Årsberetning 2017
2017 har været et ligestillings år, som jeg ved, vi vil huske længe.
Da hashtagget #metoo i oktober 2017 begyndte at brede sig på de sociale medier, blev det starten til noget
stort. Noget som jeg, stadig her i foråret 2018, kan mærke har bidt sig fast.
Det slør af tavshed, som har omgivet mænds magt over kvinder, og de strukturer der ligger bag, forsvandt som
dug for solen og pludselig trådte uretfærdigheden og uligestillingen helt tydeligt frem. Der blev selvfølgelig
forsøgt med modangreb; man skal ikke sætte mænd i gabestok; det er jo ikke alle mænd; man må selv lære at
sige fra - og den helt klassiske; er det ikke kvinder der bruger mænd for at komme til tops?
Men der var gået hul på noget og hullet kunne ikke lukkes igen.
Bevidstheden om at kvindeliv anno 2017 også handler om overgreb og chikane blev pludselig folkeeje. Det var
ikke kun i Hollywood men også i Hvidovre – og den røde tråd var den magt, som nogle mænd vælger at bruge
til at undertrykke og krænke kvinder.
Kvinderådet var med fra starten, da vi sammen med vores medlemsorganisationer Danner og Dansk
Kvindesamfund holdt en høring i Dannerhuset i november. En høring som blev til en helt særlig aften, hvor
fortællinger om overgreb blev delt og hvor løsninger blev diskuteret. Det var stort, og det satte en retning for
Kvinderådet, som vi kommer til at følge op på i 2018 – først i Odense, dernæst i Aarhus og endelig på Talk
Town i maj 2018.
Også i vores eget sekretariat er der sket forandringer. Vi har sagt
farvel til Randi Theil, som efter mere end 20 år i Kvinderådet valgte
at gå på pension. Vi har ansat ny sekretariatsleder og sagt goddag
til Dorthe Chakravarty, som startede op lige efter nytår.
Det har været et begivenhedsrigt 2017, som lægger tydelige spor
ud for Kvinderådet i 2018.
Sekretariatsleder Dorthe Chakravarty.
Foto: Søren Svendsen

Tak for samarbejdet og opbakningen i 2017, jeg glæder mig til 2018.

Nanna Højlund
Forkvinde

MENINGER OG ARBEJDE FRA VORES VERDEN
Hvor Talk Town var forårets store satsning, var den kommunalpolitiske kampagne ”Stem flere kvinder ind”
efterårets satsning. Begge meget arbejdsintensive og udadvendte aktiviteter, hvor vi får inddraget
medlemsorganisationerne og mange andre og får vist ”flaget” – også i medierne. Vores internationale arbejde
i Mellemøsten og Nordafrika (MENA) med partnerorganisationer går ind i en ny fase, og så har vi som vanligt
været aktive på europæisk plan og i FN.

Talk Town
- af sekretariatsmedarbejder Majken Lundberg og projektleder Anna Villumsen
Skal psykisk vold kriminaliseres?; Ikke-binære stemmer; Hvor skal faderskabet stå?; Tag nettet tilbage; Køn og
det offentlige rum; Feminisme i Nordafrika; Lær at kode; Socialpolitikken er ikke køn; Køn og kommunalvalg;
Fleksibel arbejdstid og; Flygtningekrisen er ikke kønsneutral er et meget lille udpluk af overskrifter på debatter,
talks og events som organisationer, enkeltpersoner, netværk, partier og alle mulige andre havde valgt at sætte
på plakaten til Talk Town festival i maj.
Der blev også tatoveret, klippet, spist,
sunget, serveret cortado og fadøl, spillet
musik (bl.a. i en campingvogn), diskuteret,
råbt og grinet den lange varme weekend i
maj, da vi sammen med Indgreb holdt Talk
Town for anden gang.

Talk Town forberedes, sekretariatet i gang med malerrullerne. Foto: Kvinderådet.

Vi skabte en mangfoldig by, tre dage på
Hovedbiblioteket i København med mere
end 90 forskellige arrangementer skabt af
over 60 forskellige arrangører.

