Kvindernes
blå bog 2015

”Kvindernes Blå Bog” 2015
Kvindernes Blå Bog udkommer i 2015 for sjette og sandsynligvis sidste gang. I 2011 udkom ”Kvindernes
Blå Bog” også ”sandsynligvis for sidste gang”. Når vi i FIU-ligestilling har lavet en 2015-udgave, er det for
at markere 100-året for kvinders stemmeret. Vi synes, det er en god anledning til at synliggøre kvalificerede kvinder og tydeliggøre, at vi ikke er i mål med ligestilling 100 år efter kvinder fik valgret. Det er
stadig langt overvejende mænd, der beskrives og optages i Kraks Blå Bog.
Kvindernes Blå bog har lige fra starten haft som formål at ”irritere” Kraks Blå Bog og den kultur, der reproducerer den hvide mand som normen … det der vurderes som betydningsfuldt i det danske samfund.
Kraks Blå Bog har i over 100 år fortalt det danske samfund, hvem der kan italesættes som ”betydningsfulde personer”. Ved sin udvælgelse og eksponering af nogle personer og udelukkelse af andre, har bogen
lettet vejen for nogen, gjort den sværere for andre og reproduceret magtpositioner og magtmuligheder.
Kvinderne bag ”Kvindernes Blå Bog” tager fat på én ting: Kønssammensætningen i Kraks Blå Bog. Den er
og har altid været bemærkelsesværdig skæv. Så skæv, at det ganske enkelt ikke er retvisende i dagens
Danmark.
For 100 år siden var det næsten udelukkende mænd, der blev omtalt. Det er det sådan set stadigvæk. I
2005, da ideen til Kvindernes Blå Bog opstod, var 89 % af personerne i Kraks Blå Bog mænd.
Det er gået fremad. Flere og flere af de nyoptagne er kvinder. I 2015 var det 40 %. Alligevel er der altså
langt endnu, før der eksisterer en Kraks blå bog med en nogenlunde lige og mere retvisende kønsfordeling.
I 2010 valgte Kraks Blå Bog at optage ”køn og ligestilling” som et af de faglige felter, der kan kvalificere til
optagelse. Det ser vi som en stor gevinst. ”Kønsforskning” og ”Ligestillingsforskning” er en kvindedomineret faglighed, som dermed endelig er kommet med i ”det gode selskab”- som noget, der kan betragtes
som ”betydningsfuldt”.
I den 6. udgave af ”Kvindernes Blå bog” er der kommet 23 nye til. De allerede optagne er ajourført og
kvinderne der var ”overgået” til den traditionelle Kraks blå bog er kommet med igen. Tilblivelsen af
Kvindernes Blå bog har gennem årene været en kollektiv proces, og der er mange forskellige forfattere,
der har været med til at skrive bogen. Redaktionsgruppen af 2015 har søgt at give jubilæumsudgaven en
tiltrængt opdatering og gennemskrivning samtidig med at de mange forfatteres forskelligartede udtryksformer er forsøgt bibeholdt.
Én ting er sikkert: der er stadig masser af betydningsfulde kvinder, der ikke er nævnt, hverken her eller i
Kraks!

København Efteråret 2015
Susanne Fast Jensen/FIU-ligestilling
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Kriterierne for at blive optaget i
jubilæumsudgaven
I jubilæumsudgaven har vi haft et særligt fokus på at synliggøre fagligt aktive kvinder. Dog har det ikke
været et kriterium, at de nominerede er fagligt aktive.
Udelukkende kvinder* kan nomineres
Begrundelsen er, at kvinders muligheder for at have gennemslagskraft er meget mindre end mænds,
og at vi derfor vil prioritere at synliggøre den store indsats, kvinder ofte må lave for at nå et resultat.
Desuden er mænd blevet positivt særbehandlet i det offentlige rum og i Kraks Blå Bog i så lang tid, at det
i denne forbindelse anses for diskvalificerende.
*Alle der identificerer sig med kvinde-kategorien kan nomineres - også transkønnede.
Personer, der har eller har haft en betydning for ligestilling mellem mænd og kvinder
Begrundelsen er at ligestilling mellem mænd og kvinder er et vigtigt anliggende for os alle, fordi alle har
et køn, og alle - både mænd og kvinder - er underlagt de stereotype opfattelser af køn, som ofte gør
relationerne mellem mænd og kvinder snævre og uhensigtsmæssige. Alligevel er det et anliggende, der
sjældent gives megen opmærksomhed, og som ikke har mange ressourcer.
Personer, der har bidraget med nye vinkler, med forstyrrelser om køn og ligestilling i den offentlige
debat og uden for det politiske rum
Begrundelsen er, at det betyder stadig mere, hvilke debatter der rejses, og hvordan vi taler om mænd,
kvinder, køn og ligestilling i det moderne samfund, hvor magten ikke har et klart centrum, men flytter
længere og længere væk fra Christiansborgs bonede gulve og ud i samfundskommunikationen. Vi tror, at
en ny måde at snakke om mænd og kvinder på kan betyde mindst ligeså meget som en ny lov. Politikeres
arbejde får mindre og mindre betydning, journalisters og samfundsdebattørers får mere og mere betydning.
Personer, der har dansk statsborgerskab
Begrundelsen er behovet for en rimelig afgrænsning. Rigtig mange udlændinge kunne kvalificere sig til at
blive nævnt. Desuden betyder denne afgrænsning, at de omtalte personer er så tæt på, at det er realistisk, at de selv ved, de er nævnt.
Personer, der har haft konkret betydning for en kønnet forandring. En forandring i forståelse, viden,
debat, åbning, etc.
Begrundelsen er, at ligestilling og opfattelsen af, hvad der er mandligt og kvindeligt, er til forhandling
hver dag, og de ændringer, der sker i det små, kan føre til store ændringer med tiden.
Om denne udgivelse
Kvindernes Blå Bog giver sig ikke ud for at være et videnskabeligt værk. Vi har gjort os umage for at
komme unøjagtigheder og fejl til livs. Men det vigtigste for os har været begrundelserne, som viser den
enkeltes særlige betydning.
I arbejdet med at beskrive de valgte personer har vi støttet os til KVINFO’s ekspertdatabase på www.
kvinfo.dk. Vi har også fundet oplysninger på internettet, og de fleste har vi haft direkte kontakt til. Kvinder, der er optaget tidligere år, er ajourført med nye titler, udgivelser, etc. Kvinderne er opført i alfabetisk
orden i henhold til efternavn. Årstallet efter navnet angiver det år, vedkommende er optaget i Kvindernes Blå Bog.
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Abdallah, Simona – 2007/08
Født: 1979
Sted: Født i Tyskland i 1979 af palæstinensiske forældre fra Libanon, der flygtede fra Libanon til Danmark
i 1986.
Uddannelse: Uddannet som Life - og Businesscoach hos Manning Inspire i 2010; autodidakt percussionist.
Ansættelser: Musiker; driver egen virksomhed, hvor hun coacher såvel privatpersoner som ledere og
ansatte, 2010-; Holder i forbindelse med sin coachvirksomhed workshops og foredrag om Motivation og
Mod, bl.a. på ungdomsuddannelser; ansat som kundeserviceansvarlig hos IBC Euroforum og Institut for
kompetenceudvikling, 2008-10; Har turneret med Missing Voices, et konsortium af kvindelige musikere af muslimsk baggrund, i Danmark, Holland og England og fungerer i dag som konsulent for Missing
Voices. Derudover har hun turneret med Natacha Atlas, Efterklang, Sort Sol, Mike Sheridan og Cheb
Khaled og turneret solo i Uganda, Tanzania og Kenya, Norge og Sverige, USA og Egypten.
Udgivelser: Lykkens brud, Simona Abdallahs historie, fortalt til Minna Grooss, 2012; Har komponeret,
produceret og udgivet singlen ”Reach Out”, 2010; interviewet til bogen ”Kunst og interkultur – inspiration til kunst- og kulturlivet” udgivet af Center for Kunst og Interkultur, 2010.
Begrundelse: Simona Abdallah (SA) begyndte allerede som barn at spille trommen darbuka, som ellers
ifølge arabisk tradition er forbeholdt mænd. Den er indbegrebet af mænds musik til kvinders mavedans.
Så det er virkelig grænseoverskridende, at en muslimsk pige spiller det instrument.
I løbet af hendes restriktive opvækst i Gellerupparken i Århus blev instrumentet symbolsk for SA’s behov
for at bryde fri af begrænsende normer for korrekt adfærd for en kvindelig muslim. Hun måtte finde
frihed til selv at forme sit liv. I dag lever SA som professionel musiker og har sin egen coach- og foredragsvirksomhed, hvor hun bl.a. fokuserer på at motivere og inspirere unge piger til at følge deres mål
trods modstand og udfordringer. I forbindelse med karrieren som musiker holder SA også foredrag og
workshops for andre kvindelige musikere eller aspirerende musikere.
SA har trods barrierer knyttet til etnicitet og køn, krav, forventninger og trusler om social eksklusion
formået at skabe en professionel karriere som musiker og coach. Dermed er hun et forbillede for piger
og kvinder generelt med interesse for percussion, et område inden for musikken som er meget mandsdomineret. Hun er også en flot rollemodel for piger og kvinder fra kulturer, hvor der ikke er tradition for
at kvinder tillades eller opfordres til at udtrykke sig musikalsk.
Ved at bryde med normerne på flere niveauer er SA en inspiration og et forbillede for både kvinder og
mænd med drømme, der umiddelbart er uforenelige med kulturelle og sociale krav og forventninger til,
hvordan de skal forme deres liv. Hun er med sit mod og sin evne til at bryde kulturelle og sociale normer
med til at gøre Danmark til bedre sted at være for rigtig mange. SA er med sin karriere med til at udvide
alles forestilling om, hvad mænd og kvinder kan præstere. Det gælder både etniske danskere og danskere med anden etnisk herkomst. Det bliver spændende at følge hendes videre karriere.
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Abdol-Hamid, Asmaa – 2007/08
Født: 1981
Sted: De Forenede Arabiske Emirater. Kom til Danmark som palæstinensisk flygtning, 6 år gammel.
Uddannelse: Har læst på kandidatuddannelsen i socialt arbejde på Den Sociale Højskole i København;
Socialrådgiver, Den Sociale Højskole, 2004; Højere Handelseksamen, Tietgenskolen, Odense, 2000.
Arbejde: Konsulent og koordinator i Fyns politi - og ekstern underviser på Politiskolen 2013-; Beboerkonsulent og projektleder i Vollsmose 2010-12; Socialrådgiver; debattør; foredragsholder; familiekoordinator
i Roskilde Kommune 2004-05.
Tillidshverv: Ved folketingsvalget i november 2007 blev hun valgt som 1. suppleant i København for
enhedslisten; suppleant i byrådet i Odense 2005-09; medstifter af Det Grønne Slør, et muslimsk kvindenetværk, 2006; beboerformand i Bøgeparken 2001-2005, og i den forbindelse var hun også medlem af
kvarterløftstyregruppen i Vollsmose; Stifter af PAF, Pigernes Aktivitetsforening i Vollsmose, 2002.
Begrundelse: Asmaa Abdol-Hamid (AAH) har udfordret både etniske minoriteters og etniske danskeres
forestillinger om, hvad et muslimsk kvindeliv bør være. Hun har haft mod til at bekæmpe den fordom, at
en muslimsk kvinde med tørklæde altid er forskræmt og undertrykt eller kun hører til ved køkkengryderne. Og hun indtager roller som tv-vært, formand for bestyrelser og politiker, som mange har svært ved
at forlige sig med. Hun har vist, at man både kan være en stærk kvinde i Danmark og samtidig fastholde
egen religiøs livsstil. Hun er om nogen med til at formidle nuancer omkring Islam og tørklæde-debatten.
Hun har blandt andet sagt: ”At jeg bærer slør betyder ikke, at jeg er undertrykt eller en stakkels. De værdier, jeg lever ud fra, er islamiske og ikke patriarkalske. Det er vigtigt at skelne mellem religion og kultur.”
AAH har taget mange kulturkampe. Blandt andet da hun forud for kommunalvalget i 2005 nægtede
at give hånd til sine mandlige kolleger, men foretrak at hilse med hånden på hjertet. I 2006 blev hun
Danmarks første muslimske tv-vært på en public service-kanal i programmet Adam & Asmaa. Her modstod hun en overordentlig skrap kritik, fordi hun bærer tørklæde, men hun høstede også anerkendelse;
Bridges Foundation gav hende Knud Holbo Dialoug Award, for hendes indsats som tv-vært på DR2. Også
i forbindelse med folketingsvalget i 2007 var hun i mediernes søgelys. Hendes ønske om at komme i
Folketinget med sit tørklæde affødte en heftig kritik fra Dansk Folkeparti, som sammenlignede hendes
religiøse symbol med hagekorset og påstod, at hun trængte til psykiatrisk behandling. Det sidste trak
Mogens Camre dog tilbage.
I 2009 modtog AAH en anerkendt pris i det arabiske program ”Kalam Nawaeem” på kanalen MBC. Her
blev hun hyldet og udpeget som en af seks arabiske kvinder i verden, der har bidraget med noget ekstraordinært.
AAH har i 2010 cyklet Danmark rundt på racercykel, og hun udviklede efterfølgende et koncept under
overskriften ”Stjernerne fra Vollsmose”, der skulle få piger fra Vollsmose, til at bruge cyklen noget mere.
Det kulminerede med, at 15 piger fra Vollsmose cyklede Fyn rundt på racercykler.
I dag arbejder AAH i Fyns Politi, hvor hun udvikler en metode for øget dialog mellem civilsamfundet og
politiet. Formålet er at udvikle civilsamfundet kapacitet til at håndtere egne udfordringer.
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Abel, Vibeke – 2011/12
Født: 1954
Sted: Brøndbyøster
Uddannelse: Cand.mag., dansk og kulturgeografi, Roskilde Universitet, 1985; Cand.phil., Nordisk Filologi,
Københavns Universitet, 1982.
Arbejde: Direktør for Job, Social, Sundhed og Borgerservice i Hillerød Kommune, 2010-; direktør for
ligestillingsområdet, Arbejdsmarkedsstyrelsen, 2009-10; afdelingschef i Beskæftigelsesministeriet, 2009;
afdelingschef i Socialministeriet, 2002-09; afdelingschef for ligestillingsafdelingen i By og Boligministeriet,
2000-02; leder af HK’s politisk/økonomiske sekretariat 1997-2000; ligestillingskonsulent i HK, 1990-97;
fuldmægtig i Ligestillingsrådets sekretariat, 1987-90.
Tillidshverv: Formand for kommunernes Embedsmandsgruppe for Uddannelse og Sociale forhold i
Hovedstadsområdet, 2011-; medlem af Hovedbestyrelsen i Foreningen af Social, Sundhed- og Arbejdsmarkedschefer i Danmark 2011-14; medlem af bestyrelsen for EU’s Gender Institute, 2008-10; medlem
af regeringens og Folketingets Internationale Ligestillingsudvalg, 2000-10; Danmarks repræsentant i
EU’s High Level Group on Gender Mainstreaming, 2000-10; medlem af Breddeidrætsudvalget, 2008-09;
medlem af Det centrale Handicapråd, 2007-09; medlem af bestyrelsen for KVINFO, 2005-09; formand for
Udvalg om diskrimination pga. Handicap, 2008; - samt en række andre tillidsposter.
Udgivelser i samarbejde med medarbejdere m.fl. bl.a.: ”Vær en mand - sig nej til vold mod kvinder”,
kampagne på flere sprog, 2007; ”Hvorfor ikke”, Kampagne om ligestilling i forhold til etniske minoriteter,
2007; ”Stopkvindehandel” prisbelønnet oplysningskampagne, 2002; medforfatter /redaktør på en række
udgivelser som bl.a. ”Bedre råd – en håndbog om økonomi for kvinder”, HK og KAD, 1996; ”Ligestilling i
personalepolitikken”, Ligestillingsrådet og Finansministeriet, 1990; ”Hvor der er Vilje, Sådan integreres
ligestilling i HK’s arbejde, HK”, 1997; ”Ka´ kvinder arbejde”, Ligestillingsrådet, 1989.
Udmærkelser: Ridderkorset, 2006.
Begrundelse: Vibeke Abel (VA) var den første ligestillingskonsulent i fagbevægelsen. Når man læser den
lille håndbog ”Hvor der er Vilje …” fra 1997, som hun afsluttede sin ligestillingsindsats i HK med, kan man
se, hvor professionelt hun allerede dengang arbejdede at integrere ligestilling i de ordinære opgaver og
beslutninger. Denne grundlæggende indsigt i forudsætningerne for mainstreamingsstrategiens succes
har hun båret med sig i hele sit videre virke, både som leder af HK´s politiske/økonomiske sekretariat,
med ligeløn på dagsordenen, og som den første chef for Ligestillingsafdelingen (Ligestillingsministeriet) i
arbejdet for landets første 6 ligestillingsministre. Kodeordet er professionelt ligestillingsarbejde. Hendes
tilgang til emnet er kvalitet og effektivitet, og en central barselsfond har været en særlig mærkesag for
hende. Hun har bl.a. været formand for de tværministerielle arbejdsgrupper, der har udarbejdet regeringens handlingsplaner for vold mod kvinder og handel med mennesker. VA har vedholdende arbejdet
på at forbedre prostituerede kvinders rettigheder ved at støtte op om og anerkende den kæmpe indsats,
som frivilliges arbejde er.
VA har gennem årene arbejdet med ligestillingspolitik både nationalt og internationalt, og især kønsmainstreaming er en kompetence, som hun behersker til topkarakterer. Når Danmark gjorde en god figur
på ligestillingsområdet i EU, skyldtes det ikke mindst VA’s professionelle arbejde. Hun er en ildsjæl, der
med stædighed og vedholdenhed har formået altid at have kønnet med i sit arbejde og derved utrætteligt fastholdt, at ligestilling er noget, der fortsat skal kæmpes for, og som rummer en lang række gevinster
for begge køn og for samfundet som helhed.
