindekommission i marts 2013 mødes til sin 57. samling i New York, er KVINFO repræsenteret i den danske 

delegation. Mens 7 politikere fra Folketinget deltager i samlingen, stiller NGO-verdenen op med 4 repræsentanter. Én af 

repræsentanterne er Lisbeth Pilegård, daværende leder af KVINFOs afdeling for Mellemøsten og Nordafrika (MENA). 

Kommissionen sætter i 2013 vold mod kvinder højt på den politiske dagsorden. Og der er meget at sætte ind over for. 
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Globalt set bliver 7 ud af 10 kvinder udsat for fysisk vold eller seksuelle overgreb, og 603 mio. kvinder lever i lande, hvor 

vold i hjemmet ikke er strafbart. 

Læs mere på http://forside.kvinfo.dk/nyhed/kvinfo-deltager-i-dansk-fn-delegation 

  

Tro og seksualitet - et hot, hot emne til debat 

 

Hvad siger de hellige skrifters ord om seksualitet og homoseksualitet? Og hvordan kan bøsser, lesbiske og 

transpersoner finde rum i religionerne til at praktisere deres seksualitet? Den 5. september 2013 inviterer KVINFO i 

samarbejde med Sabaah og Københavns kommune til debat for at finde svar på blandt andet de spørgsmål til et yderst 

velbesøgt debatmøde på Borups Højskole. Nuværende minister for børn, ligestilling, integration og sociale forhold, Manu 

Sareen, og beskæftigelses- og integrationsborgmester i København, Anna Mee Allerslev, åbner for debatmødet. Blandt 

de øvrige talere er blandt andre den danske imam Naveed Baiq og jordanske Madian Aljazirah, indehaver af 

Books@Cafe i Amman. I panelet skaber repræsentanter for en lang række trosretninger en livlig og konstruktiv debat om 

tro og homoseksualitet under massiv pressedækning i de store dagblade, radio og TV. 

• Læs om arrangementet Tro og seksualitet på http://forside.kvinfo.dk/om-kvinfo/arrangementer/tro-og-seksualitet 

• Læs artikel i KVINFOs magasin WomenDialogue.org på http://www.womendialogue.org/da/magazine/kan-man-

vaere-lgbtq-muslim  

  

Værre at være kvinde i Egypten efter 2011 - debatmø de på KVINFO 
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Siden 2011 har offentlige tilfælde af seksuel vold i Egypten fået stigende opmærksomhed i de internationale medier. 

Eksempler på det er voldtægter af kvindelige demonstranter på Tahrir-pladsen i Kairo og såkaldte jomfrutests udført af 

politiet. Men hvordan var situationen egentlig før Mubaraks tilbagetræden? Var voldtægter og jomfrutests også genstand 

for debat og diskussion? Den tyske professor Dr. Thomas Eich fra Asia-Africa Institute ved universitet i Hamborg belyser 

emnet og præsenterer sine analyser ved en debataften på KVINFOs bibliotek d. 27 november 2013 . Mødet arrangeres i 

samarbejde med CNIO, Department of Cross Cultural and Regional Studies, Copenhagen University 

• Læs mere om arrangementet på http://forside.kvinfo.dk/om-

kvinfo/arrangementer/Gender%20Relations%20in%20Egypt 

  

KVINFO-partnere møder vælgere og salafister til KV1 3 

 

Op til kommunalvalget i november 2013 deltager politisk engagerede mænd og kvinder fra KVINFOs 

partnerorganisationer i Jordan, Egypten og Tunesien i en workshop, der er arrangeret af Dansk Institut for 

Flerpartisamarbejde (DIPD). Deltagerne følges blandt andet med danske lokalpolitikere i de sidste kampagnedage og er 

med til at opfordre danske vælgere til at bruge stemmeretten og deltage aktivt i demokratiet. På Nørrebro station går 

deltagerne dog ikke kun i dialog med potentielle vælgere, men også med en gruppe Salafister, som taler imod at deltage 

i kommunalvalget. Salafisterne mener, at demokratiet som styreform er uforeneligt med den Islamiske stat, de agiterer 

for. KVINFOs gæster fra Mellemøsten og Nordafrika forsvarer demokratiet, og de understreger, at Islam og demokrati 

kan forenes. 

• Læs Arabiske politikere smager på dansk kommunalvalgkampagne på http://forside.kvinfo.dk/nyhed/arabiske-

politikere-smager-paa-dansk-kommunalvalgskampagne 
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Dialog med religiøse ledere skal forebygge vold mod  kvinder 

 

I et nyt projekt, som KVINFO og den libanesiske organisation ABAAD samarbejder om, skal dialog mellem NGO'er og en 

gruppe religiøse ledere medvirke til at bekæmpe kønsrelateret vold. I første omgang er projektet bygget op om en række 

dialogmøder, hvor et bestemt emne debatteres og deltagerne afklarer, hvor de har noget til fælles, og hvor der eventuelt 

er forskelle. Møderne skal på den måde gøde jorden for et eventuelt fremtidigt samarbejde. Emnerne er for eksempel 

skilsmisse, forældremyndighed, voldtægt og vold inden for ægteskabet. Det første møde blev holdt i efteråret 2013, og 

de øvrige møder forløber hen over foråret 2014. ABAAD, som faciliterer møderne og selv deltager, har erfaringer med at 

bekæmpe kønsrelateret vold ved at inddrage mænd og drenge. 