Talk Town er nemlig tænkt som en samtaleby, en festival for ligestilling, køn og feminisme, hvor vi i
Kvinderådet sammen med Indgreb sætter og skaber rammerne så vores mange medlemsorganisationer og alle
andre, der gerne vil debattere, kan sætte deres kæpheste, ideer og pointer til diskussion og debat.
Eller som vores forkvinde Nanna Højlund
skrev i programmet:
”Talk Town er byen for de nysgerrige. Som
gæst er der ingen krav om forhåndsviden eller
en bestemt observans. Til gengæld kommer
du til at møde eksperter, engagerede
ligestillingsforkæmpere og feminister i alle
aldre og afskygninger.
Mød op med et fordomsfrit sind, og jeg vil
garantere dig, at du går fra Talk Town med ny
viden og nye bekendtskaber”.
Talk Town by night. Foto: Talk Town
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Talk Town – også i Hovedbibliotekets baggård. Foto: Talk Town

Talk Town 2017 blev afholdt på Københavns Hovedbibliotek med 11 forskellige scener, biograf, 3 barer og
cafeer. At flytte Talk Town fra Kødbyen, hvor vi var i 2016, til Hovedbiblioteket placerede festivalen mere
centralt i København og tiltrak et nyt publikum af folk, der kom ”ind fra gaden” for at benytte biblioteket.
Omkring 2500 publikummer besøgte festivalen, som blev åbnet officielt af ligestillingsminister Karen Ellemann,
efterfulgt af 4 brandtaler leveret af Helene Moltke-Leth (filminstruktør), Ulrik Frost (forkvinde for Selskab for
Ligestilling), Amel Fahmy (egyptisk ligestillingsaktivist) og Nanna Højlund (forkvinde for Kvinderådet).
Talk Town opererer med en finansieringsmodel af delvis arrangørbetaling, delvis opbakning fra private fonde,
organisationer, private virksomheder samt offentlige institutioner og delvis cafe- og barsalg. Det er på ingen
måde en festival, man bliver rig på penge af at afholde, men det giver mening og fornyet energi, så vi holder
tredje omgang Talk Town i Huset i København i 2018.
Besøg fra Nordafrikanske feminister: ”Det handler ikke kun om muslimske kvinder”
Ét af Kvinderådets egne arrangementer på Talk Town omhandlede feminisme udenfor Danmark. Vi havde
nemlig sammen med Danner inviteret kvinder fra tre af vores partnerorganisationer i hhv. Marokko, Egypten
og Tunesien til Talk Town for at tale om feminisme fra et Nordafrikansk perspektiv. Det er organisationer vi
samarbejder med i kampen mod vold mod kvinder. I de tre lande er der en lang feministisk tradition, men
konservative kræfter har sat kvindebevægelsen under pres de seneste år, hvilket har medført mange
udfordringer.
Tunesiske Mounira Hammami fra AFTURD (Association des Femmes Tunisiennes pour la Recherche sur le
Développement) satte ord på, hvad vores samarbejde handler om i et interview til magasinet Friktion:
”Jeg har talt med mange europæiske kollegaer. Vi er del af en international bevægelse, og jeg bryder mig ikke
om at opdele os i for eksempel arabiske feminister og vestlige feminister. Vi lærer af hinanden. Inden for den
arabiske verden, eller MENA-regionen, er der også stor diversitet. Man kan ikke putte alle landene i samme
kasse. Tunesien har ry for at være blandt de mest progressive lande, men sommetider er det os, der bliver
inspireret af for eksempel Marokko, og sommetider er det omvendt. Sommetider ser vi mod Vesten, andre
gange i andre retninger. For mig har det været øjenåbnende at finde ud af, at man i Sverige, som vi betragter
som meget højtudviklet, og som af fundamentalister bliver brugt som skrækeksempel, stadig ikke har ligeløn.
Over alt kæmper man, og det giver os energi til at fortsætte.”
Den energi kunne en fyldt sal på Talk Town også mærke. Vi knokler videre sammen med Danner og vores
partnere i MENA regionen for at sætte fokus på at bekæmpe kønsbaseret vold – både herhjemme og derude!
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Amel Fahmy, Egypten (tv), Fatima Outaleb, Marokko og Mounira
Hammami, Tunesien (th) med det trykte Talk Town program. Foto:
Kvinderådet.