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Ahmed, Uzma – 2015
Født: 1975
Sted: Odense
Uddannelse: Cand.ling.merc. Translatør/ tolk – engelsk – ved Handelshøjskolen i København (CBS), 2002;
sproglig studentereksamen, Odense Katedralskole, 1994.
Arbejde: Blogger for Et Nyt Vi på uzma.dk, 2015-; byudvikler og integrationskonsulent med speciale i
borgerinddragelse, 2015-; boligsocialprojektleder i boligforeningen AAB, Kriminalitetsforebyggelse og
demokratiudvikling, 2011-13; styregruppemedlem og konsulent i projekt ”Viden til Alle” – En præventiv
indsats mod voldsramte nydanske kvinder i samarbejde med krisecentret Danner 2013; selvstændig
leder og kurator for projekt SYV 2008-10; udviklingskonsulent på Dansk Røde Kors, Landskontoret med
fokus på frivillighed, integration af socialt udsatte og flygtninge, 2006-08; overassistent i markedsgruppen på Danmarks Meteorologiske Institut, 2002-06.
Tillidshverv: Medlem af Voldsobservatoriet under Kvinderådet, 2010-; folketingskandidat for Alternativet, 2015-; initiativtager til netværket Brune Feminister, 2015; forkvinde i Nørrebro Lokaludvalg, 2014;
medlem af eksperttænketank for Integration for Københavns Kommune under Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, 2010-13; talskvinde for kvindenetværket Hennah.dk 2007-13; forkvinde i Foreningen for Etnisk Ligestilling 2003-07.
Udgivelser/produktion: Blogindlæg på uzma.dk om tankerne der bærer Et Nyt Vi, 2014-; Audiowalk/
APP – www.jegernoerrebro.dk, 2014; foredragsrække i regi af 3F, 2011-2012; projekt SYV - udstilling på
Den Sorte Diamant, Det Kongelige Bibliotek, 2010; bogen SYV, sammen med Tina Enghoff, Vandkunsten,
2010; debatarrangementer i samarbejde med KVINFO om Kvinder og Vold, 2010.
Begrundelse: Uzma Ahmed (UA) er selvskrevet til Kvindernes Blå bog. Med sin pakistanske baggrund
og mangeårige virke bl.a. på Nørrebro er hun en fantastisk rollemodel for minoritetskvinder i Danmark.
Hun har gjort en kæmpe indsats for at bedre vilkårene for minoritetskvinder og fremme brobygning i
Danmark og bekæmpe partnervold. Også fagbevægelsen har trukket på hendes engagement her. Hun
har bl.a. været med til at formidle Projekt SYV til tillidsvalgte. Projekt SYV består bl.a. af Tina Enghoffs
fine fotos af familiesammenførte kvinder, der er fanget i voldelige parforhold pga. lovgivningen om hjemsendelse, hvis parforholdet opløses. UA var af afgørende betydning for, at disse sårbare kvinder lod sig
portrættere på en måde, der illustrerer deres håbløshed så enestående.
Senest har UA og også været optaget af at sætte ligestilling og feminisme på dagsordenen på minoritetskvinders egne præmisser. Hun har dannet ligestillingsselskabet Brune Feminister sammen med bl.a.
lektor ved Københavns Universitet, Lene Myong, samt kønsdebattør og cand. mag. Güzel Turan. De er
trætte af, at minoritetskvinder ofte portrætteres som enten ofre eller som en byrde for samfundet. UA
ved fra sit mangeårige arbejde med etniske kvinder, at der er problemer og kampe, der skal tages. Men
det betyder ikke, at alle minoritetskvinder udelukkende skal italesættes som ofre eller objekter. Et blik på
UA’s CV viser tydeligt, hvilke enorme ressourcer gruppen også repræsenterer -senest manifesteret ved
hendes opstilling til folketingsvalget i 2015 for det nye parti Alternativet. Efter mange år som græsrod,
der bider magthaverne i haserne, søgte hun mere direkte indflydelse og blev opstillet som en af paritets
ti spidskandidater. Hun holder fast i sin feministiske tilgang til politik. Det ses ikke mindst af, at hun på
sin hjemmeside Uzma.dk klart tilkendegiver, at hun finder inspiration til sit partis politikudvikling ved at
følge med i det svenske parti Feministisk Initiativ. Med hendes evner og engagement er en plads i Folketinget slet ikke utænkelig.
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Alexandersen, Christine Dreyer –
2015
Født: 1981
Sted: Gentofte
Uddannelse: Master i Gender Studies, Lunds Universitet, 2009; BA i samfundsvidenskab og kultur- og
sprogmødestudier, Roskilde Universitetscenter, 2006; sproglig student, Allerød gymnasium, 2001.
Arbejde: Redaktør af festskrift i anledning af 25 år jubilæum i 2016 for Selskab for Ligestilling, 2015;
freelance foredragsholder og kønsforsker i Baghusets Feministiske Kontorfællesskab, Gothersgade 37
(Kvindehuset i København), 2013-; biblioteksmedarbejder på biblioteket Frederiksberg, 2012-; på turné
med Kussomaten, 2012; amatørskuespiller i bøssehusets opsætninger, 2010-11; kursusudvikler og -udbyder i Køn i pædagogik, 2009-11.
Tillidshverv: Næstforkvinde i Selskab for Ligestilling, 2012-; bestyrelsesmedlem for K. Vinders Fond,
2012-13; studienævnsrepræsentant på det samfundsvidenskabelige fakultet i Lund, 2007-09; bestyrelsesmedlem i Selskab for Ligestilling, 2006-; facilitator for morgencafé i Mjølnerparken/lektiehjælper for
etniske minoritetskvinder 2005-06.
Udgivelser/produktion: Medredaktør på Kvinde kend din krop, Tiderne Skifter, 2013; ”Pornoficeringen
mangler nuancerede fremstillinger af kroppe og køn – ikke censur” artikel til tidskriftet Periskop http://
periskop-tidsskrift.dk, 2012; kapitlet ”Græsset er grønnere i Sverige” i Åbne og lukkede døre: en antologi
om køn i pædagogik, forlaget Frydenlund, 2010.
Begrundelse: Christine Dreyer Alexandersen (CDA) er et flot eksempel på en ung feminist i 00’erne og
10’erne, som både er aktivist og arbejder inden for institutionerne. Hun gør virkelig forestillingen om, at
ligestillingsdiskussioner er yt til skamme. Uden nogen som helst baggrund i sin opvækst har hun engageret sig i kampen for kvinders seksuelle frigørelse og for ligestilling. Og hun er en mønsterbryder på flere
måder. Hun er også den første i sin familie, der har gået på universitetet og er blevet politisk bevidst og
super engageret i samfundsspørgsmål.
CDA engagerer sig bredt i de feministiske miljøer. Hun er nærmest en slag slags brobygger mellem nye og
gamle feministiske bølger. Det er der rigtig god brug for, hvis kampen for ligestilling for alvor skal rykke
igen. Hun har været næstforkvinde for Selskab for ligestilling og her været arrangør af og oplægsholder
på utallige debatarrangementer om forældreskab, barselslovgivning, seksualitet, kropbehåring, feministisk porno, skønhedsidealer. Hun har også lavet Mors dag-arrangementer med fokus på det skøre i konceptet og været medplanlægger af ligestillingsevents siden 2013 på Folkemødet sammen med Selskab
for Ligestilling samt taget initiativ til opstilling af missoirs (en pendant til mænds pissoirs) på Kvindernes
internationale kampdag i 2013 etc.
CDA var også en af de insisterende feministiske kræfter i redaktionsgruppen for bogen Kvinde Kend Din
Krop, så den fik en stærk feministisk stemme. CDA spænder vidt. Ud over feministiske taler og oplæg er
hun super aktivistisk omkring Femølejren, Kvindehuset og Bøssehuset. Især har hun været meget aktiv
omkring Femølejren siden 2010 og bl.a. faciliteret politiske snakkegrupper sammen med Katrine Manfred Swets og opført en enkvindes nøgenperformance i 2012 om blod og andre væsker fra den naturlige
krop, som hun kæmper for at alle skal have det mere afslappet med.
CDA en virkelig dygtig og hårdtarbejdende feminist, der spænder vanvittigt bredt og har været med til at
tegne dansk feminisme meget tydeligt. Hun fortjener virkelig anerkendelse for sit feministiske engagement.
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Alulong, Graciela – 2015
Født: 13. april 1964
Sted: Manila, Filippinerne
Uddannelse: BSBA- Økonomi, University of the East, Filippinerne 1984.
Arbejde: Rengøringsassistent, Nationalmuseet Danmark 1992-; Insular Life Insurance Company Filippinerne, 1982-86.
Tillidshverv: Initiativtager til et netværk for filippinere i Danmark, 2015-; HSU-LSU medlem Nationalmuseet, 2000-; Tillidsrepræsentant Nationalmuseet 1997-; Bestyrelsesmedlem 3F-Industri og Service,
2005-11.
Udmærkelser: Modtager af Basel Kamals Mindepris for sit arbejde for at fremme mangfoldighed og
rummelighed i 3F, 2013.
Begrundelse: Graciela Alulong (GA) er en kvinde og en tillidsrepræsentant, der med sit på en gang rolige
og slagkraftige væsen, har skabt mange positive forandringer og meget mellemmenneskelig forståelse.
GA kom til Danmark i 1992, og samme år startede hun med at arbejde som rengøringsassistent på Nationalmuseet, hvor hun i 1997 blev tillidsrepræsentant for rengøringsassistenterne på museet. De fleste
af rengøringsassistenterne var kvinder med filippinsk eller anden minoritetsetnisk baggrund, og i starten
af GA’s virke som tillidsrepræsentant var der ikke mange af dem, der talte dansk. Det gjorde, at der var
meget afstand mellem rengøringsassistenterne og de øvrige etniske danske kollegaer på Nationalmuseet.
GA iværksatte, sammen med 3F og museet, at rengøringsassistenterne skulle have gratis danskundervisning – som halvdelen af tiden skulle foregå i arbejdstiden. Det har skabt større selvtillid blandt rengøringsassistenterne og bedre muligheder for at kommunikere både med de ansatte og de besøgende på
museet.
GA kæmper for, at etniske minoriteter bliver ligestillet med etniske danskere. Hun arbejder for, at der
bygges bro og skabes forståelse på tværs af kulturer, således at de etniske minoriteter i Danmark kan
blive opfattet som ligeværdige medborgere. GA har i 2015 opstartet et netværk for filippinere i Danmark med det formål at skabe et socialt fællesskab. Et fællesskab, som samtidig skal være ramme for at
udveksle erfaringer om det danske samfund og skabe strategier for, hvordan netværkets medlemmer kan
blive en ligeværdig del af samfundet. GA brænder for at overvinde fordomme og har selv erfaret, at man
ved at komme ud og møde folk, der er anderledes end en selv, får modbevist sine fordomme. Det er et
budskab, hun gerne vil give videre til både etniske minoriteter og etniske danskere.
Hun brænder for, at etniske minoriteter i Danmark lærer deres rettigheder på arbejdsmarkedet at kende
og får del i den beskyttelse, det kan give at være medlem af en fagforening. Derfor har hun bl.a. andet
sørget for, at alle hendes kollegaer er fagligt organiseret. Samtidig gør hun sit for at klæde sin fagforening
på i forhold til, hvordan den kan blive bedre til at inkludere etniske minoriteter. I 2013 modtog GA Basel
Kamals Mindepris for hendes store engagement for at skabe at skabe forståelse på tværs af kulturer i 3F.
GA har været interviewet flere gange til forskellige fagblade og aviser om alt fra rengøringstips til hendes
arbejde som tillidsvalgt, frygten for udlicitering og hendes passion for, at etniske minoriteter får kendskab til deres rettigheder på arbejdsmarkedet. Det seneste år har GA gennemført FIU-Ligestillings Kvindelig Meningsdanner uddannelse, for at få finpusset sine meningsdanner-værktøjer. Så vi kan helt sikkert
regne med, at GA også fortsat vil være en vigtig stemme i debatten om etnisk ligestilling både i fagbevægelsen, på arbejdsmarkedet og i det øvrige samfund.
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Andersen, Anja - 2008/09
Født: 1969
Sted: Odense
Arbejde: High Performance Coach i lederudviklingsfirmaet Pathfinder 2010-; coach i DHG 2013-15; træner for Viborgs herrehåndbold 2011-12; træner for FCK’s kvindehåndbold, 2008-10; træner for Slagelses
kvindehåndboldhold, som hun førte frem til sejr i Champions League, 1999; hun har også været landstræner for Serbien-Montenegro og har arrangeret ”Anja’s Håndboldskole” rundt omkring i landet; før
1999 professionel håndboldspiller i en række forskellige klubber.
Udgivelser: Mit håb om frihed, 1997; Drømmen er mit mål, 1998.
Udmærkelser: Anja er blevet kåret til verdens næstbedste spiller i 1994, som EM’s bedste spiller i 1996,
som verdens bedste håndboldspiller i 1998 og optaget i Hall of Fame – de mest kendte danske sportsfolk
i 2007.
Begrundelse: Anja Andersen (AA) har om nogen været med til at bringe kvindeholdbold op i øverste liga
i danskernes omdømme. Hun har formået at sætte fokus på kvindelandsholdet og på kvindehåndbold
generelt, og hun har vist, at sport skal være sjov. Før AA hed det: ”Livet er for kort til kvindeholdbold”.
I mange år har det været yt at sige sådan. AAs engagement, kreativitet og stålsatte vilje har været med
til afgørende at ændre kvinders position i den danske sportsverden. Men der er alligevel langt igen, før
kvinder har lige vilkår – i hvert fald inden for håndbold. Det blev senest tydeligt, da herreholdet vandt
guld i EM i håndbold i januar 2008. Mændene blev eskorteret hjem fra sejren af to F16 fly. Og formanden
for dansk håndboldforbund udtalte, at dette var den største danske håndboldbegivenhed nogen sinde. I
hans univers talte det åbenbart ikke, at kvinderne vandt guld i VM i håndbold i 97, i EM i 94, 96 og 2002
samt OL i 96, 2000 og 2004. Intet af dette kunne åbenbart måle sig med herrernes guld i EM i 2008.
AA har et enormt mod, vilje og styrke til at sætte sig mål og forfølge dem, indtil hun har nået dem. Derefter sætter hun sig nogle nye mål, som forfølges lige så kompromisløst. Det vidner ikke mindst den lange
række vundne kampe om.
AAs store viljestyrke er koblet med et voldsomt temperament, som ofte har placeret hende på ”øretævernes holdeplads”. Hun er ikke bange for at give autoriteterne besked, og det er ligegyldig om det er
mænd eller kvinder, så får de samme besked. Pressen har hævet AA til skyerne, men de har bestemt heller ikke sparet hende, når hun var i modvind. Men AA står ved sine meninger, også når det koster dyrt på
det følelsesmæssige og personlige plan. Som den der sætter sig mål og forfølger dem, også når det koster, er AA en flot rollemodel for rigtig mange kvinder. Hun signalerer, at det er okay at være individualist,
også når der arbejdes i teams, så længe holdet stadigvæk når sit mål. AA har ikke fået noget forærende,
hun har vitterligt kæmpet sig til hver eneste sejr både på banen og udenfor.
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Andersen, Anja Cettia - 2008
Født: 1965
Sted: Hørsholm
Uddannelse: Bl.a. Ph.d. i astrofysik, Københavns Universitet (KU), 1999; Ph.d. studier ved KU og ved AIU
Fredrich-Schiller-Uni., Jena, 1996-99; cand.scient. i astronomi og fysik, KU, 1995; student, Ordrup Gymnasium, 1984.
Arbejde: Bl.a. forsker ved KU, Dark Cosmology Centre, 2005-; Fellow ved Nordisk Institut for Teoretisk
Fysik (NORDITA), 2002-05; Post Doc. ved KU (Carlsberg Fellow), 2001-02; Post Doc. ved Uppsala Uni.
(Carlsberg Fellow), 2000-01.
Tillidshverv: Medlem af KU’s bestyrelse, 2014-; formand for Folkeuniversitetet København 2014-;
medlem af Det Nationale Rumudvalg, 2010-; formand for Netværk for Kvinder i Fysik, 1996-2006, del
af Rektors Task Force for ligestilling, 2014-15 og 2007-09; medlem af Danish Science Factorys bestyrelse, 2006-13; næstformand her 2013-; medlem af: ESA’s Astronomy Working Group (AWG), 2010-13;
DTU-repræsentantskab, 2008-13; Akademiet for de Tekniske Videnskaber (ATV), 2007-; den International
Astronomical Union (IAU), 2003-; European Astronomical Society, 2001-; Euroscience, 2000-; Dansk Fysik
Selskab, 1994-; Astronomisk Forening, 1993-; The Meteoritical Society, 1996-; European Physical Society,
1997-.
Udgivelser: Flere artikler inden for forskningspolitik og i relation til køn i akademia; skriver klummer til
Weekendavisen og har tidligere skrevet for Politiken og DR’s videnskabsportal; ni bøger om astronomi:
”Skabt af Stjernestøv”, 2001; ”Stjernestøv og Galakser - Himlen set fra Jorden”, 2006; ”Stjernestunder”,
2007; ”Pigen der ville give sin mor en stjerne” børnebog, 2008; ”Pigen, der ville have en anden fødselsdag”, børnebog, 2011; ”Pigen, der ville have alting til at forsvinde”, børnebog, 2014; ”Livet er et mirakel”,
2012. ”The life cycle of dust in the Universe”, 2013; ”Vild med Viden – kometer”, 2014; videnskabelige og
populærvidenskabelige artikler kan ses på http://dark-cosmology.dk/~anja/papers.html.