Læs Dialog med religiøse ledere skal forebygge vold mod kvinder på http://forside.kvinfo.dk/nyhed/dialog-med-

religioese-ledere-skal-forebygge-vold-mod-kvinder 
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Vi deler viden 

Som videnscenter for køn, ligestilling og mangfoldi ghed har KVINFO blandt andet til opgave at 
formidle viden, dokumentation og forskning. I 2013 er det blandt andet sket i samarbejde med 
en bred vifte af aktører. Fra museer, over broderie ksperter og til forskere samt studerende. Også 
viften af kanaler har været bred. Bl.a. konferencer , online-udgivelser og debatmøder. Der har 
været aktiviteter såvel i Danmark som i udlandet. 

 

Museerne tager kønsbrillerne på 

Tre dage i april 2013 sætter den danske museumsverden mangfoldighed på dagsordenen med en stor international 

konference om, hvordan museerne kan inkludere alle. KVINFO er sammen med IMR, Institut for Menneskerettigheder, 

tirsdag 23. april vært for en særlig museumsdag, der har fokus på køn. 80 internationale og danske museumsfolk og 

eksperter skal sammen udarbejde strategiske anbefalinger for, hvordan man tænker kønsdimensionen ind, både når det 

gælder medarbejdere og ledelse, og når det gælder museernes udstillinger. Det er den internationale organisation The 

Inclusive Museum, der til sin 6. konference har Danmark som værtsland med Statens Museum for Kunst og 

Kulturstyrelsen som hovedaktører 

• Læs nyhed på på http://forside.kvinfo.dk/nyhed/museerne-tager-koensbrillerne-paa 

• Læs artikel mere påhttp://forside.kvinfo.dk/nyhed/guardian-bringer-artikel-om-konferencen-inclusive-museum 

  

Ny forsking og vækstlag 

 

Traditionen med at invitere studerende, forskere og andre interesserede til en eftermiddag med den nyeste 

kønsforskning og præsentationer af specialer og ph.d.'er er holdt ved lige i 2013. Efterårets to arrangementer byder i 

KVINFOs bibliotek på et bredt udpluk af faglige perspektiver. Emnerne spænder fra den kvindelige seksualitet og dennes 
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repræsentation i de amerikanske medier til kvinder i dansk rock. Vækstlaget arrangeres i samarbejde med Foreningen 

for Kønsforskning, og efter hvert arrangement er der mulighed for samtale og netværk over et glas. 

• Læs mere om efterårets arrangementer i Vækstlaget på http://forside.kvinfo.dk/om-

kvinfo/arrangementer/vaekstlaget-nyt-fra-koensforskningen-2013 

• Læs mere om foråret arrangementer i Vækstlaget http://forside.kvinfo.dk/om-

kvinfo/arrangementer/vaekslag2013_1 

  

Forældreansvarslov, kommunalvalg og barsel og liges tilling - nye temaer i 2013 

 

KVINFOs tilbud om temaer, der går i dybden med et emne, bliver i 2013 udvidet med tre aktuelle temaer og en række 

opdateringer. I juni lanceres et tema, der ser på Forældreansvarsloven i et ligestillingsperspektiv. I august gælder det 

Barsel og ligestilling. Temaet udkommer samtidig med, at regeringen overraskende dropper sit forslag om øremærket 

barsel til fædre. I uge 43 varmer temaet Kommunalvalg 2013 op til valget til byråd og regioner. I juni 2013 bliver temaet 

om Køn og medier opdateret på basis af en ny EU-undersøgelse og desuden aktualiseret af, at KVINFOs 

Ekspertdatabase blev udpeget som én af 15 best practice-eksempler inden for EU. Endelig relanceres KVINFOs 

materiale om 100-året for den kommunale valgret, så det historiske materiale er integreret i et nyt 2015-site, der 

tyvstarter fejringen af 100-års jubilæet for 1915 Grundloven, der gav kvinder valgret. 

• Se temaerne på http://kvinfo.dk/temaer 

 

Årskonference: Køn og politik i transition 
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Den 13. april 2013 er KVINFO vært for Foreningen for Kønsforsknings årskonference. Temaet er køn og politik, og 

keynote-talere er professor i feministisk teori Clare Hemmings, London School of Economics and Political Science, 

professor i kønsforskning Nadje Al-Ali, University of London, og journalist Annegrethe Rasmussen. Konferencen byder 

bl.a. på en analyse om anarkisten og kvinderetsforkæmperen Emma Goldman i et seksualpolitisk og feministisk 

perspektiv. Og professor Nadje Al-Ali giver en status på situationen i Mellemøsten og Nordafrika, hvor det arabiske forår 

sætter nye dagsordener og potentielt rykker ved veletablerede hierarkier og klassiske kønsforestillinger. Konferencen ser 

endvidere på det amerikanske præsidentvalg set gennem en kønsbrille. Det er journalist Annegrethe Rasmussen, 

Informations korrespondent i Washington, der tegner et billede af et politisk landskab, der fortsat er præget af politiske 

ståsteder, som defineres af bl.a. køn og etnicitet. 