Fuld sal da Amel, Fatima og Mounira satte fokus på feminisme i
Nordafrika. Foto: Kvinderådet.

Stem flere kvinder ind!
- af sekretariatsmedarbejder Majken Lundberg
”Ih, hvor godt i ringer, vi har ventet på det”, sådan eller næsten sådan lød det flere gange, da vi efter at have
mailet invitationer ud til hundredvis af de kvinder, der stillede op ved novembermåneds kommunalvalg,
ringede rundt for at finde lokale tovholdere til vores kampagne ”Stem flere kvinder ind”. Kampagnen løb af
stablen i weekenden 3.-5. november.
Det var dejligt at opleve, at kvinderne i nogle kommuner
allerede havde talt sammen internt og på tværs af
partierne om at lave fælles valgkamp. Det havde
kandidaterne bl.a. gjort fordi de kunne huske vores
tværpolitiske kampagner fra valgene i både 2009 og 2013.
Det var dog langt fra i alle kommuner, de kvindelige
kandidater havde stukket hovederne sammen, så vi måtte i
gang ved telefonerne. Det blev til mange lange dage på
kontoret og telefonopkald i hundredvis og ditto
mailkorrespondancer. Men det bar frugt.

Så pakkes der valgmateriale i sekretariatet. Foto: Kvinderådet.

Over 100 arrangementer i omkring 80 kommuner og
mellem 800-1000 aktive kvindelige kandidater fra alle
partier blev det til på landsplan. Et antal og omfang som vi
er stolte af. En stor tak til alle kvinderne, der arrangerede
alle de lokale aktiviteter. Medierne tog også godt imod
kampagnen. Kampagnen fik rigtig god omtale på både
landsdækkende tv og radio samt i de lokale og regionale
medier.
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Kvinderne var bl.a. ude på torve, biblioteker og
gågader for at snakke med vælgerne, dele vores
materiale ud og vise at der naturligvis – uanset
hvilket parti man stemmer på – er kvalificerede
kvinder at finde på listerne.
Det er 3. kommunal- og regionsvalg i træk, vi
inviterer til tværpolitisk kampagne en weekend i
november. At det er tværpolitisk, er hjerteblod
for Kvinderådet. Vi anbefaler ikke specifikke
partier eller kandidater, vi arbejder for at
andelen af kvinder i kommunalpolitik øges. Før
valget i november lå andelen under 30% efter
valget på næsten 33%. Ud af borgmestrene i
landets 98 kommuner var 14 af disse kvinder
efter valget. Det er tal, der er nedslående.
Gang i gaden i Syddjurs kommune, kvindelige kandidater på vej til at fiske
stemmer.

Ser vi mod de andre nordiske lande, går det meget bedre end i Danmark. Norge og Finland har 39% kvinder og
Island og Sverige 44% i lokalpolitik. Så selvom andelen steg ved novembermåneds valg i Danmark, er der stadig
lang vej. Derfor vil Kvinderådet frem mod næste kommunalvalg også arbejde for flere kvinder på
opstillingslisterne, det arbejde skal konkretiseres i 2018.
Stor tak til Kvindernes Bygnings Fond, samt vores medlemsorganisationer Zonta, HK og Soroptimisterne der
støttede kampagnen. Uden dem havde vi ikke fået udarbejdet og trykt valg merchandise til alle
arrangementerne eller kunnet få ekstra hjælp med kampagnen.

EWL – Working together for a Feminist Europe
- af 2. Næstforkvinde Line Gessø Storm Hansen og styrelsesmedlem Inge Henningsen
Den europæiske kvindelobby (European Women Lobby - EWL) har fortsat fokus på kvinder og flygtninge. Især
de sydeuropæiske lande er påvirket af flygtningesituationen, kvinder og børn er særligt hårdt ramt. Der støttes
op om lokale kampagner og tiltag i de ramte områder.
Et andet fokus er chikane af kvinder og
piger på nettet og de sociale medier.
Under hashtagget #HerNetHerRights
kører der en del kampagner med
oplysning om emnet.