Udmærkelser: Direktør N. Bang og hustru Yrsa Bang f. Troensegaards Mindelegat, 2014; KU’s Naturvidenskabelige Fakultets Formidlingspris, 2011; optaget i Krak, 2011;Mathildeprisen af Dansk Kvindesamfund,
2009; Årets Formidlingspris, Svend Bergsøes Fond, 2009; DM’s forskningspris inden for naturvidenskab,
2008; DR’s Rosenkjærpris, 2006; Junior Chambers pris, Outstanding Young Person, i kategorien Akademiske præstationer og lederskab, 2006; lektor, dr.phil. Fru Kirstine Meyer, f. Bjerrums Mindelegat, 2006;
EU-Kommissionens Descartes-pris for forskningsformidling, 2005; videnskabsministeriets Forskningskommunikationspris, 2004; Allan Mackintosh legatet for formidling, 2000; Astronomisk Selskabs ”Årets
Forfatterpris, 1997.
Begrundelse: Anja C. Andersen (ACA) er ikke bange for at sætte køn på dagsordenen inden for den videnskabelige verden, bl.a. i den klumme, hun skrev for dr.dk/Videnskab. Her redegør hun for, at Danmark
kun har 1,4 % kvindelige topforskere inden for naturvidenskabelig og teknisk forskning. Hun påpeger
også, at hvis forskningsministrene havde valgt at følge deres eget udvalgs anbefalinger, så skulle der oprettes 40 professorater til det underrepræsenterede køn. Det havde betydet en fordobling af kvindelige
professorer, så Danmark ville komme op på 7 %. ACA er i sig selv en flot rollemodel for unge kvinder og
inspirerer uden tvivl en del til at læse naturvidenskab. Hun er også en flittig foredragsholder og debattør
omkring astronomi og ligestilling indenfor forskningsverdenen. Og hun har gjort sig bemærket både indenfor Danmarks grænser og udenfor. Senest da Dansk Kvindesamfund tildelte hende Mathildeprisen for
det aftryk, hun har sat på et ellers udpræget mandsdomineret felt, samt for sit fine formidlingsarbejde af
astrofysikken især til unge kvinder.
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Andersen, Lene Rachel - 2009/10
Født: 1968
Sted: Taastrup
Uddannelse: Stud.theol., 1993-99; civiløkonom, HA, Handelshøjskolen, Kbh., 1992; student Johannesskolen, Frederiksberg, 1987.
Arbejde: Fuldmægtig, 2014-; Syddansk Universitet, Fremtidsforsker, 2014-; Next Scandinavia, Forfatter, 2005-14; Det Andersenske Forlag 2005; bogværket Baade-Og, 2000-09; freelance tekstforfatter og
satiriker, DR og TV3, 1993-2000; satiriker, The Voice, 1987; bedømmelsesudvalgsmedlem, Dansk Melodi
Grand Prix, 1985-86; programmedarbejder, The Voice, 1984; freelance journalist, Berlingske UNG, 198384.
Tillidshverv: Medl. af Værdikommissionen, 2011-; medl. af repræsentantskabet i Mosaisk Trossamfund
2009-11; medstifter og bestyrelsesposter, Hvadharvigangi? 2007-; medl. i salonière, Salon Schmuus,
2007-10; bestyrelsesmedl. i Dansk Jødisk Museum, 2006-07; medstifter og næstformand af Progressivt
Jødisk Forum, 2000-02; og af Endometrioseforeningen, 1997-2000.
Produktion: Globalt gearskift, 2014; Danmark 2030, 2013; Fire uetiske mænd i sengen, 2013; Det åbne
samfund og dets venner, 2011; Demokratihåndbog, www.democracy-handbook.org, 2010; Baade-Og
Fredag, 2009;Baade-Og Torsdag, 2008; Baade-Og Onsdag, 2007; Frihed og Demokrati - hvor svært kan
det være? 2007; Baade-Og Tirsdag, 2006; Grantræet, 2005; Baade-Og Mandag, 2005. Radiodokumentar,
Radio Mercur; radiosatire, Det Splinter nye Testamente. Se også: www.andersenske.dk
Udmærkelser: Døssingprisen, 2012; optaget i Kraks Blå Bog, 2011; arbejdslegat, Statens Kunstfond 2011;
arbejdslegat, Statens Kunstråd 2009; Marcus og Meta Melchiors Mindelegat, 2008; Ebbe Kløvedal Reichs
Demokratistafet, 2007.
Begrundelse: Lene Rachel Andersen (LRA) har gjort sig bemærket som en skarp satiriker, der med få ord
kan spidde dobbeltmoral og ulogiske ræsonnementer, ligesom hun med sin bogserie Baade-Og demonstrerer stor evne til at tænke i helheder. Hun inddrager aspekter fra bl.a. historiske, politiske, religiøse
og naturvidenskabelige sfærer og kaster hermed helt nye aspekter ind over et tema. To centrale fænomener i hendes tænkning og forfatterskab er dannelse og folkeoplysning. LRA vil nok ikke selv kalde sig
filosof, men ”tænker” a la vor tids Kirkegaard, det er hun helt klart. LRA er også i særklasse, fordi hun er
så aldeles usnobbet. At skrive lærde værker under pseudonymet Jesper Knallhatt, som hendes far kaldte
hende, da hun var lille, røber alt om, hvor lidt hun lader sig imponere af ”kasketter” og lange uddannelser. Måske netop af samme grund kan hun nå mere bredt ud med sin store viden om samfundsforhold
end mange andre med et tilsvarende akademisk niveau.
I artiklen ”Man skyder da demokrati med kanoner” i Politiken i juni 2007 får hun på eminent vis påpeget,
hvor ulogisk det er, at en liberalistisk regering, der hylder det frie marked og ytrings-friheden, udarbejder
den ene kanon efter den anden. Sådan har totalitære systemer til enhver tid sikret sig, at den opvoksende generation ikke stillede spørgsmål ved for meget. Med demokrati-kanonen, påpeger hun, bliver
det helt grotesk, hvordan regeringen ved sammensætningen af kanonudvalget favoriserer regeringspartiernes ideologi. Som om demokratiet ikke netop er kendetegnet ved, at også modparten har taleret.
Hun gør det hylende morsomt klart, at den underliggende dagsorden for hele den demokratikanon er at
belære minoritetsgrupperne i det danske samfund om, hvad de bare har at værdsætte.
LRA vifter ikke den kønspolitiske fane højt, men hun er ved sit flotte virke en utrolig vigtig rollemodel for
nye generationer af kvinder. Og hun er en vigtig bidragyder til dagens debat, hvor der altid er et stort
behov for, at tingene vendes på hovedet og ses i helheder, som LRA gør det.
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Arcel, Libby Tata – 2007/08
Født: 1940
Sted: Mytilini i Grækenland; dansk gift 19 år gammel.
Uddannelse: Psykoterapeutisk uddannelse, 1971-73; cand.psych. fra Københavns Universitet, 1971.
Arbejde: Ekstern konsulent ved Dignity, Dansk Institut mod tortur 2013-; gæsteunderviser hos Athen
Kommunes ligestillingsudvalg 2014-; lektor på Institut for Psykologi, Københavns Universitet 1981-2009;
Har bl.a. været ledende psykolog ved Mentalhygiejnisk Forskningsinstitut; lærer på Krogerup Højskole og
Danmarks Lærerhøjskole; klinisk Psykolog ved en Mentalhygiejnisk Aftenrådgivning i Hvidovre Socialforvaltning; forskningskoordinator for et WHO projekt om børns psykiske sundhed i Grækenland; lektor
ved Center for kvindeforskning; konsulent for HK i en årrække vedr. seksuel chikane af HK medlemmer;
underviser på HK’s tillidsmandskurser, projektleder for et EU-projekt for krigsvoldtagne kvinder og deres
familier i det tidligere Jugoslavien; senior sundhedskonsulent for det Internationale Rehabiliterings Råd
for Torturofre i en årrække; senior sundhedskonsulent i Haag ved det Internationale Krigstribunal for
Krigsforbrydelser i det tidligere Jugoslavien; etablerede to Centre for behandling af torturofre i Zagreb og
Sarajevo som stadig fungerer; supervisor og teambuildings konsulent for det Græske Ligestillingsråd.
Tillidshverv: Medlem af det videnskabelige udvalg under det græske ligestillingsråd, 2010-14.
Udgivelser: ”Med uddrivelsen i sjælen. Det Lilleasiatiske traume i tre generationer”, KEDROS, 2014, bog,
der med udgangspunkt i den græsk-tyrkiske krig fra 1922, viser hvordan traumer og had overført gennem
generationer, kan bidrage til nye krige. Det er en slægtshistorie, en blanding af psykologisk, historisk og
social analyse og udgør et bidrag til forsoning mellem tidligere krigsparter; I samarbejde med den græske
ombudsmand en bog om seksuel chikane på arbejdspladsen, 2012; En artikelsamling 2011 for det Græske Ligestillingsråd om rådgivning af mishandlede kvinder; Bog om rådgivningsmetoder for kvinder, der
har været udsat for vold, seksuel chikane, voldtægt og trafficking, Ellinika Grammata 2008; ”Tortur, grusom, umenneskelig og nedværdigende behandling af kvinder”, 2002 i tidsskriftet ”Torture”- artikel om
den statslige vold mod kvinder udøvet af politi, fængselsbetjente og andre øvrighedspersoner; Håndbogen ”Seksuel Chikane” om ufrivillig sex på arbejdspladsen, 1992; War, Violence, Trauma and the Coping
Process, 1998 (en bog baseret på forskning fra Bosnien Hercegovina); En lang række artikler om danske
og græske kvinders selvmordsforsøg; Derudover har hun udgivet en lang række artikler i internationale
fagtidsskrifter og bøger om sin forskning.
Begrundelse: Som det fremgår af eksemplerne på Libby Tata Arcels (LTA) arbejde og udgivelser, har hun
gjort et utrætteligt arbejde for at udvikle metoder til at hjælpe folk i krigszoner, som er blevet traumatiserede efter voldtægt eller anden seksualiseret vold. Hun har her især haft blik for den systematiske
anvendelse af vold og voldtægter mod kvinder, som bruges til at nedbryde modstandsviljen i en befolkning. Hun har i al sin forskning og undervisning været meget handlings- og internationalt orienteret. LTA
har søgt til områder, hvor mennesker var meget udsatte, og hvor hendes kompetencer kunne betyde en
reel forskel. Ikke mindst mange kvinder nyder godt af hendes engagement og store indsigt.
I fagbevægelsen har man haft stor glæde af hendes bog om seksuel chikane fra 1992. HK har efterfølgende udgivet to pjecer (den sidste i 2014) på grundlag af bogen. Hendes eksakte definition af begrebet og
de konkrete anvisninger til tillidsvalgte, om hvordan man mest hensigtsmæssigt kan håndtere sager om
seksuel chikane, har været meget nyttige.
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Asserhøj, Helle Rahbæk – 2009/10
Født: 1974
Sted: Holbæk
Uddannelse: Cand.scient.pol. Københavns Universitet, 2005; supplerende uddannelse i Minoritetsstudier, Københavns Universitet, 2000-02.
Arbejde: Selvstændig konsulent 2013-; Chefkonsulent ved Als Research ApS, 2003-12.
Udgivelser: ”Udfordringer i arbejdet med etniske minoritetsbørn i PPR-systemet”, finansieret af
SATS-puljen for 2009 målrettet en Styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper, Als Research juli 2012; ”Ung i 2011 - nydanske unges oplevelse af social kontrol, frihed og grænser”, Ministeriet
for Flygtninge, Indvandrere og Integration, 2011; ”Kønsligestilling blandt etniske minoriteter i Danmark
– Best practice og kortlægning af viden og indsatser”, Ligestillingsafdelingen, foråret 2011; ”Guide til
netværks- og holdningskampagner målrettet etniske minoriteter”, Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere
og Integration, 2010; ”Mænd, der slår kvinder”, Danner, 2009; ”Mødre & Døtre – kvinder i to kulturer”,
Magasin for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration (interview og portrætter af mødre
og døtre med anden etnisk baggrund i Danmark), 2009; ”Socialt isolerede kvinder med anden etnisk
baggrund i København”, Københavns Kommune, 2008; ”Jeg er ikke blevet voldtaget – i juridisk forstand”,
i: Pia Deleuran (red.): ”Klienten i det omskiftelige samfund. En visuel antologi om advokatens udfordringer”, Jurist- og Økonomforbundets Forlag (m. Camilla Laudrup), 2007; ”Var det voldtægt? En undersøgelse af menneskerettigheder og voldtægtssager i Danmark”, København: Center for Voldtægtsofre, Rigshospitalet (m. Camilla Laudrup), 2006; ”Stofmisbrug blandt etniske minoriteter i Danmark”, København: Als
Research ApS, 2005; ”Leger lige børn bedst?” i: Rahbæk og Thisted (red.) (2004): ”Kulturmødediskurser”,
Københavns Universitets Forlag.
Begrundelse: Helle Rahbæk Asserhøj (HRA) har sit primære fokus på kvinder i udsatte positioner. Det
gælder især socialt isolerede minoritetskvinder og kvinder, der har været udsat for voldtægt. HRA har
sammen med Camilla Laudrup været med til at kaste lys over, hvad der rent faktisk sker, når ‘systemet’
møder og behandler voldtægtssager. De har rettet op på det helt fordrejede fokus, de relativt få falske
anmeldelser har skabt, sammenlignet med det store antal reelle voldtægter, hvoraf kun få anmeldes og
langt færre kommer for en dommer. Se nærmere under Camilla Laudrup. Herudover har HRA særligt fokus på de muliggørende og begrænsende vilkår for etniske minoritetskvinder i det danske samfund, bl.a.
i forhold til sundhed, familie og ægteskab, børn, vold, social kontrol og æresrelaterede konflikter.
HRA har en brændende interesse for minoritetsforhold og for de mennesker, som sættes i kasser og kategorier og gøres til repræsentanter for dette og hint uden skelen til deres baggrund, livsvilkår og individualitet. Hun er meget optaget af, hvad der sker, når minoriteter skabes i mødet med majoritetens normer
om rigtigt og forkert, normalt og unormalt. Hun insisterer på at stille spørgsmål ved erklærede ‘sandheder’ eller ‘naturligheder’ - både hos majoritet og hos minoriteter. HRA’s fokus er bl.a. på minoriteters
møde med systemet, og hvordan dette møde i praksis kan skabe nogle uhensigtsmæssige relationer
og magtforhold. Den bedste viden findes altid hos aktørerne selv, og her kommer minoriteternes egen
viden alt for sjældent frem. Den viden ønsker HRA at bringe i spil. Hun vil gøre op med faste forestillinger
og fordomme, så forholdene for udsatte grupper faktisk kan ændres og forbedres. Ved at kaste lys over
glemte eller gemte problemstillinger, skabes ny viden, nye indsigter og positiv forandring.
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Bagge, Pernille Vigsø – 2011/12
Født: 1975
Sted: Holstebro
Uddannelse: Cand.theol. fra Århus Universitet, 2004; Studentereksamen fra Vesthimmerlands Gymnasium, 1993.
Arbejde: Medlem af Folketinget for SF, 2005-; Friskolelærer, Vilsted Friskole 2002-05.
Tillidshverv: SF’s ligestillingsordfører og ordfører på områderne børne–unge, folkeskolen og kirken, 2005; Medlem af SF’s landsledelse, 2010-; medlem af Internationalt Ligestillingsudvalg i FT, 2005-08.
Udgivelser: Løbetid – 7 kvinder, 7 historier, Sohns Forlag, 2008; Ligusterkirken, Forlaget Alfa, 2010.
Udmærkelser: Pris fra Foreningen til støtte ved spædbarnsdød for arbejdet for at sikre forældre hjælp og
støtte ved spædbarnsdød, 2009.
Begrundelse: Pernille Vigsø Bagge (PVB) har som ligestillingsordfører for SF udvist et flot engagement
på det ligestillingspolitiske område. Både kvaliteten af de mange skriftlige og mundtlige kønspolitiske
spørgsmål til diverse ministre og skarpe ordførertaler på Tinge røber også en stor og grundig viden om
de mekanismer, der fortsat producerer ulighed i det danske samfund på en lang række felter.
PVB har i særlig grad været optaget af at sikre fædre flere rettigheder i forhold til barselsorlov og at
nedbringe handel med mennesker til prostitution gennem et forbud mod købesex. Begge emner har hun
stået meget på mål for i offentlige debatter, og det gælder også hele snakken om flere kvinder i børsnoterede selskabers bestyrelser. Her er hun dog gået lidt videre og har startet den tværpolitiske forening
Best Women, som har købt aktier bl.a. i Carlsberg, NovoZymes og Lundbeck, som kun har en eller ingen
kvinder i deres bestyrelser. Hensigten er at få taleret på generalforsamlingerne for at fremme en mere
ligelig kønsfordeling i bestyrelserne og på direktionsgangene, hvor der aktuelt kun er 5,6 % kvinder i de
børsnoterede selskaber. Det er kendetegnende for PVB, at hun handler – og gerne opfindsomt – når hun
mister tålmodigheden. Og det har hun klart gjort her, hvor kravet om kvoter bare er så svært at komme
igennem med.