• Læs mere om arrangementet på http://forside.kvinfo.dk/om-kvinfo/arrangementer/aarskonference2013 

  

Regional konference om kvinderettigheder efter de a rabiske revolutioner 

 

I slutningen af juni afholder KVINFOs mangeårige partner, professor dr. Fatima Sadiqi i samarbejde med en lang række 

partnerinstitutioner fra Danmark og MENA-regionen konferencen "Women's Rights in the Aftermath of the Arab 

Revolutions" i Fez i Marokko. Konferencen er støttet af KVINFOs Pulje for Dialog og Samarbejde om Kvinders 

Rettigheder. Deltagerne er både forskere og aktivister, og et af konferencens mål er netop at bygge bro mellem den 

akademiske verden og civilsamfundet i Marokko.  

• Læs mere om Fatima Sadiqi i KVINFOs magasin WomenDialogue.org på http://kvinfo.dk/mena/magt-med-

mellemregninger 
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 Broderibesøg fra Marokko 

 

Håndarbejde og videndeling går hånd i hånd, da en lille gruppe kvinder fra Reseau Femmes Artisanes Marrakech, et 

netværk af kvindelige kunsthåndværkere i Marokko, sidst i november besøger Danmark. På programmet er bl.a. 

workshops i København og Silkeborg, hvor broderiinteresserede kan komme til oplæg og efterfølgende selv kaste sig ud 

i broderi under kyndig vejledning af de marokkanske broderieksperter. Projektet i Marokko støtter kvinders økonomiske 

deltagelse og lederskab, og ud over design og produktudvikling indeholder projektet også træning i markedsføring, 

regnskab, afsætning mv. Broderiarrangementerne afholdes af KVINFO, Danmarks Designskole og Silkeborg 

Internationale Kvindenetværk i samarbejde med Silkeborg Museum. 

• Læs Broderilystne danske lærte marokkanske sting på http://forside.kvinfo.dk/nyhed/broderelystne-danske-

laerte-marokkanske-sting 
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Vi formidler historie 

For at skabe fremtidens forandringer, må man kende til fortiden. Det at bringe fortidens skatte 
frem i nutidens lys har til alle tider været en af KVINFOs fornemmeste opgaver. Med et 
Grundlovsjubilæum og dermed 100-året for kvinders s temmeret på vej, er der for alvor en 
anledning til at genfortælle ikke blot 100 års - me n alle tiders ligestillingshistorie på nye 
platforme og til nye tilhørerskarer. 

 

 

  

"Stemmeret i 100 år" - nyt jubilæumssite for demokr atiets grundlov 

Med en ny grundlov får danske kvinder og arbejderklassens mænd i juni 1915 for første gang mulighed for at blive valgt 

og for at give deres stemme til kende ved valgene til Rigsdagen. Allerede i april 2013 tager KVINFO forskud på jubllæet 

og lancerer sitet "Stemmeret i 100 år". Sitet indholder en gennemgang af stemmerettens historie og aktuelt 

baggrundsstof om demokratiets udfordringer dengang og i dag. Sitet er desuden KVINFOs digitale platform for hele 

fejringen af stemmeretsjubilæet i 2015 og indeholder blandt andet beskrivelse af KVINFO og Aalborg Universitets fælles 

forsknings- og formidlingsprogram op til grundlovsfejringen i 2015. Programmet skal undersøge sammenhænge mellem 

kvinderepræsentation, demokratiopfattelse og opkomsten af den "kvindevenlige" velfærdsstat i perioden 1915-2015. 

Formidlingsprogrammet skal stille viden til for hele befolkningen bl.a. gennem et omfattende website og i samarbejde 

med biblioteker, arkiver og andre. 

• Se jubilæumssitet Stemmeret i 100 år på http://kvinfo.dk/2015 
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En eftermiddag med genushistorisk forskning 

 

I maj inviterer KVINFO og Öresundsnätverket för genushistorisk forskning til netværksmøde for alle, der interesserer sig 

for kvinde- og kønshistorie. Her taler blandt andet Susanne Malchau Dietz om Diakonissestiftelsens kvindefællesskab og 

omsorgsuddannelser 1863-1955, og Stefan Nyzell ser på transnationale netværk for kvinder inden for politiet ca. 1910-

1930. Senere reflekterer Bente Rosenbeck over kvindehistorie og kvindebevægelse fra aktivisme til akademia. 

• Læs mere om arrangementet på http://forside.kvinfo.dk/om-kvinfo/arrangementer/genushistoriskforskning 

  

Dansk Kvindesamfundsprotokoller - nu online 

 

Fra den 8. marts, Den Internationale Kvindedag, i 2015 bliver en guldgrube af viden om kvindernes lange vej til 

stemmeboksen og stemmeret tilgængelig på nettet. Projektet skydes i gang i august 2013 med digitaliseringen af unikke 

men også meget skrøbelige protokoller fra Dansk Kvindesamfund fra perioden 1872 til 1991 og en række årgange af 

tidsskriftet "Kvinden og samfundet". Dokumenterne vil give brugerne en enestående mulighed for at få indblik i 

diskussionerne om de politiske strategier, både som de foregik bag kulisserne i Dansk Kvindesamfund, og som de kom 

til udtryk over for læserne af tidsskriftet "Kvinden og samfundet". Udgivelsen på nettet er med til at fejre 100-året for 

vedtagelsen af 1915-grundloven, der sikrede kvinder almindelig valgret og gav dem adgang til dansk politik. Projektet er 

finansieret af Kulturministeriet, og bag projektet står Statsbiblioteket i Aarhus i samarbejde med KVINFO, Kvindemuseet 

og danmarkshistorien.dk. 