EWL har arbejdsgrupper, hvor vi fra Kvinderådet deltager. Her er særlige indsatser omkring feministisk
økonomi og flere kvinder i politik. Vi arbejder med en samlet strategi for at få flere kvinder i politik og som
beslutningstagere. Der kommer fokus på valg til EU-parlamentet i 2019 for at få flere kvinder og feminister i
parlamentet.
Feministisk Økonomi – The Purple Pact. Her er målet en bæredygtig økonomi baseret på modeller omkring
ligeværdighed, trivsel og social retfærdighed. Det omhandler bl.a. ligeløn, pensionsgab, fattigdom, gender
budgeting og omsorgs-økonomi.
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EØSU – EU’s økonomiske og sociale udvalg
- af 1. næstforkvinde Mette Kindberg og sekretariatsmedarbejder Majken Lundberg
EØSU er et høringsorgan i EU, som rådgiver på civilsamfundets samt arbejdsgivers og arbejdstagers vegne.
Udvalg og nedsatte studiegrupper laver bl.a. udspil og udtalelser, der rådgiver kommissionen og parlamentet
ligesom man høres indenfor udvalgets kompetenceområder.
EØSU består af medlemmer fra alle EU-lande, der udpeges for en 5-årig periode. Der er fra hvert land udpeget
repræsentanter fra tre grupper – arbejdstagerne, arbejdsgiverne og civilsamfundet. Repræsentanterne skal
repræsentere grupperne overfor EU-systemet. Det er regeringen, der udpeger repræsentanterne og
Kvinderådet er udpeget til én af de tre danske ngo-pladser, de to andre pladser er Danske
Handicaporganisationer og Forbrugerrådet Tænk udnævnt til.
I år har vores repræsentant i EØSU, 1. næstforkvinde Mette Kindberg, siddet i Arbejdsmarkedsobservatoriet og
herunder sektionen for beskæftigelse og sociale spørgsmål samt i flere forskellige arbejdsgrupper bl.a.
omhandlende den økonomiske politik i euroområdet og en arbejdsgruppe vedr. balance mellem arbejds- og
familieliv for forældre og omsorgspersoner.