PVB har også været en af de drivende kræfter bag det ligestillingspolitiske udspil, som SF og Socialdemokraterne i fællesskab lavede i 2011. Her kan man se spændvidden i de ligestillingspolitiske udfordringer,
som PVB mener, skal adresseres langt mere professionelt, end det sker nu. Her slås bl.a. til lyd for en
mandekommission, der kan sætte fokus på årsagerne til mænds store overvægt i mange elendighedsstatistikker. Og PVB er fortaler for at indføre fagkonsulenter med stor viden om køn, så Danmark kan få nedbrudt de stereotypiseringer og den vanetænkning om køn, der fortsat finder sted i pasningsordninger,
grundskoler og ungdomsuddannelser. Af samme grund ønsker hun, at lærer- og pædagoguddannelserne
gøres mere professionelle i forhold til denne udfordring. I det hele taget har PVB et godt blik for de strukturelle barrierer for et samfund i en bedre kønsmæssig balance. Hun er både optaget af, at Folketinget
får et egentligt ligestillingspolitisk udvalg, så emnet kan blive behandlet lige så professionelt som andre
politiske emner, men hun er også fuldt ud opmærksom på, at Danmark halter bagud i forhold til at have
et decideret uvildigt organ med tilstrækkelig mange ressourcer til reelt at kunne overvåge ligestillingsområdet, iværksætte forskning uafhængig af statsmagtens ønsker, rejse sager af egen drift og formidle
information om området. Det ville uden tvivl være godt for det danske samfund, hvis der i alle partier var
tilsvarende kapaciteter på ligestillingsområdet. Enhver kan forvisse sig om bredden i PVB’s ligestillingspolitiske engagement på SF’s hjemmeside og /eller http://hvemstemmerhvad.dk/.
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Bancsi, Karin - 2008/09
Født: 1960
Sted: Hvidovre (Faderen ungarsk flygtning).
Uddannelse: Master of Management Development (MMD), CBS København, 2010; edb, – assistentuddannelsen og merkonomkurserne, Købmandsskolen, 1985-95; HF eksamen, Vestre borgerdyd gymnasium, 1979.
Arbejde: Stabschef i Jobcenter København Skelbækgade, 2010-; næstformand i HK/Danmark, 2001-09;
leder af kursusafdelingen i HK/Danmark, 1998-2001; IT konsulent i Dansk Centralagentur virksomhed,
1983–95.
Tillidshverv: Bestyrelsesmedlem i Fonden for entreprenørskab, 2009-; formand for Dansk Folkehjælp Københavnsafdelingen, 2010; integrationsansvarlig i HK 2007-09; Som HK’s næstformand 2001-09: medlem
af LO’s integrationsudvalg; Teknologirådet; IT–sikkerhedspanelet; ministeriet for teknologi, videnskab og
udvikling; formand for uddannelsesnævnet; uddannelsespolitisk ansvarlig og medlem af LO’s Uddannelsespolitiske udvalg.
Begrundelse: Karin Bancsi (KB) er ”mor” til kvindenetværket FL og stillede op til formandsposten i HK,
trods de dårlige odds der er for kvinder i fagbevægelsen, der går efter topposter. Ekstra Bladets leder
skrev efter formandsvalget, at kvinder kun kan blive næstformænd i HK.
FL er et netværk af kvinder i fagbevægelsen, der er ledere, konsulenter eller på anden måde centralt placeret. Netværket kom til verden, fordi KB i år 2000 som medlem af FIU-udvalget i LO, sagde, at der også
var behov for et netværk af kvinder, ”der allerede er på vej”. I løbet af det næste halvår blev netværksuddannelsen FL lavet. FL lever stadig i bedste velgående, og cirka 75 kvinder har været med i netværket
igennem årene. Og flere af de opgaver, som blev resultatet af de universitetsmoduler, der har været
knyttet til FL, har været med til at afdække, hvordan køn konstrueres i fagbevægelsen. De har bidraget
positivt til den løbende debat om emnet her.
Det er også karakteristisk for KB, at hun havde mod og kvindehjerte til at stille op til formandsposten
for hele HK Forbundet i 2008. Hun gjorde det! Og det til trods for mange advarsler om en katastrofal lav
tilslutning. Selv i landsdækkende aviser var hun udråbt til at tabe valget eklatant! Men hun stod fast og
udfordrede den patriarkalske fagbevægelse, hvor argumentationen for at stemme på en mand er, at det
er kvalifikationer og ikke køn, der er vigtigt, til trods for at normer og strukturer helt klart fortsat favoriserer mænd.
Da det kom til stykket, var KB kun få stemmer fra at vinde. Hun bidrog således med sit kandidatur og med
sit flotte stemmetal til at sende et signal til andre kvinder, og til næste generation, om at det er ikke helt
umuligt. KB’s mod, kvalifikationer og dygtighed har åbnet op for, at kommende generationer af kvinder
nok skal slå igennem til fagbevægelsens top.
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Banerjee, Nina - 2011/2012
Født: 1973
Sted: Holbæk
Uddannelse: Master of Science in Public Policy and Management fra University of London, 2010; Cand.
scient.soc. i Internationale Udviklingsstudier og Antropologi fra Roskilde Universitetscenter 2003.
Ansættelser: Konsulent og projektleder, FOA 2008-; Medlem af det grønlandske Landsstyres Skatte- og
Velfærdskommission 2009-11; Leder af MIPI, Det Grønlandske Videnscenter om Børn og Unge, 2004-08;
Landeredaktør, Forlaget Bang, Sverige, 2003.
Udgivelser: Børn og Unge i Grønland – en Antologi, redigeret sammen med Wolfgang Kahlig, MIPI, 2007;
Femkamp – bag om nordisk feminisme, redigeret sammen med Lisa Ahlgren, Gunilla Edermo, Ulrika
Westerlund m.fl., Bang/ PP-forlag, 2004.
Tillidsposter: Bestyrelsesmedlem i Foreningen Grønlandske Børn, 2008-.
Begrundelse: Nina Banerjee (NB) er en ildsjæl, der er optaget af udsatte grupper i samfundet, og hun
har i særdeleshed gjort en stor indsats for at underbygge og udbygge arbejdet med socialt sårbare børn
i Grønland. NB har således været ansvarlig for toneangivende udgivelser om børnefattigdom i Grønland
og været med til at sætte en dagsorden om, at børns levestandard, sociale vilkår og uddannelsesniveau
skal hæves afgørende, for at det grønlandske samfunds velfærd kan hæves. I sit nuværende arbejde som
konsulent i FOA er hun blandt andet med til at arbejde for bedre arbejdsvilkår for au pairs i Danmark.
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Bargejani, Yee-Mei Yip (Mimi) –
2010/11
Født: 1967
Sted: Hong Kong – Opvokset på Østerbro med sin primært kinesiske familie
Uddannelse: BA i kinesisk, fremmedsprogspædagogik og minoritetsstudier fra Københavns Universitet
1995; matematisk student fra Sct. Jørgens gymnasium 1986; ophold i Beijing 1986-88 og Hong Kong 1989
for at lære mere sprog.
Arbejde: Projektleder for FOA på projektet “Stafetten” 2007-09. Madmor i vuggestuen FIX- Karreen på
Nørrebro 1996-2007; selvstændig inden for fastfoodbranchen fra 1991-97; medhjælp i familiens restaurant gennem det meste af sin opvækst.
Tillidshverv: Næstformand FOA/KLS (Valby) 2009-; formand for Andelsboligforeningen Rungstedlund
1998-2010; tillidsrepræsentant i FOA og valgt som TR for kollegaer på indre og ydre Nørrebro for ca. 80
institutioner i september 2006, kort derefter kom Østerbro til og så var det omkring 150 institutioner; i
2008 fællestillidsrepræsentant for faggruppen ufaglærte køkken- og rengøringsmedarbejdere på ca. 470
institutioner i Københavns Kommune; mentor for HK’s næstformand Karen Bansci i LO’s mentorprojekt
“Etniske Mentorer”, 2008, her var kvinder med anden etnisk oprindelse end dansk mentor for en etnisk
dansk mentee.
Begrundelse: Som næstformand i FOA/KLS i Valby er Mimi Bargejani (MB) generelt en rigtig flot rollemodel for kvinder i fagbevægelsen og især for kvinder med anden etnisk oprindelse end dansk. Med sin
viden, sit engagement og sit mod har MB opnået positioner i fagbevægelsen, der for alvor sætter hende
i stand til at fremme brobygning mellem minoritetskvinder og etnisk danske kvinder, hvilket altid har
ligget hende meget på sinde.
MB har arbejdet hårdt for at styrke etniske minoritetskvinders positioner som uafhængige individer i det
danske samfund, bl.a. gennem FOA’s projekt Stafetten, som hun var projektleder for. Projektet sigtede
mod at få enlige kvinder med etnisk minoritetsbaggrund på overførselsindkomster fra belastede boligkvarterer ind i vikarstillinger i omsorgs- og servicesektoren, som et skridt på vejen til fastansættelser
eller uddannelser. Bl.a. koblede projektet vikaransættelser med videreuddannelse som en vej ind på det
danske arbejdsmarked.
MB har været aktiv deltager i KAEB (kvinder med anden etnisk baggrund end dansk) i flere år og har
her bidraget med både godt humør og målrettethed. Mimi har i netværket virkelig været fortaler for, at
etniske minoritetskvinder ikke udelukkende skal danne netværk inden for egne rækker. Hun så tidligt, at
bl.a. fagligt engagement kan være en genvej til øget integration. Det har både fagbevægelsen og kvinder
af anden etnisk herkomst end dansk haft stor glæde af.
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Bellaoui, Annette Sørensen
(Fatima Zahra) – 2011/12
Født: 1958
Sted: Frederiksberg
Uddannelse: HD, Handelshøjskolen, 1994; engelsk litteratur og drama, Queens College Cambridge, 1983;
Kok, Hotel Sheraton, København 1980.
Ansættelser: Murergården, køkkenchef, 2001-; Verdens Kultur Centret, køkkenchef og kulturprojektansvarlig, 1993-99.
Udgivelser: Radiant Arcadia CD ”Together” - 2013; MarocDanissa CD - 2011; Missing Voices - Women of
the World, DVD 2010; Missing Voices - Women of The World, CD, 2009, via www.missingvoices.dk.
Tillidsposter: koordinator - Copenhagen World Music Festival 2013-; medlem af Nørrebro Lokaludvalg,
2010-; formand / Director Tavse Stemmer - Missing Voices.dk, 2008-; bestyrelsesmedlem Global Copenhagen, 2007-; bestyrelsesmedlem World Music Denmark, 1999-; bestyrelsesmedlem VKC, 2009-12;
bestyrelsesmedlem Sange fra Broen, 2009-12.
Begrundelse: Annette Bellaoui (AB) er en af de første danske kvindelige konvertitter til Islam, og hendes erfaringer med at være troende og bære tørklæde har formet hendes interesser og engagement i
afgørende grad. Som dansk kvinde af muslimsk orientering har hun oplevet de muligheder og begrænsninger, beklædning og religion henholdsvis giver og sætter for mennesker. Herfra er vokset – ikke blot
en interesse for muslimske kvinder, deres liv, livsvilkår og mulighedsrum - men også for multikulturalitet,
multietnicitet, metropolitianisme, diversitet og samarbejde på tværs af kulturelle, religiøse, kønslige m.v.
skel.
Konkret afspejler AB’s omfattende sociale engagement sig i de mange frivillige projekter, hun er en del af,
enten som initiativtager eller som fodsoldat, og for det meste med musik som en form for udgangspunkt.
Blandt andet er hun engageret i Sange Fra Broen, et Nørrebrobaseret projekt som har det udgangspunkt,
at det er muligt gennem sang og musik at bygge bro mellem mennesker med forskellig kulturel, etnisk og
trosmæssig baggrund.
AB er ligeledes den danske initiativtager bag “Missing Voices”, et internationalt konsortium af kvinder
med muslimsk baggrund med det formål at fremme muslimske kvinder indenfor musikkens verden.
Missing Voices blev skabt som en reaktion på WOMEX 2007, hvor AB var den eneste kvinde til stede iført
hovedtørklæde – til trods for, at WOMEX er verdens største messe for verdensmusik. Ifølge AB var det
symptomatisk for muslimske kvinders generelle usynlighed som kunstnere og musikere, og hun besluttede på stedet at ændre på tingenes tilstand. Det ledte til Missing Voices – på dansk Tavse Stemmer.
Tavse Stemmer har indtil 2014 udgivet fire album og turneret i mange lande, blandt andet UK, Holland,
Sverige, Norge, Marokko og Indien, og projektet fejrede sin dannelse med en publikumshyldet koncert på
Københavns Rådhus på Kvindernes internationale kampdag 2009 og 2010. Missing Voices startede med 3
musikere i København, og er i dag, januar 2015, en international organisation med mere end 55 medlemmer i 8 lande. Udsprunget af Missing Voices er blandt andet orkestret Radiant Arcadia, der består af 10
kvinder med både muslimsk, jødisk og kristen baggrund, som er stærkt engageret i trosbaseret dialog og
bruger musikken, som spænder over palæstinensiske folkeviser, traditionel Qawali til dansk folkemusik,
hebraiske hymner, klezmer- og Romasange, til at udfordre alle stereotyper.
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Bévort, Pernille – 2009/10
Født: 1966
Sted: Lyngby
Uddannelse: Uddannet fra Rytmisk Musikkonservatorium, København, 1989-1993.
Arbejde: Aktiv udøvende musiker, bandleder, komponist/arrangør; giver koncerter, gæstespiller og er
medlem af forskellige bands på den hjemlige jazz-scene; fast medlem af Ernie Wilkins Almost Big Band
og regelmæssig afløser i bl.a. DR’s Big Band og The Orchestra.
Tillidshverv: Udvalgt til at sidde i Statens Kunstfonds 3-mandsudvalg for rytmisk musik, 2011-13; medinitiativtager til kvindenetværket IMPRA i Danmark, 2008; bestyrelsesmedlem i både Dansk Jazzforbund
og DJBFA 2007-08.
Udgivelser: 9 CD’er i eget navn og primært med egne værker – den seneste udkom januar 2014; Trio
Temptations med trioen Bévort 3, desuden Radio Bévort with Marcelo Nisinman: Perfect Organization,
Playground +1, 2007; My Shop, 2004 m.fl. Som ensemblemusiker medvirker hun bl.a. på CD’en ’Money’
med big bandet The Orchestra feat. Tuva Semmingsen, 2014, og på Cd’en Akrostik med gruppen Pierette
2014; desuden medvirker hun på en hel række Cd’er i Erling Kroners navn.
Udmærkelser: LO’s Kunstner legat 2003; JASA prize, 2003; Bl.a. Ben Webster Prize, 2001.
Begrundelse: Pernille Bévort (PB) er med sin flotte karriere som tenorsaxofonist inden for rytmisk musik
en fin rollemodel og inspirator for unge kvinder på vej ind i den meget mandsdominerede del af musikbranchen. Således var der i 2008 kun 1,3 % kvindelige instrumentalister blandt ansøgerne, og 8,6 %
blandt de færdiguddannede, på det Rytmiske Musikkonservatorium i København. Og hverken på det
Fynske eller det Vestjyske Musikkonservatoriums rytmiske linje ansøgte kvindelige instrumentalister om
optagelse i 2008. Gennem 80’erne var der en fin tilgang af kvindelige instrumentalister på den danske
jazzscene, men nu er kvinderne nærmest mindre repræsenteret end nogensinde. En rapport lavet af
Niras i 2012 bekræfter ligeledes, at kvinderne i høj grad er i undertal på scenerne, de rytmiske musikuddannelser og som beslutningstagerne i musikbranchen. Denne udvikling vil PB gerne være med til at
vende og er derfor gået sammen med andre kvindelige instrumentalister inden for den rytmiske musik.
I november 2008 startede de således IMPRA, et netværk, hvis mål er at støtte, fremme og synliggøre
kvindelige musikere og komponister inden for jazz, improvisation, electronica og alternativ musik. IMPRA
er inspireret af et tilsvarende netværk i Sverige, som startede i 2006 under samme navn. Fænomenet
med et kønsopdelt musikliv er faktisk et internationalt fænomen. Prisværdigt at nogen påtager sig at
synliggøre udfordringen og befordre et mere attraktivt musikklima for begge køn. Og der er drøn på. I
sommeren 2009 optrådte PB på den meget store PORI Jazzfestival i Finland med et københavnsbaseret
kvindeorkester. Hun blev udvalgt som én af de tre internationale kvindelige kapelmestre, som man valgte
at sætte fokus på. I maj 2012 optrådte hun med egen trio på den store europæiske jazzfestival i Athen.
Som medlem af diverse ensembler har Pernille optrådt med mange internationale artister; heriblandt:
Dino Saluzzi, Randy Brecker, Tim Hagans, Pablo Ziegler og Richard Bona.
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Birdi, Esma - 2008/09
Født: 1963
Sted: Sarkisla, Tyrkiet
Uddannelse: 7 Gode vaner, 2009; Projektlederuddannelse, 2007; Tolk i tyrkisk/dansk fra CBS – Copenhagen Business School, 1989; Kontoruddannelse, 1983.
Arbejde: Indstifter af ”Institut For Integration” www.inin.dk, 2010; foredragsholder og konsulent i eget
firma ”Absolute Translation” 1989-; siden 1998 er opgaverne blevet af mere konsulentagtig karakter;
receptionist samt salgs- og sekretærarbejde i DanaData A/S i 1985 og logistikmedarbejder ved Valdemar
Henriksen A/S i 1986.
Tillidshverv: Medlem af Etnisk Ressourceteam v/Rigshospitalet 2011-; Medlem af organisationsbestyrelsen for Gl. Holte Boligselskab 2010-; Natteravn 2009 -; Medlem af Dansk Kvindesamfund 2002-; Mentor
for bandeleder i Bandeexit, 2012-13; Udsendt af Den Amerikanske Ambassade for at studere integration
af etniske minoriteter på uddannelsesinstitutionerne, politiets tilgang til etniske minoriteter og forebyggelse af ekstremisme og radikalisering i staterne Washington, Chicago, Arizona, Texas og New York i 3
uger, 2009; medlem af regeringens demokratikanonudvalg 2007-08; medlem af regeringens familie- og
arbejdslivskommission 2005-06; medlem af Dannerhusets bestyrelse, 2003-04.