• Læs om projektet på http://forside.kvinfo.dk/nyhed/saadan-fik-de-danske-kvinder-stemmeret 
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Nordisk Kvindelitteraturhistorie sætter nye skud 

 

En forskningsbevilling til Syddansk Universitet fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene 

Formaal på 2.1 millioner kr. kombineret med en forskningsbevilling fra Nordisk Kulturfond til KVINFO på 300.000 kr. 

sikrer en opdatering af det store nordiske forskningsprojekt, Nordisk kvindelitteraturhistorie. Dermed kan centrale 

strømninger i den nye nordiske kvindelitteratur fra perioden 1990-2013 blive tilføjet det stor værk, der dækker 1000 års 

litteraturhistorie i de nordiske lande. I alt 20 nye forskningsartikler bliver offentliggjort på dansk, svensk og engelsk på 

projektets webside. De første artikler udkommer allerede med udgangen af 2014. Projektet gennemføres i et samarbejde 

mellem SDU og KVINFO med professor Anne-Marie Mai som hovedredaktør. 

• Læs mere om fondsbevillingen på http://forside.kvinfo.dk/nyhed/nordisk-kvindelitteraturhistorie-saetter-nye-skud 

  

Golden Days: Ghostwriter? Om kvindelige filosoffers  vilkår 

 

Sammen med Golden Days-festivalen spørger KVINFO en aften i september, om der altid står en kvinde bag? Også når 

det gælder filosofi? Denne aften på KVINFOs bibliotek ser på, hvordan den filosofiske tænkning udviklede sig i forholdet 

mellem tre store filosofpar: Elisabeth af Böhmen & Descartes, Harriet Taylor & John Stuart Mill og Simone de Beauvoir & 

Jean Paul Sartre. De tre oplæg om filosofparrene leveres af Zeynep Üsüdür (mag.art), Susanne Jakobsen Tinley 

(stud.cand.mag) og Rose Løvgren (cand.mag). 

• Læs mere på http://forside.kvinfo.dk/om-kvinfo/arrangementer/filosofpar 
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Vi præsenterer markante profiler 

 

Den sjove, de skarpe og den betydningsfulde. I året s løb har KVINFO været vært for 
korrespondenter, ministre og uddelt priser, og 2013  slutter med meddelelsen om en markant 
forandring på KVINFO. 

 

 

Udenrigskorrespondenterne med til fejring af 8. mar ts i Den Sorte Diamant 

På Den Internationale Kvindedag i Den Sorte Diamant 8. marts 2013 sætter en udsolgt Dronningesal fokus på kvindelige 

udenrigskorrespondenter. KVINFO har i samarbejde med Det Kongelige Bibliotek inviteret udenrigskorrespondenterne 

Mette Fugl, Vibeke von Sperling, Simi Jan, Puk Damsgaard og Mahvish Ahmad. Puk Damsgaard deltager via et 

videointerview, da hun pludselig må dække urolighederne i Syrien. Stand-up'er Sanne Søndergaard indleder aftenen, og 

duoen marstal:lidell afslutter med interview og visning af deres video "Sista Is the Trigger of the World". Aftenens vært, 

udenrigskorrespondenten Annegrethe Rasmussen, binder programmet sammen. 

• Læs mere om KVINFOs 8. marts fest i Den Sorte Diamant på http://forside.kvinfo.dk/om-

kvinfo/arrangementer/8marts2013 

• Læs mere om Kvindedagen 2013 på dansk tv på  http://forside.kvinfo.dk/nyhed/kvindedagen-2013-paa-dansk-tv 

 

Stand-up'er Sanne Søndergaard får Suzanne Gieses Mi ndelegat 

 

Ved den første uddeling af mindelegatet 12. september 2013 hædres stand-up'er Sanne Søndergaard for at have ‘udvist 

mod og konsekvens til at markere feministiske standpunkter i den offentlige debat gennem skrift, tale, visuelle medier 

eller andre kunstneriske udtryksformer.' Prisen hylder samtidig et af de helt store ikoner for kampen om ligestilling i 
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Danmark, forfatter og debattør Suzanne Giese (1946-2012). Mindelegatet, der er oprettet af hendes familie og er på 

25.000 kr., bliver uddelt af legatets stiftere i KVINFOs lokaler. 

• Læs mere om prisen og vinderen på http://forside.kvinfo.dk/nyhed/stand-upper-og-debattoer-sanne-

soendergaard-haedret-med-feministlegat 

 

Et kønskoryfæ fylder rundt 

 

KVINFO fejrer seniorforsker og kønshistoriker Jytte Larsens 70 års fødselsdag med en oplægsrække og efterfølgende 

reception. EU- parlamentariker Britta Thomsen, Professor Ulrik Kjær, Syddansk Universitet og specialkonsulent Jytte 

Nielsen fra KVINFOs bibliotek står for det faglige program og KVINFOs direktør Elisabeth Møller Jensen holder 

fødselsdagstalen til det velbesøgte arrangement. 