CSW 2017
- af forkvinde Nanna Højlund

Fra den 13. til den 24. marts 2017 var delegerede fra hele verden samlet i New York for at deltage i FNs
Kvindekommissions (CSW) årlige samling. Jeg deltog i samlingen som repræsentant for Kvinderådet i den
officielle danske delegation.
Overskriften på CSW i 2017 var “Women’s economic empowerment in the changing world of work”.
Kvinders arbejdsliv, der giver mulighed for selvforsørgelse og selvbestemmelse gennem økonomisk
selvstændighed, er et emne, som Kvinderådet altid har været optaget af og arbejdet for. Det er et emne, som
stadig kan skabe overskrifter og konflikter i Danmark anno 2017. Der er som bekendt stadig uligeløn, det er
stadig mødre der tager barslen og det er stadig kvinder, der er fleksible og går på deltid, når det passer
familien bedst.
At få muligheden for at lytte til og diskutere det i et globalt perspektiv sætter vores egne hjemlige diskussioner
i et vigtigt lys. De ligestillingsfremskridt vi gør i de nordiske lande, dem tager vi ikke kun på egne vegne. Dem
tager vi for alle kvinder i verden. Der bliver kigget på, hvad vi gør og der bliver lyttet til, hvad vi fortæller. Det
skal vi huske. Når man deltager i CSW, bliver man altid mindet om det. For eksempel er retten til at organisere
sig og stille krav til en arbejdsgiver ikke nogen selvfølge på et globalt arbejdsmarked. Kvinder kan måske få
adgang til arbejde og egne penge, men de vilkår de skal arbejde under er vanskelige og udover at være presset
af de vilkår, der er på arbejdsmarkedet så presses de også af manglende seksuelle og reproduktive rettigheder.
For hvordan kan man planlægge sin uddannelse og sit arbejdsliv, hvis man ikke selv bestemmer over sin krop?
Hvis man ikke selv kan beslutte, om man vil være gravid?
En klassiker i CSW sammenhæng er ”familien” som en institution, der består af far, mor og børn. Her står
kampen om at definere familien som mere og andet end lige netop dén version. Men hvad der fylder allermest
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i diskussionerne er kvinders reproduktive rettigheder, retten til kroppen, retten til selv at bestemme, retten til
abort, prævention osv. Også vold og overgreb mod kvinder og piger er et meget konfliktfyldt område.
CSW afsluttes, for det meste, med et fælles slutdokument, som forhandles hen over de 14 dage. Et
slutdokument, som vedtages af medlemslandene. Det er ikke sikkert, at slutdokumentet bliver vedtaget, det
handler i høj grad om forhandlernes evner til at få enderne til at mødes.
Når man er dansk delegeret, kan man både overvære forhandlingerne og sidde bag ”den danske stol” og på
den måde opleve, hvad det er for kampe der kæmpes. Her er der et fantastisk samarbejde med de dygtige og
kompetente embedsfolk, der er med fra ministerier og den danske FN mission i New York.
Og alle os, der er NGOer og med i den danske delegation, har mulighed for at rådgive om slutdokumentets
tekst. Den viden vi repræsenterer, kan bruges både i forhold til selve teksten men også til at være lobbyister,
som bruger vores globale kontakter til at forklare, hvorfor det er så vigtigt at sikre kvinder rettigheder og
muligheder.
CSW sluttede i 2017 med vedtagelse af et slutdokument, men undervejs holdt det hårdt, for når Danmark er
med til at vedtage dokumentet, er det hele tiden en afvejning af de områder, hvor teksten er blevet styrket til
fordel for kvinder og ligestilling overfor de områder, hvor den er svækket.

Dansk Arabisk Partnerskabs Program (DAPP)
- af Anna Villumsen, projektleder DAPP
I år startede vi et nyt samarbejde for ligestilling i Mellemøsten og Nordafrika med KVINFO, LGBT Danmark,
Danner og Sex og Samfund under Dansk Arabisk Partnerskabs Program (DAPP) 2017-2021. Vi har 2 projekter
under programmet med fokus på vold mod kvinder - ét projekt med vores marokkanske partner fra det
tidligere DAPP program, Lddf-Injad, og ét med den egyptiske research NGO og mangeårige partner Tadwein.
Marokko: Den usynlige vold skal frem i lyset
I Marokko vil vi bygge videre på de resultater, vi har opnået under det tidligere DAPP program, hvor vi i
samarbejde med LOKK og Danner har trænet og kapacitetsopbygget krisecentre til bedre at kunne håndtere
voldsramte kvinder og deres børn.
I det nuværende samarbejde vil Lddf-Injad sætte vold mod kvinder på dagsordenen overfor medier og
politikere og debattere vold med unge. I dag har kønsbaseret vold en næsten usynlig status og der er ikke
nogen lovgivning på området. En lov har været undervejs i flere år, men er strandet i det parlamentariske
system. Derfor er Lddf-Injad, sammen med et netværk af andre krise- og rådgivningscentre ”Femmes
Solidaires”, i 2017 begyndt at dokumentere kønsbaseret vold gennem deres arbejde med voldsramte kvinder.
Dokumentationen skal bruges til at producere årlige advocacy rapporter, der skal synliggøre problemet, så det
ikke længere er til at ignorere for politikere og medier.
Desuden har Lddf-Injad lanceret en række debat-arrangementer med unge på blandt andet universiteter, som
udfordrer kønsstereotyper og italesætter sexchikane, kønsbaseret vold og grænsesætning. Der er stor
opbakning fra de unge, som er glade for at debattere de dagligdagsproblemer, som de alle har levede
erfaringer med, men som ingen rigtig taler om.
Egypten: Der er brug for en ny fortælling om kønslemlæstelse
Den 6. februar 2018 - i anledningen af den internationale dag mod kønslemlæstelse - lancerede vores partner
Tadwein og 12 andre organisationer en "FGM Task Force", som skal sætte fokus på kønslemlæstelse i Egypten.
Der er både brug for en ny fortælling om kønslemlæstelse og for at inddrage nye målgrupper.
På trods af skærpet lovgivning mod kønslemlæstelse er praksissen stadig socialt accepteret og meget udbredt:
92% af alle kvinder mellem 15 og 47 år er omskåret. Staten har i en lang række initiativer forsøgt at nedbringe
tallene, dog uden synlige resultater. Direktør i Tadwein Amel Fahmy har en tese om hvorfor: "Stort set alle
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initiativer til dato har fokuseret på de medicinske konsekvenser af kønslemlæstelse frem for de
rettighedsmæssige. Det betyder, at vi i dag har læger til at udføre indgrebet. Og de tager sig endda betalt."
Kort sagt har forfejlede kampagnebudskaber ifølge Amel Fahmy været med til at cementere og legitimere den
uhyrlige praksis, idet det nu foregår under såkaldt ”forsvarlige rammer”.