Udgivelser: ”Bedre Dialog med etniske minoriteter” for Fyns Politi, 2012; ”Et liv i to verdener”, Gyldendal, 2008; integrationskatalog ”Integration af børn af anden etnisk herkomst i alderen 0-16 år – idékatalog for professionelle” udgivet i 2006 i samarbejde med Dansk Kvindesamfund.
Udmærkelser: Venstres årlige frihedspris i 2003.
Begrundelse: Med udgangspunkt i egne erfaringer er det lykkedes Esma Birdi (EB) at blive en kendt og
skattet debattør og foredragsholder om integrationsspørgsmål. Hun bliver ofte interviewet herom i både
radio, TV og magasiner. EB har især gjort en omfattende indsats for at modvirke tvangsægteskaber her
i Danmark. Hun er meget dygtig til at redegøre for både de fysiske og psykiske følgevirkninger af tvangsægteskaber. EB har tidligere selv levet i et arrangeret ægteskab. Det var så effektivt arrangeret, at det
reelt var umuligt for hende at sige fra, som den 17-årige pige hun var på daværende tidspunkt.
EB samarbejder professionelt med mange offentlige instanser for at åbne kendskabet til indvandrernes
sociale problemer, succeser og holdninger til det danske samfund. At hendes indsats for at forbedre integrationen af mennesker med en anden etnisk herkomst end dansk er meget omfattende, vidner hendes
samarbejdsflade om. Hun har således bl.a. samarbejdet med både Integrationsministeriet, Ligestillingsministeriet, Politiskolen i 11 år, Dansk Kvindesamfund, kommuner og amter, retsvæsenet og advokater,
Finansforbundet, hospitaler, social- og sundhedsskoler, folkeskoler og gymnasier, Post Danmark, Eniro,
YouSee, Røde Kors, Asylcenter Hansholm og Asylcenter Brovst. EB store foretagsomhed er en vigtig brik
til løsning af den store udfordring, som de store årganges pensionering stiller Danmark overfor. Kun en
vellykket integration af alle med anden etnisk herkomst kan sikre den fornødne arbejdsstyrke de kommende årtier.
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Bjerke, Nanna Kalinka - 2011/12
Født: 1963
Sted: København
Uddannelse: MA, køn og kultur, Syddansk Universitet, 2005; trainee, humanitær og kulturel marketing,
Livet Reichard Co. Inc., New York, 1987-89; filmvidenskab, KUA, 1982-86 (uafsl.); Student, Rungsted
Statsskole, 1982.
Arbejde: Sammen med Mette Bom har NKB været radiovært på Radio 24syv i programmet ”Bom & Bjerke – hverdagsfeministisk radio” og desuden skrevet artikler og klummer for bl.a. Politiken; tekstforfatter
og sangskriver til bl.a. LO, Kræftens Bekæmpelse og filmene “Bullfighter” og ”Anja og Viktor 5”; underviser i idéudvikling og projektledelse blandt andet i udlandet for Den norske ambassade i Nepal og International Media Support; selvstændig kommunikationsrådgiver med firmaet Imperia Kommunikation ApS,
1993-; specialiseret i strategisk kommunikation, kampagne og projektledelse for humanitære, sociale,
politiske, kulturelle og offentlige institutioner og private virksomheder med særlige immaterielle budskaber; køkkenpige, barbestyrer og efter læretid i New York fundraiser for Amnesty International i 1990.
Tillidshverv: Bestyrelsesmedlem i Danmarks Radio, 2015-; bestyrelsesmedlem i Den Rytmiske Konsulenttjeneste, Statens Musikråd, 1999-2000; bestyrelsesmedlem, koncertvirksomheden VEGA, Musikken Hus,
1997-98; bestyrelsesmedlem, Kaospiloterne, 1992-95; Oldfrue i Kvindeligt Selskab fra 1991-93; bestyrelsesmedlem samme sted, 1993-95.
Udgivelser: Bidrag til: ”Den demokratiske udfordring”, 1995; “Kære far og mor”, 1998; “Fem@il”, 2000;
“Udslag - hverdagsfeminisme i det 21. århundrede” med Mette Bom, 2002; ”Kvinder stiller skarpt”, 2004;
“Graviditetsencyklopædien - fra alien til åreknuder”, 2009.
Udmærkelser: Alt for Damernes Kvindepris, 1991.
Begrundelse: Nanna Kalinka Bjerke (NKB) er feminist, skribent og rådgiver med egen virksomhed. Hun
har været tovholder og underviser på Feministisk Ledelse - et eksperimenterende uddannelsesforløb for
kvinder i fagbevægelsen. NKB reagerer på skævheder og uligheder, og hun undersøger og modarbejder
forudfattede meninger, uanset hvem, der har dem. Hun er indigneret, ikke mindst på kvinders vegne, og
ønsker ikke, at vi skal acceptere et samfund, hvor der er grænser for nogen på grund af køn, tro, oprindelse eller seksualitet.
NKB er en af de særlige feminister, der både har en grundig indsigt i teorier om køn samtidig med at hun
i sit daglige arbejde magter at omsætte denne viden i konkrete forandringer. NKB gør rigtig meget ud af
at få støvet den feministiske retorik af, så den taler et forståeligt og åbent sprog. NKB relaterer sig på en
ny måde til emner som pornografi og erotik. Hun har blik for, at dette i dag i høj grad også handler om
kvinders reelle seksuelle frigørelse. NKB er initiativtager til netværk som Feministisk Fredagsbar sammen
med Sanne Søndergaard, har sammen med Mette Bom den feministiske blog ”BoB” på www.bomogbjerke.dk; og Facebook-siden af samme navn, hvor bl.a. emnerne magt, kvoter, politik, køn og ligestilling
konfronteres med ægte kærlighed for sagen.
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Bjørnestad, Solveig – 2011/12
Født: 1953
Sted: Lillestrøm, Norge
Uddannelse: Journalist fra DJH 1981-87; sam.bas. RUC, 1986-87.
Arbejde: Vært på DR P1 Business, 2007-; reporter Pengemagasinet på DR1,1998–2006; reporter DR
Søndagsavisen, 1993–98; studievært ved TV-Avisen 1988–93; journalist ved Radioavisen DR, 1986-88;
journalist ved DR Næstved, 1983-86; journalist ved DR Bornholm, 1981-83.
Begrundelse: Solveig Bjørnestad (SB) markerer sig som en overordentlig kompetent journalist på erhvervsområdet. Det gør hun med radioprogrammet Business på P1, som har over 120.000 lyttere, hvilket
er rigtig flot for et P1 program. Fuldkommen frygtløst og aldeles uimponeret tager ”Bjørnestad” fat om
alle de topchefer i Danmark, der aktuelt er værd at beskæftige sig med. Og hun udfordrer dem både på
deres holdninger og handlinger på en dybt professionel og aldeles ligefrem og uhøjtidelig måde uanset
status og rang. SB har - blandt meget andet - lavet en række portrætprogrammer om danske virksomheder og menneskene bag. Programmerne spænder vidt. Hun har taget emnet ”privathospitaler” op
og bragt både Danske Regioners formand og formanden for Brancheforeningen for Privathospitaler og
Klinikker i studiet til en debat, der slog gnister. ”Bankerne tager sig godt betalt” hed en udsendelse om
de 825.000 danskere, der skyder penge i investeringsforeninger uden at vide, hvor meget banken tager
for at formidle salget af investeringsforeningernes produkter. Med overskriften ”Efterløn holder liv i
udkants Danmark”, satte hun efterlønnen til debat med den lokale 3F formand i Frederikshavn, Morten
Dahlberg og Erik Simonsen, chefkonsulent i Dansk Arbejdsgiverforening. Finansminister Bjarne Corydon
har måttet lade sin finanslov eksaminere i P1 Business af formand Bente Sorgenfrey fra FTF og direktør
Lars Storr-Hansen fra Dansk Byggeri. Slagterilukninger. Mink-industrien. Den livstruende stress. Skal
Danmark med i Bankunionen? Den grønne energipolitik. Alle temaer, som diskuteres politisk fordomsfrit
i SB’s programmer. Sidst men ikke mindst i denne her sammenhæng, sætter SB med jævne mellemrum
den dramatiske ubalance, der er på de to køns indflydelse i dansk erhvervsliv på dagsordenen.
SB har de seneste ti år været specialiseret i erhvervsstof. Det er ikke helt almindeligt, at kvindelige
journalister kaster sig over dette emne med så stor ildhu, som hun har gjort. Det gør SB til en rigtig god
rollemodel for sine kvindelige kolleger. Det er vigtigt, at alle samfundsrelaterede emner belyses så mangfoldigt som muligt. Det bidrager SB flot til med sit professionelle valg af speciale.
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Blaakilde, Anne Leonora - 2011/12
Født: 1961
Sted: Svendborg
Uddannelse: Ph.d. fra Københavns Universitet, etnologi 2011; visiting scholar ved Department of Folklore and Folklife, University of Pennsylvania, 1994-95; (Finansieret af Det danske Forskerakademi), cand.
mag. i folkloristik og retorik fra Københavns Universitet 1989; Samfundssproglig student fra Frederiksborg Statsskole 1980.
Arbejde: Forskningslektor ved Københavns Universitet, Institut for Medier, Erkendelse og formidlings- og
forskningskonsulent i Ensomme Gamles Værn 2014-; Freelance forfatter og foredragsholder, i visse perioder støttet med fondsmidler fra bl.a. Statens Kunstfond, 1998-; hovedredaktør af fagtidsskriftet Gerontologi 2004-14; Københavns Universitet, postdoc ved Center for Sund Aldring, Saxo-instituttet, 2009-13;
beskikket censor, Københavns Universitet, 2005-13; ekstern lektor, undervisningskoordinator og videnskabelig assistent ved hhv. Københavns Universitet, Syddansk Universitet, Aalborg Universitet og CBS
1989-2009; forskningsmedarbejder ved Gerontologisk Institut, 1993-98 og senere seniorforsker samme
sted (2005-08); videnskabelig medarbejder ved Videnscenter på Ældreområdet, Hellerup, 1996-2000.
Tillidshverv: Dansk medlem af Nordisk styregruppe for Nordisk Netværk for Humanistisk-Samfundsvidenskabelig Sundhedsforskning (NNHSH; http://nnhsh.org) 2013-; Initiativtager til Kvalitativt Forum i
Dansk Gerontologisk Selskab (http://gerodan.dk/dgsk/) 2014-; Bestyrelsesmedlem i Danske Videnskabsredaktører fra 2009-14.
Udgivelser: Samtlige udgivelser og deltagelse i presse kan ses på www.blaakildes.net – her kan P1-radioudsendelsen “Jaja taler volapyk” om græske bedstemødre fra 2003 også høres. Udvalgte udgivelser: ”Nordic Seniors on the Move”, red. i samarbejde med Gabriella Nilsson 2013; ”Bedstemorsnak. Et
kulturanalytisk studie af ældre kvinders liv i dansk familiekultur i det 20. århundrede”, Ph.d. afhandling,
Københavns Universitet, 2011; ”Aldring og ældrebilleder”, redigeret i samarbejde med Christine E.
Swane, Munksgaard, 1998; ”Når pensionister flytter hjemmefra. Ressourcer og risici ved migration i det
moderne ældreliv”, skriftserien fra Gerontologisk Institut nr. 13, 2007; ”Livet skal leves forlæns, baglæns
og sidelæns”, Gyldendal 2005; ”Gerontologi - Livet som gammel”, red. i samarbejde med Christine E.
Swane og Kirsten Amstrup, Munksgaard, 2002; ”Den store fortælling om alderdommen”, Munksgaard
1999; Artikler i bøger og tidsskrifter: ”Løber tiden fra Kronos? Om kronologiseringens betydning for
forestillinger om alder” i Tidsskrift for kulturforskning: ”Alderens kulturelle konstruksjon”, Novus forlag,
Oslo, 2004; ”Familien mellem idealforestilling og virkelighed” i Social Politik, nr. 5,2005; “Når engle bliver
til hekse” i Kvinder – køn, krop og sundhed, red. af Karin Helweg-Larsen m.fl.. Gyldendal, 2000; Anne Leonora Blaakilde var desuden Qlummist (Q for kvinde) i Dagbladet Information i perioden 1998-2001.
Begrundelse: Anne Leonora Blaakilde (ALB) er kulturforsker med særlig interesse for køn og alder som
parametre for uligheder i samfundet. Hun arbejder med kønnede og aldersmæssige opfattelser i kulturen, som strukturerer de særlige forståelser, der skaber kriterier, som inkluderer og ekskluderer mennesker.
ALB har beskæftiget sig med aldersopfattelser generelt og navnlig med ældre kvinders situation og position i familie og samfund i Danmark. Bl.a. ALB er med sin forskning og sin deltagelse i den offentlige debat,
især omkring køn, ældre og alderdom, med til at sikre fokus på en af de helt store ulighedsskabende
faktorer både i Danmark og andre lande. En problemstilling, der ikke bliver mindre aktuel med den forestående demografiske udvikling.
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Bogner, Margrethe - 2010/11
Født: 1941
Sted: Gandrup (Nordjylland)
Uddannelse: Århus Amts lederuddannelse, 1990; fagbevægelsens interne lederuddannelse, 1985;
merkonom i regnskabsvæsen og personaleledelse, 1973; ejendomshandleruddannelse, 1968; assurandør
uddannelse, 1965; assistent i Post & Telegrafvæsenet, 1961.
Arbejde: Medejer South India Tour, 2002-; souschef Jobcenter Århus Syd, 2001-05; leder af Kvindeprojektet, revalideringsinstitution i Århus Amt 1992-2001; fuldmægtig i Århus Amt 1982-92.
Tillidshverv: Medlem i bestyrelsen for Saxild strand 2013-; medlem i bestyrelsen for Testrup højskole,
2013-; medlem i bestyrelsen for Solbjerg-Mårslet Partiforening (S), 2014-; medlem af bestyrelsen for
Soroptimist International (SI) Århus Kraka, 2014-; lokalformand for Danmarks Lungeforening, 2012-;
landsformand “Seniorer uden Grænser”, 2009-15; formand for Solbjerg-Mårslet Partiforening (S), 201014; præsident Elect for SI Århus Kraka, 2010-14; næstformand for Det grønlandske Hus i Århus, 2010-14;
medlem af Århus Byråd 1992-2009; næstformand Teknisk udvalg 1998-2009; udvalgsformand Sundhed
og Omsorg 2005-09; formand for Århus Kommunes ligestillingsudvalg, 1996-2001; formand for Århus
Amts ligestillingsudvalg, 1988-92; medlem af HK’s hovedbestyrelse, 1986-92; landsformand for alle HK
ansatte i amterne, 1984-92; bestyrelsesmedlem i HK Århus kommunal, 1984-92; Fællestillidskvinde i
Århus Amt, 1982-92.
Begrundelse: Margrethe Bogner (MB) har haft køn og ligestilling på sin dagsorden i rigtig mange år, og
det har sat tydelige aftryk! Århus amt var et af de første amter, der i 80’erne markerede sig helt konkret
bl.a. med pjecer om, hvordan man ved ansættelsessamtaler undgår vanetænkning og sikrer sig den reelt
bedste kandidat uanset køn. Århus kommune og Region Midt er da også den dag i dag blandt de bedste
på ligestillingsministeriets ligestillingsbarometer. Se www.ligestillingidanmark.dk. Det har MB sin pæne
del af æren for. Ved siden af sit politiske arbejde i amt og kommune har MB været med til at stifte ”Dagmars Døtre”, en kvindeorganisation, der arbejder for ligestilling bl.a. ved at synliggøre forskelle mellem
mænd og kvinder. Hun har også været med til at indstifte “Dagmar Prisen”, der uddeles hvert år den 8.
marts. Det har blandt andre “Reden”, Soroptimisterne, Århus Krisecenter, Etnisk Kvindeforening og Kvindehuset haft glæde af. Det siger lidt om bredden i MB’s ligestillingspolitiske optik. Og det gør hendes nu
store engagement i at fremme kvinders vilkår i Indien også. Mange rejser har givet hende et stort indblik
i de omstændigheder mange kvinder i Indien lever under - og hvad er så mere oplagt for MB end at kaste
sig ud i at bruge sine politiske og organisatoriske evner til også at gøre en positiv forskel der. Hun er nu
i gang med at udvikle, finansiere og gennemføre projekter, der fremmer kvindernes vilkår og ligestilling
bl.a. i Indien. Med sin meget konkrete tilgang til problemerne er MB er et flot forbillede for alle, der
ønsker en verden med mere lige vilkår for kvinder og mænd.
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Boisen, Anja - 2009/2010
Født: 1967
Sted: Glostrup
Uddannelse: Erhvervs-ph.d. fra Institut for Mikro- og Nanoteknologi, DTU og Danish Micro Engineering
A/S, 1997; kandidat i fysik fra Københavns Universitet og RUC, 1993; Student, Høje Taastrup Amtsgymnasium, 1986.
Arbejde: Bl.a. direktør for Danmarks Grundforskningsfonds og Villum Fondens Centre of Excellence
‘IDUN’, 2015-21; professor og leder af forskningsgruppen ’Nanoprobes’, DTU 2005-; lektor ved MIC og
gruppeleder, 2003-04; adjunkt ved MIC, DTU 1997-99.
Udgivelser: Bl.a. Polymer-filled microcontainers for oral delivery loaded using supercritical impregnation,
2014; Cantilever-like micromechanical sensors, 2011; tre udstedte patenter og 26 patentansøgninger
samt en lang række publikationer i mange anerkendte videnskabelige medier.
Udmærkelser: En række prestigefyldte legater og priser herunder EliteForsk prisen, 2012; Sapere Aude
topforskertalentprisen, Det Frie Forskningsråd, 2012; optaget i KRAK, 2011; Villum Kann Rasmussens
årslegat, 2008; direktør IB Henriksen forskerpris, 2007.