KVINFOs noget utraditionelle gave til fødselaren er et skræddersyet stand-up-indslag med den feministiske komiker 

Sanne Søndergaard. 

Jytte Larsen er uddannet historiker og blev i sin tid ansat under Nynne Koch. Hun har været med til at grundlægge og 

udvikle KVINFOs bibliotek og virksomhed. I 1990'erne var hun initiativtager til og hovedredaktør af Dansk 

kvindebiografisk leksikon. Pt. arbejder Jytte Larsen på et værk om dansk ligestillingshistorie. Første bind "Også andre 

hensyn: dansk ligestillingspolitik 1849-1915" udkom i 2010. Hun har gennem alle årene fungeret som rådgiver og 

vidensperson i forhold til KVINFOs samarbejdspartnere og har bidraget med talrige artikler til aviser og tidsskrifter. 
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Direktørskifte bebudes 

 

Efter næsten 24 år på posten beslutter KVINFOs direktør Elisabeth Møller Jensen at gå på pension pr. 1. februar 2014. 

KVINFO offentliggør beslutningen i november 2013. Direktørstillingen bliver slået op, og leder af KVINFOs bestyrelse, 

souschef for efter- og videreuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Dorthe Olander, udtaler i den 

forbindelse: 

"Elisabeth Møller Jensen har herhjemme og internationalt ydet et helt ekstraordinært bidrag til udviklingen af ligestilling 

og forståelse af kønnets betydning. Elisabeth har en udpræget sans for at dagsordensætte og igangsætte projekter på 

de helt rigtige tidspunkter. KVINFO har også været privilegeret med en direktør, der både har haft modet og evnen til at 

deltage i helt afgørende samfundsdebatter." Det bliver midt i januar 2014 offentliggjort, at KVINFOs nye direktør fra 1. 

februar bliver Nina Groes. 

• Læs nyhed KVINFO skal have ny direktør på http://forside.kvinfo.dk/nyhed/kvinfo-skal-have-ny-direktoer 

• Se fotoreportage fra Elisabeth Møller Jensen afsked 9. januar 2014 på 

http://forside.kvinfo.dk/nyhed/afsked%20for%20Elisabeth 

• Læs om udnævnelsen af Nina Groes som ny direktør fra 1. februar 2014 på http://forside.kvinfo.dk/nyhed/nina-

groes-ny-direktoer-kvinfo-fra-1-februar 
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Vi udvikler værktøjer 

 

KVINFO deler gerne ud af metoder eller viden - egen  eller andres - der kan gavne en 
ligestillingsdagsorden. Udgivelser, konferencer og nye versioner af kendte databaser er blandt 
årets aktiviteter. 

 

 

Barbara Annis introducerer Gender Intelligence i Da nmark 

17. april 2013 er Dansk Erhverv og KVINFO værter for konferencen "Få kvinder i ledelse" i Børsen for medlemmer af 

Dansk Erhverv. Senere samme dag inviterer KVINFO til det offentlige møde "Gender Intelligence Forum" i Den Sorte 

Diamant. Hovedtaleren til begge arrangementer er den amerikanske ekspert i inkluderende inclusive leadership, Barbara 

Annis, som KVINFO har inviteret til København. Det er første gang, Barbara Annis præsenterer sit arbejde med "Gender 

Intelligence" for et bredt publikum i Danmark. Metoden bygger på bl.a. hjerneforskning, der slår fast, at der er forskelle 

på de to køn, og at man ikke bør ignorere de forskelle, vi ved eksisterer. Grundlæggende principper i Barbara Annis' 

værktøjskasse er, at hun hjælper virksomhederne til at forstå disse forskelle og til at arbejde bevidst med at ændre 

stereotype holdninger blandt medarbejderne. Og resultaterne er flere kvinder og langt større mangfoldighed i 

virksomhedernes ledelser og bestyrelser. 

• Læs om arrangementet på http://forside.kvinfo.dk/om-kvinfo/arrangementer/Gender_Intelligence_Forum 

• Læs interview med Barbara Annis på http://webmagasin.kvinfo.dk/artikler/maend-og-kvinder-er-forskellige 

  

Lancering af Barbara Annis' bog Lad os arbejde samm en 
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Nyt Nordisk Forlag og KVINFO inviterer til interview og reception med Barbara Annis i Blixen-salen i oktober 2013 på Det 

Kongelige Bibliotek. Anledningen er udgivelsen af Barbara Annis' og John Grays' bog på dansk Lad os arbejde sammen 

- Afskaf misforståelser mellem mænd og kvinder på arbejdspladsen. Barbara Annis er ekspert inden for inclusive 

leadership og har udviklet metoden Gender Intelligence, der bygger på viden fra hjerneforskning. Arrangementet bygger 

videre på KVINFOs samarbejde med Barbara Annis om køn og ledelse i foråret 2013, hvor KVINFO afholdt to 

arrangementer med Barbara Annis sammen med henholdsvis Dansk Erhverv og på egen hånd i Den Sorte Diamant. 

• Læs om arrangementet Lad os arbejde sammen på http://forside.kvinfo.dk/om-kvinfo/arrangementer/lad-os-

arbejde-sammen 

  

Mentornetværk udgiver inspirationskatalog 

 

KVINFOs Mentornetværk lancerer i januar 2013 et inspirationskatalog, der samler op på erfaringerne i Mentornetværket. 