Det vil Tadwein og den nyoprettede Task Force
udfordre. Det skal gøres tydeligt, at
kønslemlæstelse frem for alt handler om kontrol
og undertrykkelse af kvinder, deres seksualitet
og deres frihed til at leve uden vold.
Lanceringen fik meget medieomtale lokalt i
Egypten, og FN reagerede ved at offentliggøre
en udtalelse om kønslemlæstelse i Egypten
dagen efter lanceringen, hvilket tyder på, at
projektet rammer et vigtigt tema. Desuden vil
Amel Fahmy, direktør for Tadwein, taler ved lanceringen af den ny Anti-FGM
Task Force d. 6. februar 2018.

Tadwein nå ud til nye målgrupper, som
hidtil ikke har været inkluderet i debatten.

Mænd skal inddrages, fordi studier peger på, at de spiller en vigtig rolle i beslutningsprocessen om hvorvidt
deres døtre skal omskæres eller ej. Kønslemlæstelse er altså ikke en ”kvinde-ting”, som traditionelt antaget.
Desuden vil Tadwein samarbejde med læger og medicinstuderende for at skabe mere nuanceret viden om
emnet og vise omverdenen forbilleder af de læger, som ikke vil udføre kønslemlæstelse.
Uddannelse af unge: Brud med kønsnormer og stereotyper

En af de undervisere som er blevet trænet i
seksualundervisning af unge i projektet Sexual
Education among Youth in Egypt

Tadwein har igennem 2017 arbejdet på CISU projektet Sexual
Education among Youth in Egypt, hvor de har trænet skolelærere i
seksualundervisning af børn i alderen 12-18 år. Sekretariatsleder
Dorthe Chakravarty og projektleder Anna Villumsen besøgte projektet i
februar 2018. Det var spændende at se metoden, som underviseren
brugte. I en kombination af lege, øvelser, konkurrencer, film og musik,
fik hun eleverne til selv at reflektere over, hvad det vil sige at have et
forspring alene på grund af sit køn. De diskuterede mange temaer,
såsom uretfærdighed, grænsesætning, ”drenge” og ”pige” aktiviteter
samt sexchikane. Vi var også begejstrede for underviserens meget
respektfulde og inddragende pædagogik overfor de unge (12 årige),
som gav dem en følelse af at blive hørt og taget seriøst.
Projektet har også vakt interesse blandt andre NGO’er og offentlige
instanser. Tadwein er i dialog med flere ministerier med henblik på at
de skal inkludere undervisningsmodulerne og manualen i deres egne
programmer.
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MØDER, MEDLEMMER OG DET LØSE
Hvem er hvem, hvad lavede vi, og hvornår lavede vi det, hvem sidder hvor, hvem er medlemmer, og af hvem
og til hvad fik vi støtte? Svarene kommer nedenfor.