Tillidshverv: Medlem af en lang række bestyrelser, råd og udvalg knyttet til hendes fag. Senest udnævnt
medlem af bestyrelsen for Innovationsfonden 2014; næstformand her, 2015-; medlem af bestyrelsen for
Højteknologifonden 2009–17; medlem af bestyrelsen for det nationale forskningscenter for arbejdsmiljø,
2007-10.
Begrundelse: Anja Boisen (AB) er en flot rollemodeller for kvinder, der har lyst til at blive forsker inden
for et højteknologisk område eller andre dele af forskerverdenen, som er markant domineret af mænd.
AB er også et flot eksempel på, at det nyttede, at Jytte Hilden som minister for forskning oprettede en
pulje – FREJA midlerne - specielt rettet mod kvindelige forskere med henblik på at få flere kvindelige
forskertalenter frem i lyset. AB søgte og fik sin første forskningsbevilling i 1999 fra disse FREJA-midler. På
den baggrund er hun i dag professor for et af de mest hotte teknologiske områder, som hun også formår
at formidle til folk, der er mindre kyndige i dette komplicerede felt.
AB blev i 1999 opmærksom på, at relativt få kvindelige forskere søgte de gængse forskningsråds-midler.
Hun vurderer, at en af årsagerne til den lave andel af kvindelige forskere indenfor det naturvidenskabelige område bl.a. er de ret få rollemodeller, og at medierne ofte fremhæver, hvor svært det er for kvinder
i denne forskerverden. Mange undersøgelser har dog efterhånden afdækket, at både forældede normer
og en række strukturelle faktorer, som opslag skræddersyet til bestemte personer, i årevis har favoriseret mænd i den danske forskerverden, hvor ubalancen mellem kønnene også er større end i de lande,
vi almindeligvis sammenligner os med. AB vil foretrække at øge kvindeandelen ved at friste kvinderne.
”Kvinder kan her få fede og kreative job, hvor de kan gøre en forskel i et internationalt miljø med masser
af rare mennesker”. Meget taler dog for at gøre en yderligere indsats for at overkomme de strukturelle barrierer. F.eks. fik FREJA midlerne så stor søgning, at kun ca. 3,5 % af de samlede ansøgere fik en
bevilling, så potentialet mangler ikke. Og med den nuværende stigningstakt vil det vare mere end 200
år, inden kvinders talenter nyttiggøres i samme omfang som mænds her. AB’s omfattende produktion og
aktiviteter kan hentes på DTU’s hjemmeside.
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Bom, Mette – 2011/12
Født: 1970
Sted: Gentofte
Uddannelse: Cand.mag. i engelsk litteratur og journalistik, Københavns Universitet, 1997; MA-studier i
journalistik og kvindestudier ved Columbia University, USA, 1994-95; BA-studier i amerikansk litteratur
og creative writing, University of Michigan, USA, 1989-90.
Arbejde: Egen skribentvirksomhed ordogmening.dk, hvor hun rådgiver i nye medier og skriver for bl.a.
Kforum.dk, Politiken, Information, Berlingske Tidende, Tænk-Penge, Mandag Morgen mfl. 1993-; Klummeskribent og blogger sammen med Nanna Kalinka Bjerke (NKB) på facebook.com/BomogBjerke.dk,
2000-; NKB og Mette Bom havde i 2012 det feministiske radioprogram ”Bom & Bjerke” på Radio24syv;
Kampagnerådgiver Kulturministeriet, 2012-13; Kommunikationschef Kulturstyrelsen, 2009-12; Web-og
kampagnekonsulent, Kulturarvsstyrelsen, 2008-09; seniorrådgiver og redaktør for kommunikationsvirksomheden Kontrabande, 2003-08; webredaktør, kampagnekonsulent og redaktør af ”Socialdemokraten”,
Socialdemokraterne, 1999-2003; webredaktør og informationsprojektleder i Teknologirådet, 1999-2003;
fuldmægtig og redaktør af ”LigeNu”, Ligestillingsrådet, 1998-99.
Tillidshverv: Bestyrelsesmedlem, Albrightgruppen, 2004-09; bestyrelsesmedlem, Dannerhuset, 2003-08;
koordinator for Socialdemokraternes ligestillingsnetværk tagligestilling.dk, 2003-08.
Udgivelser: Bidragyder til ”Lykken findes – 19 kvinders personlige beretning om at føde et barn”, Rosinante, 2009; ”Pakidaner dialogerne – samtaler uden grænser” med Shabana Motlani. Aschehoug, 2006;
Bidragyder til antologi om Jeanette Wintersons forfatterskab, ”Sponsored by Demons”, red. af Marianne
Børch, Scholars’ Press, 1999; “Udslag - hverdagsfeminisme i det 21. århundrede”, med Nanna Kalinka
Bjerke, Elkjaeroghansen 2002; medforfatter til bogen “Femail”, Aschehoug, 2000. Se mere på ekspertdatabasen i KVINFO.dk.
Begrundelse: Mette Bom (MB) er en af de dygtigste skribenter herhjemme til at sætte feminismen på
dagsordenen på en ny og humoristisk måde uden at miste hverken mål eller idealer af syne. I sine skriverier kombinerer hun sine stærke kompetencer indenfor journalistik, kampagner, nye medier og politik
med sin akademiske baggrund i feministisk teori og litteratur. På bomogbjerke.dk finder man mange
spidse betragtninger, som f.eks. dette: ”Moderskabet er igen, igen blevet en del af kulturkampen. Og den
får ikke for lidt. Snøft, snøft, piv, piv, børnene lider og med dem de ’rigtige’ mødre. Vi andre – ravnemødrene – har spoleret ungernes chancer for nogensinde at blive lykkelige. Vi har proppet dem i omklamrende, ildelugtende, statsfeministiske institutioner, hvor de sidder som én blandt alt for mange placerede
børn på gul stue og brænder sig på perlepladerne. Vi er de onde mødre.” Radioprogrammet, bloggen,
Facebook og BoBs klummevirksomhed er en fortsættelse af det arbejde, hun med NKB begyndte med
debatbogen ”Udslag…” en bog til de emanciperede kvinder, der ”vimser rundt og sætter pyntepuder op,
mens Manse er ude og køre med klatten sammen med gutterne”. MB har en nutidig tilgang til gammelkendte dilemmaer om at kombinere børn, ego og karriere og er ikke bange for at stille spørgsmålstegn
ved det etablerede, ved magt og magthaverne. MB har sammen med flere i sin generation af feminister
fundet sit eget afvæbnende sprog til at beskrive hverdagspolitiske situationer. Fordi hun også bruger de
nye medier og er en professionel campaigner, formår hun at sætte en betydningsfuld ligestillingspolitisk
dagsorden.
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Borchorst, Anette – 2008
Født: 1951
Sted: København
Uddannelse: Ph.d. fra det samfundsvidenskabelige fakultet på Aalborg Universitet (AAU), 1984; cand.
phil. i samfundsfag ved Århus Universitet (AU), 1979.
Arbejde: Professor i Statskundskab og ph.d. programleder på Institut for Statskundskab, AAU, 2010-;
leder af GRIP, forskningsprojekt om køn og politik (i forlængelse af stemmeretsjubilæet), støttet af VELUX
fonden, 2014-17; forskningsleder af Før og efter stemmeretten. Køn, demokrati og velfærd, bogprojekt
støttet af Carlsbergfondet og Hulda Pedersens Fond, 2014-15; lektor, Institut for Historie, Internationale
Studier og Samfundsforhold, AAU, 2001-08; studieleder for masteruddannelsen i Køn og velfærd, lighed
og forskellighed, AAU, 2004-06; koordinator for FREIA-FLUK forløbet for kvinder i LO fagbevægelsen,
2002-04; forskningsleder, Kønsmagt i forandring, Magtudredningen, 1999-2004; lektor i politiske sagsområder på Institut for Statskundskab, AU, 1987-2001.
Tillidshverv: Medlem af ekspertgruppe om ’Social investment’, Europakommissionen, DG Employment,
2012-14; leder af nordisk-arabisk ph.d. netværk om køn og politik, KVINFO, 2009-13; formand for ligestillingsudvalget på AAU, 2007-10; formand for udvalget for ligestilling i forskning, Forskningsministeriet,
1997-98; medlem af Udvalget vedrørende det fremtidige ligestillingsarbejde, Statsministeriet, 1996-99;
medlem af Ligestillingsrådet, 1988-95.
Udmærkelser: Optaget i Kraks Blå Bog, 2010.
Udgivelser: Bl.a. Før og efter stemmeretten. Køn, demokrati og velfærd gennem 100 år, Forlaget Frydenlund Academic, 2015, redigeret med Drude Dahlerup; Fortrop og bagtrop i ligestillingspolitikken - Ligestilling på den politiske dagsorden i EU og Danmark, i Socialpolitik. Tidsskrift for Socialpolitisk Forening,
2014; Køn på spil. Arbejdsmarkedsmodel, velfærdsmodel, retliggørelse, i Arbejdsmarkedsregulering,
redigeret af H. Jørgensen, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2014. ”Fagbevægelsen og ligelønnen –
problemer, prioriteringer og fortolkningskampe”, sammen med Henning Jørgensen, Arbejdsliv, 12, 4,
2010; ”Om nødvendigheden af at tænke køn og ligestilling med ’velfærdsreformer”, i 13 løsninger for den
danske velfærdsstat, redigeret af Jørn Henrik Petersen & Klaus Petersen, Syddansk Universitetsforlag,
2006; Køn, magt og beslutninger. Politiske forhandlinger om barselsorlov 1901-2002, Magtudredningen,
2003; Ligestillingspolitik som diskurs og praksis, Samfundslitteratur, 2003 / Sammen med Drude Dahlerup; en lang række artikler og kronikker både selv og sammen med andre bl.a.: Koster kvinderne kassen?
Folkevirke, nr. 4, 2006. For yderligere se http://personprofil.aau.dk/Profil/106245 eller ekspertdatabasen
på http://www.kvinfo.dk/side/383/.
Begrundelse: Anette Borchorst (AB) er brobygger. Hun er både en spændende kønsforsker, og en bragende god formidler af sine resultater, som hun værdsætter at diskutere med folk på alle niveauer. Hun har
gennem mange år beskæftiget sig rigtig meget med kvinders vilkår inden for både forskning, politik og
arbejdsmarkedet. Det har også fagbevægelsen nydt godt af. Et blik på hendes produktion viser, at bevægelsen har trukket på hendes viden gennem mange år. I 1993 skrev hun bl.a. notatet ” Køn og arbejde” til
FIU – undervisere. Og iagttagelser under LO-kongressen i 2003, hvor ligestilling for en gangs skyld havde
et særskilt dagsordenspunkt, førte til et spændende skriv kaldet ”Eiffeltårnet under ombygning?”. Og
hun har været en skattet oplægsholder på de efterhånden mange længerevarende uddannelsesforløb,
der nu går under betegnelsen FLUK, ligesom hun på FREIA var studieleder på masteruddannelsen i ”Køn
og velfærd, lighed og forskellighed”, som nærmest var skræddersyet en opfølgning på FLUK forløbene.
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Borle, Samsam - 2010/11
Født: 1979
Sted: Mogadishu i Somalia (kom til Danmark som FN flygtning i 1996)
Uddannelse: Optaget på sygeplejerskeuddannelsen i Vejle med start i februar 2009; social- og sundhedsassistentuddannelsen i Fredericia, 2006; adgangskursus til social- og sundhedsskolen i Fredericia 2002:
efter barsel afsluttet social- og sundhedshjælperuddannelsen Fredericia 2004; VUC 9. klasses afgangsprøve i EDB, engelsk, dansk og samfundsfag, 2001-02; sprogskole i Kolding 1998-2001; familien flygtede til
Kenya i 1991, her afsluttedes en grundskoleuddannelse i 1996;
Arbejde: Vikarierende social- og sundhedsassistent ved flere plejecentre i Kolding bl.a. Vonsildhave i
2008, ved hjemmeplejen i Kolding kommune i 2007 og ved Kolding sygehus ultimo 2006.
Tillidshverv: Valgt til byrådet i Kolding for socialdemokraterne, 2009-10; Medlem af forældrebestyrelsen
ved børnehaven Tusindfryd i Kolding 2007-08.
Begrundelse: Samsam Borle (SB) er en fin rollemodel for unge muslimske kvinder i Danmark, der har lyst
til at være med til at præge den politiske udvikling i egen by. Med sin opstilling til byrådet i Kolding i 2009
har SB på flotteste vis overvundet ubehaget ved pludselig at blive en meget offentlig og synlig person i
de lokale aviser og blade. Hun har i den forbindelse skullet overvinde en del etniske danskeres modvilje
mod kvinder med muslimsk tørklæde, når hun sammen med andre kandidater lavede valgkamp på gaden og ved dør til dør kampagner. Hun klarede alt dette takket være sit lyse sind og en stærk opbakning
fra den nærmeste familie og den udprægede interesse, hun mødte fra andre muslimske kvinder. Hendes
valg var ekstra flot, da hendes parti ved dette valg faktisk blev halveret. Hun er motiveret for politisk deltagelse, fordi hendes familie altid har været meget politisk aktive. Hendes far har været amtsborgmester
i Somalia. Der er blevet talt meget politik i hendes hjem. Derudover var hun også bekymret over nedskæringer i sine børns børnehave og folkeskole. Hun var således med til at foranstalte en demonstration
foran rådhuset i Kolding, da besparelser på børnehaver stod på dagsordenen. Hun har også mange ideer
til, hvordan man kan sikre, at drenge med anden etnisk baggrund end dansk, får de nødvendige skolekundskaber til gavn for både dem selv og samfundet. SB kobler sit politiske engagement med sin muslimske levevis og gør på den måde det mere attraktivt og overkommeligt for andre muslimske kvinder at
gøre en politisk karriere.
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Bouylud, Hafida – 2010/11
Født: 1968
Sted: Nador, Marokko - kom til Danmark i 1973 som 5 årig
Uddannelse: Studerer på DTU’s Diplomlederuddannelse på 4. modul (forventes afsluttet i 2016); Master
i Socialt Entreprenørskab fra RUC, 2011; Erhvervssprog, Engelsk/Fransk fra Copenhagen Business School,
1992.
Arbejde: Konsulent i AOF Danmark, 1996-; og har bl.a. arbejdet med udvikling af folkeoplysning i DK,
Norden, EU oplysning, integration og etnisk ligestilling, medlemsaktiviteter for LO fagbevægelsen som
mentorprojekter, EU Daphne-projektet ”Abused Women at Work” - Voldsramte kvinder på arbejdspladsen og Meningsdanneruddannelsen.
Tillidshverv: Coach for mangfoldighedsnetværk under FIU-Ligestilling 2008-; Sidder i Advisory Board for
CFSA (Center for Frivilligt Socialt Arbejde) 2014-; bestyrelsesmedlem i fonden Kantara (Ressourcecenter
Ydre Nørrebro) 2012-; forkvinde for mentornetværket Mentorservice 2007-; medlem af NIF (Netværk i
Fagbevægelsen) 2001-; medlem af Socialdemokraternes integrationsudvalg 2009-; med i forskningskredsen om arbejdstagersolidaritet under Institut for Samfund og Globalisering, RUC/FIU-Ligestilling 2014.
Udgivelser: Masterafhandlingen ”Socialøkonomisk virksomhed og netværkets betydning for social
inklusion”, 2011; medforfatter til ”Demos - en antologi om magt, demokrati og aktivt medborgerskab i
Norden”, 2007, udgivet af Nordisk Netvärk För Vuxnas Lärande, finansieret af Nordisk Ministerråd.
Begrundelse: Hafida Bouylud (HB) er en ildsjæl, som brænder for det, hun går i gang med. Hun er en fornøjelse at have med i udvalgsarbejde pga. sine gode analytiske evner, og fordi hun altid bidrager med udtalt humor og stor viden om bl.a. etniske kvinder og ulighed. HB har i mange år arbejdet med at bekæmpe stigmatiseringen af etniske kvinder og den stereotype fremstilling, som etniske kvinder underlægges i
det danske samfund. I hendes mangfoldigheds-netværk arbejder de både med køns- og etnisk ligestilling,
f.eks. etniske minoritetskvinders mulighed for at gøre karriere på trods af det dobbelte glasloft, og med
hvordan de gennem det faglige organiseringsarbejde kan udvikle sig til meningsdannere på arbejdspladsen og generelt i samfundet. Netværket har tidligere arbejdet med forebyggelse af partnervold gennem
TR-arbejdet og virksomheders personalepolitikker som et led i EU’s Daphne-projekt.
Som medlem af HK’s Ulighedsudvalg har HB har været med til at fremme minoritetskvinders politiske
indflydelse. Hun var f.eks. op til kommunalvalget i 2009 sammen med HK med til at afholde møder,
der kunne synliggøre kvindelige kandidater med anden etnisk baggrund end dansk og igen til KV-2013
sammen med VerdensKulturCentret. Også som medlem af Socialdemokraternes integrationsudvalg øver
HB indflydelse med sine kommentarer til den politikudvikling, der finder sted i partiet og på de møder og
konferencer, der afholdes. HB har næse for at anbringe sig, så hendes kræfter og viden kan gøre en reel
forskel. Hun er i sig selv et ypperligt eksempel på god integration og et fantastisk flot forbillede for andre
kvinder i Danmark med anden etnisk baggrund end dansk.
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Brandstrup, Kirsten - 2008/09
Født: 1958
Sted: Vejle
Uddannelse: Coach-uddannelse 2014; grunduddannelsen til kunstterapeutuddannelsen, Institut for Kunstterapi, Gadbjerg 2009; Victoria – lederkursus for faglige kvinder (Nu FLUK), 2003; pædagog på åben uddannelse, Esbjerg, 2000; tillidsrepræsentantuddannelsen i FIU 1986-92; malersvend ved Holger Ærø, Give 1980.