Kataloget er tænkt som værktøj for organisationer, enkeltpersoner, forskere og studerende, der har en særlig interesse 

for mentoring, eller som overvejer at starte en mentorordning. Hvert afsnit indeholder læringspunkter og gode råd, 

suppleret med cases. 

• Se Mentornetværkets inspirationskatalog på http://forside.kvinfo.dk/nyhed/kvinfos-mentornetvaerk-udgiver-

inspirationskatalog 

 

KVINFO markerer 10 året for marokkansk familielov m ed konference 

 

I anledning af 10 års-jubilæet for vedtagelsen af en reform af den marokkanske familielov, i folkemunde kaldet 

Modouwana'en, giver KVINFO den marokkansk-amerikanske jurist og forsker Leila Hanifi i opgave at udarbejde en 
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statusrapport over de 10 års udvikling af marokkanske kvinders retsstilling. Rapporten præsenteres i november på en 

stor 2-dages konference i Rabat, hvor KVINFO inviterer kvindeorganisationer, dommere, politikere, jurister og 

menneskerettighedsaktivister til dialog om lovens resultater og behovet for nye initiativer. På konferencen præsenteres 

også en mæglingsguide, som er resultatet af 7 års samarbejde om konfliktmægling i landets familiedomstole, mellem 

Statsforvaltningen i Danmark og den marokkanske dommeruddannelse, Institut Supérieur de la Magistrature. 

• Læs artiklen i Womendialogue Marokkos familielov 2. halvleg er allerede i gang på 

http://www2.kvinfo.dk/mena/marokkos-familielov-anden-halvleg-er-allerede-igang 

 

Formiddag om feminine vs. maskuline ledelsesværdier  

 

I november inviterer Niels Brock Executive og KVINFO til en formiddag i København om ledelse med temaet ‘Flere 

kvinder i ledelse og bestyrelser - Feminine vs. maskuline ledelsesværdier.' Talere er professor i strategi og 

forretningsudvikling, Aalborg Universitet, Anders Drejer, Headhunter Aase Hoeck, forskningschef Mette Verner og 

journalist & debattør Susanne Hoeck. I løbet af programmet vil talen blandt andet falde på, hvordan ord som relationer, 

netværk, mindfulness og anerkendende kommunikation har fået fremtrædende betydning, når man taler om ledelse i 

dag, og om kvindekvoter eller mandekvoter er af det gode eller det onde. 

• Læs mere om arrangementet på 

http://kvinfo.createsend.com/t/ViewEmailArchive/r/D44FB86D23143F922540EF23F30FEDED/C67FD2F38AC4

859C/ 

  

Databasesucces knopskyder 
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"Kvindelige eksperter i Palæstina arbejder i stilhed, men der er kun ringe mediebevågenhed om deres arbejde," udtaler 

redaktør Maali Abbadi ved lanceringen af den palæstinensiske udgave af Who is She-ekspertdatabase i starten af 

november. Who is She in Palestine er den seneste i en række databaser, som KVINFO og partnere har samarbejdet om 

at etablere rundt om i Mellemøsten og Nordafrika. Formålet med Who is She-ekspertdatabaserne er at skabe 

opmærksomhed om og adgang til kvindelige eksperter og professionelle kvinder inden for alle samfundsområder. Den 

palæstinensiske udgave er etableret i samarbejde med INSAN Center for Women and Gender Studies på AlQuds 

University. Derudover indgår CREDIF i Tunesien en aftale med KVINFO om at opbygge en tunesisk Who is She-

ekspertdatabase i en arabisk-fransk version, og CREDIF og KVINFO afholder i juni en workshop for alle Who is She 

redaktører fra Libanon, Egypten, Jordan, Palæstina, Marokko og Tunesien. Databasen med kvindelige eksperter blev i 

sin første udgave lanceret af KVINFO I 1995 under navnet KVINFOs Ekspertdatabase. Siden har Jordan, Egypten, 

Libanon og nu altså Palæstina fået deres egne versioner. 

• Læs om lanceringen i Palæstina på http://www.mnv.kvinfo.dk/nyhed/databasesucces-knopskudt-i-palaestina 

• Læs om ekspertdatabasen i Tunesien på http://forside.kvinfo.dk/nyhed/succes-med-ekspertdatabaser-

fortsaetter-i-tunesien 

  

KVINFOs ekspertdatabase kåret som best practice i E U 

 

KVINFOs Ekspertdatabase bliver i 2013 udpeget som et af EU's best practices som et redskab, der fremmer kvindelige 

eksperter i medierne. I EU udgør kvindelige eksperter kun 24,4 % af mediernes eksperter - og det til trods for, at flere 

kvinder end mænd tager længerevarende uddannelser. Det viser et studie af den engelske forsker Karen Ross, foretaget 

af EIGE, European Institute for Gender Equality. Kvinder og medier var et fokusområde under det irske formandskab i 

EU. I den forbindelse har EIGE indsamlet best practices i EU og lavet flere rapporter med fokus på køn og medier. 

Foruden KVINFOs Ekspertdatabase, der også inkluderer søsterdatabaserne Who is She i Libanon, Jordan, Egypten og 

Palæsina, er i alt 14 andre europæiske best practices udpeget. 