Eksempler på årets udadvendte aktiviteter
1. feb. 2017: Nytårsmøde om FNs verdensmål
2. april 2017: Generalforsamling og temamøde ”Fattigdom, Køn og
Socialpolitik”
18-20. maj 2017: Talk Town på Hovedbiblioteket i København
2-5. juni 2017: ”Kvindfolketræf" på Marielyst Højskole
23. aug. 2017: Salon #1 hos DM
20. sep. 2017: Repræsentantskabsmøde
3-5 nov. 2017: Tværpolitisk kommunalvalgskampagne ”Stem flere
kvinder ind”.
22-26. okt. 2017: Partnerbesøg fra MENA. Workshop om vold mod
kvinder
27. okt. 2017: Afskedsreception for sekretariatsleder Randi Theil
23. nov. 2017: Dialogmøde #MeToo i København i samarbejde med
Danner og Dansk Kvindesamfund

Råd og udvalg
Vi søger også at gøre vores indflydelse og viden gældende gennem arbejde i andre råd, nævn og udvalg. Vi
arbejder for vores mærkesager, påpeger uligestilling og kønsvinkler, manglende mainstreaming og alt andet
interessant, hvor der er en (manglende) kønsvinkel.
Nedenfor er listen over hvilke råd og udvalg Kvinderådet deltog i i 2017 med angivelse af hvilket
styrelsesmedlem eller hvilken sekretariatsmedarbejder, der sad i pågældende råd og udvalg.
Dansk Flygtningehjælp: Lis Ehmer Olesen og Bayan Gubrail
Den Europæiske Kvindelobby (EWL): Line Gessø Storm Hansen og Inge Henningsen (supl.)
Det Nationale Ligelønsnetværk: Jytte Hinnerup
Det Nationale Voldsobservatorium i Kvinderådet: Signe Vahlun, Tove Schirmer, Karin Jønsson, Randi Theil
EU kommissionens Økonomiske og Sociale Udvalg (EØSU): Mette Kindberg
EWL Observatorium on Violence against Women: Lisa Holmfjord
Feministisk Netværk Norden: Nanna Højlund, Susanne Langer, Inge Henningsen, Line Gessø og Randi Theil
FN forbundet: Susanne Langer og Annette Creutzberg
Forbrugerrådet: Annette Creutzberg, Karin Jønsson og Lani Bannach – bestyrelsen (udtrådt)
Globalt Fokus: Majken Lundberg
Institut for menneskerettigheder:
- Rådet for menneskerettigheder: Susanne Langer
- Ligebehandlingsudvalget: Jytte Hinnerup, Signe Vahlun
Kontaktudvalget for Europa 2020 strategien: Inge Henningsen og Randi Theil
Kvindemuseet i Danmark: Randi Theil, bestyrelsesmedlem
Kvindernes Bygning: Lis Ehmer Olesen
KVINFO: Lea Friedberg (bestyrelsesmedlem), Susanne Langer (supl.)
Ligestillingsministerens halvårsmøder: Randi Theil
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Mainstreamingnetværket af 2005: Line Gessø, Lea Friedberg og Randi Theil
UNESCO den danske nationalkommission: Ulrik Frost
8. marts initiativet: Bayan Gubrail

De har støttet os økonomisk
Vores arbejde med LOKK og Danner i MENA regionen med fokus på bekæmpelse af vold mod kvinder var
finansieret gennem det Arabiske Initiativ, Udenrigsministeriet.
DAPP (Dansk Arabisk Partnerskabs Program), gennem KVINFO støttes projektet om bekæmpelse af vold mod
kvinder i Marokko, som vi laver i samarbejde med den marokkanske organisation LDDF-Injad.
CISU (Civilsamfund i udvikling) støtter et projekt om seksualundervisning af unge i Egypten, som vi laver
sammen med den egyptiske organisation Tadwein.
Til Talk Town modtog vi støtte fra DM, BUPL og Kvindernes Bygnings Fond
Til kampagnen i forbindelse med kommunalvalget modtog vi støtte fra Kvindernes Bygnings Fond, Zonta, HK og
Soroptimisterne.
Desuden har vi modtaget midler fra Bodil Begtrups Fond.