Arbejde: Bostøtte ved Odense kommune i socialpsykiatrien 2011-; underviser i maskinstrik håndstrik og
hækling 2014-; pædagog på værested for psykisk syge, Vejle Kommune, 2008-11; underviser i papirflet,
FOF, Vejle, 2010; coach for det faglige ambassadørnetværk om ligestilling i Esbjerg 2002-08; projektansvarlig omkring integrering af etniske kvinder, Jobcenter Esbjerg, 2000-02; malersvend, 1976-95; freelance foredragsholder, om kvinder i håndværksfag, 1986–94.
Tillidshverv og frivilligt arbejde: medlem af lokaludvalget i MED i Odense kommune, 2015-; frivillig
coach i Mødrehjælpen i Odense, 2015-; formand for ProVest, rådgivnings- og sundhedstilbud til migrant
sexarbejdere og ofre for tvangsarbejde/menneskehandel, 2010-12; sikkerhedsrepræsentant for Centerkontorets 60 medarbejdere i Esbjerg Kommune, 2006-08; medlem af hovedsamarbejdsudvalget, Esbjerg
Kommune, 2006-08; formand for en socialdemokratisk lokalforening i Esbjerg, 1996-2006; formand for
KIM (Kvinder i Mandefag) Danmark, 1989-96; tovholder for en KIM gruppe i Esbjerg, 1986-96; bestyrelsesmedlem i malernes fagforening, Esbjerg 1987-92.
Begrundelse: Kirsten Brandstrup (KB) har været mønsterbryder både uddannelsesmæssigt, fagligt og
politisk. Hun var blandt de første kvinder, der gik i lære som maler, noget hun kun allernådigst fik lov til
af sine forældre.
Da hun flyttede til Esbjerg i 1986, kom hun ret hurtigt i fagforeningens bestyrelse som den eneste kvinde
og fik en masse faglig uddannelse. Samtidig engagerede hun sig meget i oprettelsen af en lokal klub for
kvinder i mandefag – KIM klubben, ligesom hun fik en central rolle i den landsdækkende organisering af
disse klubber. I den forbindelse holdt hun bl.a. mange foredrag på skoler om at være pige i et håndværksfag. KB har bestemt sin del af æren for, at malerfaget i dag er et helt kønsblandet fag.
Også politisk har hun været med til at sætte køn på dagsordenen. Hun var primus motor for socialdemokraternes årlige ligestillingskonference i 2001 i Ribe amt. Og i hele 10 år fra 1996 til 2006 påtog hun sig at
være formand for en lokal partiforening med alt, hvad det giver af muligheder for at arbejde kønspolitisk
ved opstillinger m.v.
I 2006 til 2008 var hun sikkerhedsrepræsentant for Centerkontorets 60 medarbejdere og er nu kommet
med i hovedsamarbejdsudvalget. Her kommer hendes kompetencer fra et af de første lederkurser for
kvinder i fagbevægelsen ”Victoria” hende virkelig til nytte. Sideløbende med alt dette har KB i mange år
som coach drevet et mainstreamingsnetværk for faglige personer – ambassadørnetværket – i Esbjerg og
omegn, hvor hun var med til at ruste tillidsvalgte til at sætte ligestilling på dagsordenen i egen virksomhed.
Endelig er KB en ildsjæl, der har lagt mange kræfter i ProVest, som er et vigtigt rådgivnings– og sundhedstilbud til migrantsexarbejdere og ofre for tvangsarbejde/menneskehandel, og nu er hun som frivillig
coach i gang med at opstarte en ny afdeling af Mødrehjælpen i Odense. Derudover har KB også brugt
sine erfaringer som pædagog i et værested for psykisk syge, og arbejder i dag som bostøtte i socialpsykiatrien. KB vil altid være optaget af at bruge sine kompetencer på mennesker, der er mindre heldig stillet
end flertallet.
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Brejnholt, Annette - 2010/11
Født: 1950
Sted: Vinderup
Uddannelse: FL (fagbevægelsens Feministisk Ledelse), 2008 og 2009; tillidsrepræsentantuddannelse og
kurser i Fagbevægelsens Interne Uddannelse (FIU), 1976–2008; lederuddannelse for kvinder, Nynnerne,
2002-04; kontorudannet med handels- og kontormedhjælpereksamen, 1968.
Arbejde: Freelanceunderviser og coach i FIU Ligestilling, 2009-; Post & Telegrafvæsenet - fra 1987 overgået til TDC, 1974-2009.
Tillidshverv: Coach for Mangfoldighedsnetværket København, 2007–13; faglig sekretær i Dansk Metal
Tele Øst, 2008-09; bestyrelsesmedlem af Wakasa.dk, 2008; Faglig sekretær i Dansk Metal Tele afd. 12,
2003-08; tillidsrepræsentant i TDC, 1996-2008; faglig sekretær i Telekommunikationsforbundet, 2001-03;
tillidsrepræsentant i Post & Telegrafvæsenet, 1976-86.
Udgivelser: Medskribent på ”Kvindeliv i Tanzania”, rapport over en studierejse, 2008 med FL; medskribent på rapport omkring Amagerværket med kønsbriller, 2007; medskribent på ”Nynner - kvinder på
vej”, en rapport om et lederuddannelsesforløb for kvinder i fagbevægelsen, 2004.
Begrundelse: Annette Brejnholts (AB) store interesse for ligebehandling har, som hun selv siger det,
været op ad bakke. AB har formået at vælge sine kampe med omhu, og det er lykkedes for hende at få
sat ligebehandling og familiepolitik på dagsordenen både gennem sit hverv som tillidsrepræsentant i
TDC og som faglig sekretær i Dansk Metal. Hendes engagement og gå-på-mod i Dansk Metal har været
med til at bane vejen for ligebehandling og familiepolitik i et forbund, hvor mænd er normen. Ca. 5 % af
medlemmerne er kvinder. AB har været med til at opbygge Ligebehandlings- og Familiepolitiske udvalg i
Dansk Metal Region Hovedstaden, hvor hun har fået mændene til at tænke i andre baner omkring fædre,
barsel, familiepolitik og ligebehandling.
AB har svært ved at klare, at mennesker lider nød. Det kom tydeligt til udtryk, da hun på en studierejse
til Litauen blev konfronteret med følgerne af handel med kvinder til prostitution. Besøget i IOM (International Organisation for Migration) resulterede i en længerevarende kontakt med den forsker, der fortalte
AB’s gruppe om arbejdet med at forebygge og afhjælpe handel med kvinder. Forskeren har efterfølgende
ved flere lejligheder været i Danmark for at fortælle en bredere kreds om indsatsen, ligesom AB sammen
med andre skrev en længere artikel om problemet (sommeren 2004), som blev optaget i Politiken. Og
det før problemet for alvor fandt vej til avisernes spalter.
Via sit engagement i ligestilling i fagligt regi har AB opnået en lang række kompetencer, der gør at hun
sammen med en mandlig kollega med succes har ført mere end 20 faglige kvinder og mænd gennem et
toårigt lederforløb med fokus på ledelse - det såkaldte FLUK m/k. AB er en af fagbevægelsens virkelig
seje feminister.
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Bruun, Marianne – 2015
Født: 1958
Sted: København
Uddannelse: Cand.pæd., Danmarks Pædagogiske Universitet, 2003. (Deltidsstudie over 6 år); et utal af
korterevarende kurser/uddannelse: voksenpædagogisk grunduddannelse, specialpædagogisk grunduddannelse, projektlederuddannelse, HF-enkeltfag, sprog, østafrikastudier, mangfoldighedsledelse, retorik,
AI, menneskerettigheder, coaching, forhandlingsteknik, konflikthåndtering m.v. 1982-; kontorassistent fra
Københavns Kommunes, socialforvaltning, 1977;
Arbejde: Ligestillingskonsulent, 3F, 2005-; konsulent, Kvindeligt Arbejderforbund, 1991-2005; medlemssekretær i Folketinget, 1987-91; kursussekretær ved Årskursus for Børnehave- og Fritidspædagoger,
1985-87; U-landsfrivillig, skolebestyrer, Kenya, 1982-85; kursussekretær i AOF Danmark, 1979-82; kontorelev og -assistent, Københavns Kommune 1975-79.
Tillidshverv: Styrelsesmedlem i Kvinderådet, 2010-; bestyrelsesmedlem i KVINFO, 2014-; formand for en
bistandsforening, der driver partnerskaber med kvindegrupper i Tanzania, 2009-; medlem af en række
professionelle netværk, der arbejder med spørgsmål som mainstreaming, trafficking, ligeløn, barsel,
mangfoldighed, menneskerettigheder, diskrimination, familiepolitik, LGBT, seksuel chikane og feminisme,
2005-; skiftende tillidshverv i Socialdemokratiet som byrådsmedlem, foreningsformand, amtsformand,
hovedbestyrelsesmedlem og ligestillingsudvalgsformand, 1985-2013.
Udgivelser/produktion: Redaktør og medforfatter af en række publikationer om 3F og forskellige ligestillingspolitiske temaer, artikler, undervisnings- og oplysningsmaterialer bl.a. Undervisnings- og oplysningspakke om mangfoldighed i det faglige arbejde, 2013; særskrift/debatoplæg Ligestilling med hjerte
& fornuft, Fair Repræsentation i 3F, 2009; avisen Demokrati og Fællesskab i anledning af valgretsjubilæet,
2015; skribent og redaktør på undersøgelsen De fraværende kvinder i lokalpolitik, Socialdemokratiets
ligestillingsudvalg, 2014; Når ligestillingen privatiseres, artikel i antologien Femkamp; om nordisk feminisme, Bang, Stockholm, 2004; redaktør af Kvinden i fremtiden, et debatoplæg, Kvindeligt Arbejderforbund
100 år, 2000; redaktør af Grundbog for tillidsvalgte - klædt på til arbejdet, med interaktive, computerbaserede spil-scenarier 1998.
Udmærkelser: Netværket Køn & Arbejdsmarkeds ligestillingspris, 2010.
Begrundelse: Marianne Bruun (MB) har om nogen præget den ligestillingspolitiske debat gennem mange
år både i socialdemokratiet, i fagbevægelsen og i offentligheden. Hun er en virkelig sej ildsjæl, der med
en enorm utrættelighed har vovet pelsen og italesat ligestillingspolitiske udfordringer som bl.a. prostitution, handel med kvinder, fædres manglende barselsrettigheder, ligeløn, partnervold og kvinders
ringe repræsentation i diverse magtbastioner. Således var hun drivende kraft bag Socialdemokraternes
vedtagelse om kvoteringsregler til organisationen og de politiske valg samt Socialdemokraternes klare
stillingtagen om at forbyde købesex. Da strukturreformarbejdet så ud til at negligere ligestillingslovens
§ 4 om at fremme ligestilling i al planlægning og forvaltning, tog hun initiativ til dannelse af Mainstreamingsnetværket af 2005. Et netværk som siden har gjort en massiv indsats for at holde diverse regeringer
på sporet. Og da Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen nedsatte en kommission til at kigge på barselsreglerne, var hun en stærk stemme for at få en orlovsmodel, der kan ligestille de to forældre. MB er
optaget af at bekæmpe de strukturelle barrierer for ligestilling mellem kønnene alle vegne og er enormt
god til at netværke og skabe noget sammen med andre. På det seneste er disse kompetencer især kommet kvindegrupper i Tanzania til gode.
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Bundgaard, Rita Claumarch 2009/10
Født: 1960
Sted: Fredericia
Uddannelse: Merkonom, diplomuddannelse i Offentlig Forvaltning, fagpolitiske kurser herunder Victoria
– lederkursus for faglige kvinder 2002-03.
Arbejde: Næstformand HK/Stat Danmark, 2008-; konstitueret næstformand HK/Stat Danmark, 2007-08;
Danmarks Jordbrugsforskning, Århus Universitet, senest som institutsekretær ved Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, 1992-2007.
Tillidshverv: Medlem af bestyrelsen for Aarhus Universitets Forskningsfond, 2007-08; tillidsrepræsentant
ved Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, AU, 2003-07; En række tillidsposter i forbindelse med hvervet
som næstformand i HK/Stat, 2000-07; sektorformand for HK/Stat og medlem af afdelingsbestyrelse i HK
Viborg-Skive-Nykøbing, 2000–07; medlem af HK Stat Danmarks bestyrelse, 2003-27; medlem af Viborg
Handelsskoles bestyrelse, 1999-2007 og formand for bestyrelsen, 2006-07.
Begrundelse: Rita Claumarch Bundgaard er det gode eksempel på, at uddannelse og selvudvikling i passende mængder kan bevirke, at ens livsinteresse bliver ens levevej. Meget handler om, hvorvidt man er
klar til at tage chancer, når muligheden viser sig. At man som Rita fx tør stille op til valg, når lejligheden
byder sig. Og det har Rita gjort adskillige gange. Hun har om nogen brugt den lærdom, hun fik på Victoria, til sit faglige højdespring. Victoria var en af de første lederuddannelser for faglige kvinder, som netop
var udviklet for at få flere faglige kvinder til at tage flere chancer. Uddannelserne kaldes nu alle for FLUK.
På informationsmøder for nye forløb er Rita enormt god til at give andre faglige mod og lyst til at melde
sig til nye FLUK-forløb, så endnu flere kvinder kan blive rustet til at avancere i det faglige hierarki.
Rita var også den første kvinde, som blev formand for bestyrelsen på Viborg Handelsskole. Skolen var
på det tidspunkt mere end 125 år gammel. Desuden har Rita i forbindelse med sin diplomuddannelse,
gennemført en større undersøgelse omkring kvindelige forskere i lederstillinger ved Danmarks Jordbrugsforskning. Nu er det et fakultet under Århus Universitet. Undersøgelsen hed ”Hvem er forskningsleder
hos DJF – er der en ligelig kønsfordeling?” Så RCB har længe haft kønnet med i sin bagage på to så aktuelle områder som kvinder i bestyrelser og på lederposterne.
Derudover arbejder hun dagligt med at integrere ligestillingsproblematikker i sine politiske ansvarsområder, som bl.a. er uddannelse og arbejdsmiljø. Rita er i sit arbejde god til at kaste lys på, om ligestillingsaspektet er tænkt med og ellers give bud på, hvordan det kan gøres. Ligesom hun er god til at bruge sin
fagpolitiske platform til at opfordre andre til at se på udfordringerne.
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Busk, Line – 2009/10
Født: 1976
Sted: Kolding
Uddannelse: Civilingeniør, International Teknologi og Ledelse fra Aalborg Universitet 1996-2001;Dong
Energys Columbusprogram 2006-07;
Arbejde: Dong Energy Thermal Power 2013-; Rambøll Olie og Gas – Department planner 2012-13; Vestas
– Project master planner 2010-12; Rambøll A/S - energiøkonom, 2007-09; DONG Energy - analytiker i
produktionsanalyse og planlægning, 2006-07; Elsam A/S - analytiker i Handelsanalyse, 2005-06; Elsam
A/S – civilingeniør i systemudvikling og prognose 2002-05; Danfoss A/S – strategisk indkøber, 2002.
Tillidshverv: Medlem af repræsentantskabet (Ingeniørforeningen i Danmark) 2013-16; medlem af
Hovedbestyrelsen (Ingeniørforeningen i Danmark) 2013-16; medlem af Hovedbestyrelsen (Ingeniørforeningen i Danmark) 2010-13; medlem af repræsentantskabet (Ingeniørforeningen i Danmark) 2010-13;
formand for Ingeniørforeningen Danmarks kvindeudvalg, (IDA) 2007-10.
Begrundelse: Som medlem af Hovedbestyrelsen arbejder Line Busk (LB) for, at kvinder, yngre ingeniører
og folk bosat uden for København, får lige muligheder for at deltage i foreningsarbejdet, f.eks. bestyrelsesarbejde, arrangementer, mv. I løbet af den først bestyrelsesperiode, blev der lavet vision 2020, en
strategi og øget arbejdet for at få flere unge til at vælge naturfagene. I anden periode har fokus været
på Engineering the Future projektet, ScienceCup, ScienceClub og få fremhævet ingeniørforbilleder, f.eks.
Agnes & Betsy prisen.
Som formand for Kvindeudvalget i Ingeniørforeningen gjorde LB en ihærdig indsats for at fremme en
bedre repræsentation af kvinder i bestyrelseslokalerne. F.eks. påpegede hun offentligt, at med kun fem
procent kvindelige medlemmer i bestyrelserne i de større danske aktieselskaber, er Danmark henvist til
at ligge i bund af den europæiske liste. Intet tyder på, at det forhold ændrer sig betydeligt af sig selv. Læs
mere om Ingeniørforeningens Kvindeudvalgs mange bestræbelser for at få flere kvindelige ingeniører i
faget på https://ida.dk/netvaerk/andre-netvaerk/netvaerk-kvindelige-ingenioerer.
LB slår til lyd for, at Danmark indfører kvoter, der sikrer kvinder mindst 40% af bestyrelsesposterne inden
en vis årrække. Nordmændene indførte for år siden kvoter, og i Norge finder man de velkvalificerede
kvindelige bestyrelsesmedlemmer, man skal bruge. Ganske mange henter de ironisk nok fra Danmark.
”Vi vil ikke have tvang i Danmark, og dermed tvinger vi så kvinderne væk fra bestyrelseslokalerne”, udtaler Line. Hun gør op med idéen om, at kvinderne bare må kvalificere sig til bestyrelsesposterne. Faktum
er, at mange kvalificerede kvinder vælges fra, fordi deres kvalifikationer ikke ses eller anerkendes på
samme som de mandlige kandidaters. LB vil ændre dette forhold, for at der ikke skal ske en frasortering
af velkvalificerede kandidater alene på grund af køn.
Derudover brænder LB for arbejdet med kvindenetværk, og hvordan man får kvinder til at hjælpe hinanden op i hierarkierne.
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Busk-Jensen, Lise – 2010/11
Født: 1944
Sted: København
Uddannelse: Dr.phil. 2010; Mag.art. i Litteraturvidenskab 1977.