Læs mere om KVINFOs ekspertdatabase, der er kåret som best practice i EU på http://forside.kvinfo.dk/nyhed/kvinfos-

ekspertdatabase-kaaret-som-best-practice-i-eu 
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Vi holder fokus på fakta 

 

 

KVINFOs regnskab 2013 

 KVINFO havdei 2013 indtægter på i alt 38 mio. kr. Indtægterne kommer fra bl.a. Kulturstyrelsen, Udenrigsministeriet, 

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, Arbejdsmarkedsstyrelsen, A.P. Møller og Hustru 

Chastine Mc-Kinney Møllers Fond, Oak Foundation Denmark, TrygFonden, Bikubenfonden, DIPD, Odense Kommune og 

OSCE. Der er sket en samlet forøgelse af indtægterne i 2013 i forhold til 2012 på 5,2 mio. kr. 

KVINFOs omkostninger udgjorde i 2013 38,2 mio.kr, heraf 12,6 mio. kr. til løn og 25,6 mio. kr. til øvrig drift. Der er samlet 

sket en forøgelse af udgifterne i 2013 i forhold til 2012 på 4,8 mio.kr. 

KVINFO anvendte i 2013 forholdsmæssigt sine ressourcer til: 

• 59 % til aktiviteter i Mellemøsten og Nordafrika 

• 12 % til Mentoraktiviteter 

• 13 % til Biblioteks- og formidlingsvirksomhed 

• 16 % til Fællesfunktioner 

KVINFOs resultatopgørelse for 2013 udviser et underskud på 0,2 mio. kr., og en forskel på budget og regnskab på 2,6 

mio. kr. som følge af forsinkede aktiviteter. Driftsresultatet i 2013 dækkes af KVINFOs frie egenkapital, der dermed 

reduceres fra 0,6 mio. kr. primo 2013 til 0,5 mio. kr. ultimo 2013. 

Se KVINFOs årsregnskab i ledelsesberetningen på http://www.kvinfo.dk/files/KVINFOaarsrapport13.pdf 

  

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. 

Aktiviteter har i 2013 været koncentreret om at implementere de igangværende programmer og projekter, hvoraf det 

største er det regionale program "Dialog og samarbejde om køn og kvinders rettigheder", der er en to-årig programaftale 

på 33,8 millioner kr. for perioden 2012-13. 
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Aktiviteterne har i 2013 været centreret om følgende mål: 

• At forbedre kvinders adgang til deres rettigheder og øge deres aktive samfundsdeltagelse for dermed at øge 

ligestilling mellem kønnene i Mellemøsten og Nordafrika 

• At øge dialog og samarbejde mellem Danmark og Mellemøsten og Nordafrika 

Der er i 2013 gennemført projekter for 16,7 mio. kr. inden for følgende tematiske områder: 

• Kvinders politiske deltagelse 

• Kvinders juridiske rettigheder 

• Kvinders økonomiske deltagelse 

• Kønsbaseret vold 

• Kønsforskning og dokumentation 

Inden for denne ramme er der givet 54 bevillinger til 41 forskellige projektpartnere i Mellemøsten, Nordafrika og 

Danmark. Derudover har KVINFO stået for gennemførelsen af 16 offentlige arrangementer samt varetaget løbende 

projektudvikling, ledelse og projektmonitorering samt gennemført 26 projektrejser til bl.a. Tunesien, Jordan, Marokko, 

Egypten, Yemen og Libanon. 

I tilknytning til MENA-aktiviteter udgiver KVINFO webmagasinet Womendialogue.org. Websitet har haft 30.000 unikke 

brugere, en stigning på 16 procent i forhold til 2012. Der er publiceret 24 artikler, alle på engelsk, dansk og arabisk. 

  

Mentoraktiviteter 

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

danske samfund. Det har KVINFO gjort i mere end 10 år med banebrydende resultater. 

Mentorprojektet har først og fremmest åbnet døre til arbejdsmarkedet og vist veje ind i det danske samfund for kvinder 

og unge mænd med indvandrer- eller flygtningebaggrund. Fokus var i de første år på 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. 

KVINFO har i 2013 arbejdet målrettet for at sikre fortsatte bevillinger til Mentornetværket efter modtagelse af afslag fra 

Social-, Børne- og Integrationsministeriet i april måned 2013 på fortsættelse af en driftsbevilling på 4,0 mio. kr. til 

Mentornetværket efter 2013. Det lykkedes i januar 2014 at få bevilget 2,0 mio. kr. i overgangsstøtte fra Ministeriet for 

Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold til forankring af mentornetværket fra Satspuljen. Desuden har KVINFO i 

2013 fået tilsagn om tilskud fra Trygfonden på 375.000 kr. til den del af mentornetværkets aktiviteter, der finder sted i 

Vollsmose. Bikubenfonden har givet tilsagn om et tilskud på max. 250.000 kr., under forudsætning af at KVINFO opnår 

tilskud fra anden side til mentorprojektet. 

En midtvejsrapport fra Oxford Research fra februar 2013 viser, at der i 2010-2012 har været 1.893 aktive brugere 

(mentees) og 1.583 frivillige (mentorer) i mentornetværket. Derudover har KVINFOs mentornetværk i samme periode 

haft yderligere 2.121 netværksdeltagere, der tilbydes arrangementer og lign. Der var pr. 1. november 2012 i alt 402 

aktive mentorpar. 