Medlemsorganisationer
Afghansk Kvindeforening i Danmark, BUPL, Danner, Dansk Journalistforbund, Dansk Kvindesamfund, Dansk
Magisterforening, Dansk Sygeplejeråd, Danske Baptisters Kvindeforbund, Danske Kvindelige Lægers Forening,
De grønne pigespejdere, Den Irakiske Kvindeforening i Danmark, Det Radikale Venstres Ligeretsudvalg,
Enhedslistens Kvindeudvalg, Fag og Arbejde (FOA), Fagligt Fælles Forbund (3F), Forbundet Arkitekter og
Designere, Foreningen for Kønsforskning i Danmark, Foreningen mod Pigeomskæring, Foreningen Sex og
Samfund, Frelsens Hærs Kvindekreds, Gender Equality Center, Gymnasieskolernes Lærerforening, HK
Danmark, Ingeniørforeningen i Danmark (IDA), Jordemoderforeningen, KFUK's Sociale Arbejde, Kurdisk Kvinde
Forening, Kvindelige Kunstneres Samfund, Kvindemuseet i Danmark, Kvinder i Musik, Kvindernes
Internationale Liga for Fred og Frihed, Landsorganisationen af Kvindekrisecentre (LOKK), OASIS – behandling og
rådgivning for flygtninge, Selskab for Ligestilling, Socialistisk Folkepartis Ligestillingsudvalg,
Socialdemokraternes Ligestillingsnetværk, Socialpædagogernes Landsforbund, Soroptimist International Danmarks Unionen, Venstre, Virksomme Kvinder, Wizo i Danmark og Zonta Danmark.

Styrelsesmedlemmer
Forkvinde Nanna Højlund, FOA
1. næstforkvinde Mette Kindberg, HK
2. næstforkvinde Line Gessø Storm Hansen, Dansk Sygeplejeråd
Kasserer Lis Ehmer Olesen, OASIS – Behandling og rådgivning for flygtninge
Annette Creutzberg, Soroptimist International Danmark
Lea Friedberg, Dansk Magisterforening
Ulrik Frost, Selskab for ligestilling
Bayan Gubrail, Gender Equality Center
Inge Henningsen, Foreningen for kønsforskning i Danmark
Jytte Hinnerup, Ingeniørforeningen i Danmark (IDA)
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Karin Jønsson, Jordemoderforeningen
Susanne Langer, Enhedslistens kvindeudvalg
Shideh Pourzahed, Zonta
Tove Schirmer, Frelsens Hær
Anne Sina, Socialdemokraterne
Signe Bøgelund Vahlun, Dansk Kvindesamfund
Suppleanter
Juliane Marie Neiiendam, Ingeniørforeningen i Danmark (IDA)
Ulla Tornemand, Dansk Kvindesamfund
Birgith Sloth, Dansk Magisterforening

Sekretariat
Randi Theil Nielsen, sekretariatsleder (stoppede 31.10.2017)
Dorthe Chakravarty, sekretariatsleder (tiltrådt 1. jan. 2018)
Majken Lundberg, akademisk medarbejder
Hanne Pedersen, sekretær
Det Arabiske Partnerskabsprogram:
Inge Sidenius Petersen, programkoordinator (stoppede 31.03.2018)
Kristine Rømer, projektleder, på barsel
Anna Villumsen, barselsvikar, projektleder (fra 1. dec.)
Talk Town:
Sonia McFarlan, projektmedarbejder Talk Town (27.02.2017 – 26.06.2017)
Linda Johansen, praktikant Talk Town (27.02.2017 – 26.06.2017)
Kommunalpolitisk kampagne ”Stem flere kvinder ind”:
Katrine Mortensen, projektmedarbejder (14.08.2017 – 13.12.2017)
Klara Nedergaard, frivillig (aug.-nov. 2017)

KONTAKTOPLYSNINGER
Kvinderådet
Niels Hemmingsensgade 10
1153 København K
(+45) 33 12 80 87
kvr@kvinderaad.dk
www.kvinderaadet.dk
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