KVINFOs årsberetning 2013 – side 29 

Desuden inddrager midtvejsrapporten resultaterne fra surveyundersøgelse af aktive mentees, hvor resultaterne viser, at: 

• 74 % oplever, at de har fået større selvtillid 

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

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

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

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

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

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

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

• 72 % har fået en større viden om Danmark og det danske samfund 

  

Der kommer i forsommeren 2014 en slutrapport fra Oxford Research af Mentornetværket. Før denne slutrapport 

foreligger, viser KVINFOS egne opgørelser fra 2013, at der pr. 1. oktober 2013 er registreret 966 aktive brugere 

(mentees), 861 frivillige (mentorer), 2.270 netværksdeltagere og 445 aktive mentorforløb. 

KVINFO har inden for de seneste år parallelt samarbejdet med nationale og internationale organisationer og institutioner 

om mentorprojekter i mere end 20 lande. Blandt partnerne er OSCE, Organisationen for Fred og Sikkerhed i Europa, EU-

Parlamentet, Odense Kommune, Europeans Women's Lobby, DIPD (Institut for Flerpartisamarbejde) og den amerikansk 

baserede fond, Open Society Foundation. 

  

KVINFOs bibliotek og nettilbud 

KVINFO og KVINFOs aktiviteter har fået stor pressedækning i de danske medier i 2013, så KVINFO har også på den 

måde bidraget til at stille viden til rådighed i den nationale debat. Ifølge INFOMEDIA har der været i alt 522 artikler i de 

danske medier i 2013 inkl. radio og tv-indslag, mod 386 i 2012. Dækningen er nået bredt ud i såvel nationale som 

regionale medier. Noget af det, der har fået meget omtale, har været KVINFOs mentornetværk. En lang række medier 

fra dagblade til fagblade fulgte situationen for KVINFOs Mentornetværket, fra netværket i april fik afslag på fortsættelse 

af en bevilling fra den såkaldte Satspulje til ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold i slutningen af 

2013 bevilligede 2 mio. kr. til forankring af Mentornetværket. Også ugeblade har omtalt KVINFOs aktiviteter. I de 

internationale medier er det især KVINFOs aktiviteter i Mellemøsten og Nordafrika, der har fået omtale, bl.a. HKH 

kronprinsesse Marys besøg i Jordan og Marokko, hvor kronprinsessen mødtes med KVINFOs samarbejdspartnere og 

besøgte projekter. 

KVINFOs hjemmeside kvinfo.dk omfatter KVINFOs biblioteks- og formidlingsservices. Kvinfo.dk havde 367.673 unikke 

brugere i 2013. Det er ca. 7 % højere end antallet af unikke brugere på 344.761 i 2012. Antallet af sidevisninger er øget 

marginalt fra 1.173.047 i 2012 til 1.178.385 i 2013.  

Der kan derudover konstateres en stigende positiv medfølgende interesse på Facebook, hvor kvinfo.dk ved årsdkiftet 

2013/14 havde 2.498 'Likes' mod 1.600 likes i 2012, mens der har været et lille fald i antal af abonnenter på KVINFOs tre 

nyhedsbreve: KVINFOs Web-magasin, KVINFOs Women Dialogue og KVINFO Nyt. Antallet af abonnenter er i 2013 på 
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9.676, hvor det i 2012 var 9.897. Samlet set er det et udtryk for, at KVINFOs brugere følger den generelle bevægelse på 

mediemarkedet, hvor brugerne i højere grad orienterer deres brug imod de sociale medier og brugen af online-

ressourcer. 

KVINFOs fysiske bibliotek, der er åbent for alle, havde i 2013 2.127 besøgende, mod 1.993 besøgende i 2012. 

Derudover afholdt KVINFO i 2013 en bred vifte af arrangementer. Det blev i alt til 44 arrangementer, møder, 

netværksmøder og udstillinger i 2013 i bl.a. KVINFOs bibliotek. Blandt dem var de traditionsrige eftermiddage i 

Vækstlaget, hvor nyudklækkede kandidater og Ph.d'er præsenterede den nyeste kønsforskning. Også i 2013 fejrede 

KVINFO i samarbejde med Det Kongelig Bibliotek den internationale kvindedag med en fejring i Den Sorte Diamant. Her 

var kvindelige udenrigskorrespondenter i centrum. Samme sted var KVINFO i april værter for årets konference for 

danske kønsforskere. Med en konference på Nationalmuseet blev der sat spotlys på Islamisk feminisme. KVINFO var 

også værter for en præsentation og debat om økonomiske modeller med den danske professor Ove K. Pedersen og den 

svenske forfatter Katrine Kielos, overrækkelsen af Suzanne Gieses Mindelegat til stand upperen Sanne Søndergaard, et 

Golden Days-arrangement om filosoffer og i samarbejde med Öresundsnetvärket en eftermiddag med kvinde- og 

kønshistorisk forskning i centrum. 

Du kan læse om de mange arrangementer i den øvrige del af årsberetningen her på nettet 

Læs hele KVINFOs ledelsesberetning på http://www.kvinfo.dk/files/KVINFOaarsrapport13.pdf 

 