Arbejde: Forskningsstipendiat ved Det kgl. Bibliotek finansieret af Carlsberg fondet 2011-13; Forsker og
underviser ved Københavns Universitet, Institut for Litteraturvidenskab 1978-2001.
Tillidshverv: I censorkorpset for litteraturinstitutterne på KU, AAU og SDU siden 1990, næstformand fra
2002.
Udgivelser: Romantikkens forfatterinder, disputats 2009; Bidragyder til Dansk Litteraturs historie bd. 3,
2009; Medredaktør af tidsskriftet Kultur & Klasse / K&K 1981-2006; Dansk kvindebiografisk leksikon,
2000-01; Nordisk kvindelitteraturhistorie bd. 1-5, 1993-98; Den store danske Encyklopædi (1985-2003);
Dansk litteraturhistorie bd. 6, 1985; Frigørelse eller selvrealisering – studier i George Sands feministiske
forfatterskab, 1981; Mathilde Fibiger – Clara Raphael (m. Tine Andersen), 1979. For yderligere info se
ekspertdatabasen KVINFO.dk.
Udmærkelser: Tildelt Kraka-prisen 2011 sammen med Charlotte Kroløkke.
Begrundelse: Lise Busk-Jensen (LBJ) er en af de store pionerer, der tidligt interesserede sig for at få
kvindelige forfattere i Danmark frem i lyset. Hun var med i de første kvindegrupper på Københavns
Universitet, der læste kvinders litteratur. Og hun skrev allerede i 1977 speciale om Mathilde Fibiger (med
Tine Andersen). LBJ har siden arbejdet med dansk og europæisk kvindelitteratur, feministisk teori og
litteraturhistorie igennem et langt liv. Senest er hun aktuel med det meget omfangsrige værk ”Romantikkens forfatterinder”. Med dette værk bidrager hun ikke blot til at synliggøre den oversete skat af dygtige
kvindelige forfattere fra 1800-1870. Det er i sig selv vigtigt nok, at vor tids (kvindelige) forfattere kender
dem, de står på skuldrene af. Endnu vigtigere er det, at LBJ får gjort opmærksom på, at selv forfattere,
der havde mange læsere i deres samtid, blev overset af den litterære kritik og glemt af eftertidens litteraturhistorikere, fordi de ikke havde sans for det univers, forfatterinderne beskrev. Denne uforstand er de
fleste af romantikkens forfatterinder blevet mødt med. Det ser man f.eks. i det citat af en mandlig kritiker
fra 1860’erne, som LBJ trækker frem i et stort interview i Information 16.01.10. om hendes seneste værk.
Kritikeren affærdigede en kvindelig forfatters bog med: ”Der er ingen mandlige personer her, der er
interessante”.
Ved på forskellig vis at synliggøre, hvordan normer og strukturer favoriserer det ene køn på bekostning af
det andet, får LBJ også genåbnet debatten om vor tids litterære kanons. I et andet interview til politikken
28.01.10 udtaler hun således: ”På trods af kanonudvalgets påstand om æstetikken som det væsentligste,
er kanon opstillet efter repræsentationssynspunktet. Der er sørget for, at de historiske perioder, hovedgenrerne og de forskellige sociale lag og verdenssyn repræsenteres. Efter samme synspunkt skulle man
også have haft repræsentanter for kvindelitteraturen”.
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Cawood, Sarah Højgaard – 2009/10
Født: 1970
Sted: København
Uddannelse: Ph.d., Danmarks Pædagogiske Universitet, 2007; Cand. Mag. i Moderne Kultur og Kulturformidling, Københavns Universitet, 1999.
Arbejde: Ligestillingskonsulent i Københavns Kommune siden 2007; Ph.d. studerende ved Institut for
pædagogisk psykologi, DPU 2003-07; akademisk medarbejder ved Center for Ligestillingsforskning, RUC
2002-03; akademisk medarbejder ved Videncenter for Ligestilling, 2001-02; Billedredaktør og informationsmedarbejder ved Billedhuset, 2000-01; undervisningsassistent på Humanistisk Basisuddannelse,
RUC, 2000; Ekstern lektor i Køn- og Kulturanalyse på suppleringsuddannelsen “Køn, Kommunikation og
Kultur”, Center for Europæiske Kulturstudier og Kønsforskning, Århus Universitet, 1999-2000.
Tillidsposter: Tidligere medlem af Kvindeligt Selskabs bestyrelse, herunder forkvinde, 2000-03.
Udgivelser: Bl.a. Ph.d. afhandlingen “Velkommen til Pussyland: Unge positionerer sig i et seksualiseret
medielandskab”, DPU´s Forlag, 2007; Kapitler i flere antologier, som f.eks. ”Den sexede ligestilling” i
“Patter, pik og penge”, Rosinante, 2002; “Da neandertalerne tog min potens” i “Nu er det nok. Så er det
sagt”, Rosinante, 2000; “Fetichisme og maskerade – Kunststrategier og kønsrepræsentationer i Man Rays
og Cindy Shermans fotografiske billeder”, Københavns Universitet, 1999.
Begrundelse Sarah Cawood (SC) har på forbilledlig vis sat kønnet på dagsordenen i hele sin voksne
tilværelse både i sit valg af uddannelse og karriere. Hendes mangeårige indsats omkring ligestilling har
uden tvivl haft afgørende betydning for den professionalisme, der kendetegner ligestillingsarbejdet i
Københavns Kommune i dag. Al erfaring viser, at det at få en hel kommunes politikere og forvaltning til at
medtænke kønsaspektet, som loven foreskriver, er som at dreje en supertanker. Selv med den politiske
ledelse i ryggen er det en stor udfordring at overkomme al den vanetænkning og passive modstand, som
ligestillingskravet genererer. Men SC er en rigtig god formidler, og hun deler gerne ud af den store viden,
hun har erhvervet sig igennem sit liv, også omkring mainstreaming af kommunalpolitikker. Det afspejler
sig bl.a. i Københavns Kommunes pæne resultater i de toårige ligestillingsredegørelser sammenlignet
med de fleste andre kommuner.
Og hun har også en pæn del af æren for, at 100 års dagen for kvindernes kommunale stemmeret i 2008
blev behørigt fejret i København. SC er også en aktiv medspiller i Mainstreamingsnetværket af 2005, hvor
hun gerne deler sin viden med en række faglige folk samt forskere og ligestillings-praktikere.
For yderligere læs interview med Sarah i artiklen “Velkommen til Pussyland – om unges seksualitet”, af
Anita Frank Goth, KVINFO’s webmagasin Forum for køn og kultur, online: http://kvinfo.dk/webmagasinet/velkommen-til-pussyland-om-unges-seksualitet.
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Cekic, Özlem Sara - 2008/09
Født: 1976
Sted: Ankara i Tyrkiet
Uddannelse: Sygeplejerske, Hovedstadens Sygehusfællesskab, 2000; Student, Rysensteen Gymnasium,
1996.
Arbejde: Medlem af Folketinget for SF, 2007-15; ordfører for ligestilling, sundhed, psykiatri og medieordfører; aktiv foredragsholder med bl.a. sin bog ”Fra Føtex til Folketinget” om at være mønsterbryder, pårørende til en sindslidende, skilsmissen fra et arrangeret ægteskab og om at gå med tørklæde. Herudover
holder hun også foredrag om hendes børnebøger med pigen Ayse, der kæmper en ensom ligestillings- og
kulturkamp; mentor i Jobjagt og deltager i Oraklerne, DR2, 2006-07; opsøgende psykoseteam, Sankt
Hans Hospital, 2006-07; studievært i Mission Integration, DR2, 2007; Distriktspsykiatrien, Rigshospitalet,
2004-06; Børne- og ungdomspsykiatri, Bispebjerg Hospital, 2000-04.
Tillidshverv: Bestyrelsesformand for lokalavisen På Gaden, 2006-07; ambassadør for foreningen Børn
og Unge i Voldsramte Familier, 2005-07; bestyrelsesmedlem i foreningen Akelin (Akademikere for etnisk
ligestilling), 2005-07; næstformand for Fagligt Selskab for Tværkulturel Sygepleje, 2005-07; medlem af
SF’s hovedbestyrelse, 2004-07; formand for SF’s Etnisk Ligestillingsudvalg, 2004-06; medlem af amtsbestyrelsen for Dansk Sygeplejeråd, 2003-07; formand for Mangfoldighedsnetværket, 2003-07; formand for
foreningen 1001, 2001-04.
Udgivelser: Forfatter til børnebøgerne: ”Ayses ramadan“, 2014; ”Ayses røde tørklæde“, 2014; ”Ayses
pyjamasfest”, 2013; og selvbiografien ”Fra Føtex til Folketinget”, 2009; bidragyder til bøgerne: ”Jes – Otte
samtaler med Jes Gerlach om psykiatrien i Danmark“, 2013; ”Menneske først – og hvad så?“; Vartovbogen 2011/12; ”Generation kan selv” 2010; ”Med eller uden skræl“, 2009; ”Klemt mellem to generationer“, 2008; ”Min bedstemors historie“, 2007.
Udmærkelser: Venskabspris fra SOS mod Racisme, 2007; ”Årets kurder”, 2007; Hædersgaven Vandretæppet fra Landsforeningen af nuværende og tidligere Psykiatribrugere, 2012.
Begrundelse:
Özlem Sara Cekic (ÖSC) har boet fast i Danmark, siden hun var 10 år gammel. Hun har kurdiske rødder, er
fra Tyrkiet og kommer fra et arbejderhjem. Hun er den første i sin familie, der har taget en uddannelse,
og hun er den første kvinde med minoritetsbaggrund, der blev valgt til Dansk Sygeplejeråds amtsbestyrelse og siden til Folketinget. Hun var initiativtager til (og i en årrække formand for) Mangfoldighedsnetværket, som repræsenterede al sundhedspersonale med minoritetsbaggrund, og hvis hovedformål var at
satte diskrimination på dagsordenen.
ÖSC kom for alvor i vælten, da hun i 2012 valgte at stemme nej til regeringens skattereform, som SF havde været med til at indgå. Hun mistede i den forbindelse samtlige sine ordførerskaber, men kom hurtigt
på banen igen. I Folketinget har hendes mærkesag været nytænkning og prioritering af psykiatrien og
indsatsen for de mest udsatte grupper. Hun har flere gange brudt tabuer i forhold til psykiatrien, dels ved
at fortælle om at være pårørende til en sindslidende; dels ved at fortælle, hvordan hun selv gik ned med
stress under forløbet omkring skattereformen.
ÖSC har sat sig i spidsen for at forebygge had og bygge bro mellem befolkningsgrupper og vil gerne være
med til at gøre op med et Danmark, hvor grupper bevæger sig væk fra hinanden. Hun insisterer igen
og igen på, at vi har mere, der binder os sammen, end der skiller os ad. Derfor valgte hun også under
kommunalvalget 2013 at rejse landet rundt for at opfordre borgere med minoritetsbaggrund til at bruge
deres stemme og på den måde vælge demokratiet til.
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Chodavarapu, Lone - 2008/09
Født: 1947
Sted: Støvring
Uddannelse: bankuddannet, Handelsbanken, Sønderborg 1970; læste økonomi på Århus Universitet,
1966 – 69; Student, Sønderborg Statsseminarium, 1966.
Arbejde: Foredragsvirksomhed bl.a. ang. Indien 1986-; Indehaver af Kræmmerhuset, en patchworkforretning med kurser, design, tilbehør og udstillinger 1982-; Selvstændig erhvervsdrivende med maskinværkstedet Danalco 1978-; Bankassistent 1970-78.
Tillidshverv: Formand for Dansk Røde Kors, Aars - Aalestrup afdelingen, 2010-; Landsformand for Foreningen af Aktive Kvinder i Danmark, 2002-09; medlem af Forbrugerrådet for Aktive Kvinder, 2002-09;
plads i Forbrugerklagenævnet, 2002-09; Patientklagenævnet 2006-09; medlem af juryen for Europas
Kvinders Pris 2002-; med i ledelsen for Nordens Kvindeforbund 2002-09;
Begrundelse: Under Lone Chodavarapus (LC) formandskab i foreningen Aktive Kvinder, ændrede foreningen fokus og stil, så den kom til at markere sig med holdninger og meninger om en række samfundsrelevante problemer og arbejde for at gøre opmærksom på, at ikke alle kvinder har ordentlige levevilkår.
Foreningen Aktive Kvinder i Danmark startede i 1917 som De danske Husmoderforeninger på initiativ
af Thit Jensen, og tog sit nye navn i 1990’erne. Senere beskæftigede foreningen sig med både karriere,
familie, sundhed, forbrug og økonomi, og foreningen var repræsenteret i nationale og internationale
organisationer og var uafhængig af partipolitik. LC formåede, i et samarbejde med foreningens øvrige
kvinder, at bevare det gode fra de gamle husmoderforeninger samt at modernisere arbejdet til gavn for
kvinder i både indland og udland.
Gennem Aktive Kvinder arbejdede LC for at gøre en forskel for kvinder. Hun tog initiativ til en række kampagner. F.eks. kampagnen “Aktive Kvinder Anmelder Horehuse”, der skulle hjælpe handlede kvinder ud
af sexslaveri, ved at medlemmer og øvrige borgere anmeldte mistænkelige situationer i deres nærområde til Rigspolitiets Nationale Efterforskningscenter, så de kunne opspore bagmændene. Formålet var
at hjælpe de handlede kvinder til at begynde et nyt liv fri for tvangssex, trusler og fornedrelse og sikre
dem en tryg fremtid, når de vendte hjem til deres hjemlande. Foreningen satte også fokus på integration
gennem foreningslivet, der kan ses som en minimodel af det danske demokrati, ligesom der blev afholdt
en række temamøder landet over, hvor der blev sat fokus på livmoderhals-kræft og den vaccine, som nu
er blevet en del af det danske børnevaccinationsprogram.
Det er LC’s ambition at få så mange almindelige og måske lidt forsagte kvinder som muligt til at blive sig
selv og stikke næsen lidt længere frem. Med sin ligefremme og ofte humoristiske tilgang til vanskelige
emner, taler hun de svage kvinders sag, og markerer sig tydeligt i debatten med meninger og udsagn,
som man ikke normalt forbinder med en bedstemor fra Nordjylland. Netop derfor er det så virksomt.
Trods LC’s store indsats blev Landsforeningen Aktive Kvinder i Danmark lukket med udgangen af 2009.
Som den ildsjæl hun er, bruger LC nu sin fritid på at arbejde for Røde Kors, hvor hun også har gode muligheder for at gøre en indsats for kvinders vilkår både lokalt, nationalt og ude i den store verden. Aktive
Kvinders mærkesager ligger hende stadig stærkt på sinde, så der skal kæmpes, selv om det er vanskeligere uden den gamle ærværdige organisation i ryggen.

KVINDERNES BLÅ BOG 2015 I

45

Christensen, Anette Holst - 2011/12
Født: 1964
Sted: København
Uddannelse: Cand.scient.pol. ved Aarhus Universitet, 1999; Sidefag i spansk ved Københavns Universitet,
1995; praktikophold ved Tribihuvan Universitet i Kathmandu, Nepal, 1992.
Arbejde: Organisationskonsulent i Socialforvaltningen, Københavns Kommune; 2008-14; projektkonsulent i Projektkontoret i Socialforvaltningen, Københavns Kommune 2006-08; fuldmægtig på handicapområdet i Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, Københavns Kommune, 2000-05.
Tillidshverv: Medlem af Borgerrepræsentationen, Københavns Kommune, i udvalgene: Sundheds- og
Omsorgsudvalget, Beskæftigelses- og Integration, tidligere Teknik- og Miljøudvalget, 2006-13; tillidsrepræsentant for DJØF ansatte i Socialforvaltningen, Københavns Kommune, 2003-05; medlem af Frederiksberg Kommunalbestyrelse, Børne- og Undervisningsudvalget og Børn og Ungeudvalg, 2002-05;
formand for Socialdemokraternes ligestillingsudvalg i hovedstaden (SIH), 2000-02.
Begrundelse: Anette Holst Christensen (AHC) er et flot eksempel på en mønsterbryder med klart blik
for uligheder i samfundet. Hun har sprængt sine egne sociale rammer og samtidig bevaret sine forældres blik for vigtigheden af, at alle bidrager til at skabe en bedre verden. Derfor har hun i sit arbejde
som kommunalpolitiker været optaget af at modvirke uligheder, ikke mindst ulighed i sundhed, hvor
sociale forhold og uddannelse slår bastant igennem. AHC anser kønsforskelle som en af de mest markante ulighedsskabere. Allerede i sin studietid interesserede hun sig for kvinders adgang til demokratisk
indflydelse, skrev speciale om kvindelige selvudviklingsstrategier og havde seminarer om kvinder i den
tredje verden og feminismens klassikere. På et tre måneders praktikophold Nepal lavede hun, sammen
med tre studiekammerater, en interviewundersøgelse af nepalesiske kvindeorganisationer og kvindelige
politikeres indflydelse på landets politik. Som aktiv socialdemokrat er AHC bl.a. optaget af, at der hverken
under den tidligere eller nuværende regering er nedsat en ligelønskommission, der kan gøre op med, at
kvinder systematisk underbetales, at en lige delt forældremyndighed ikke naturligt følges op med en lige
delt barselsorlov, samt at der intet er sket i forhold til at kriminalisere sex-købere. På det kommunale område er AHC fortsat optaget af brugen af frivillig arbejdskraft i den offentlige sektor. Hun har ikke noget
imod besøgsvenner og de seriøse frivillighedsorganisationer, der ikke involverer sig i kerneydelserne,
men frygter at frivillige kommer til at overtage dele af det professionelle og specialiserede arbejde. Hun
er opmærksom på, at frivillig arbejdskraft er en legitim politisk overvejelse på kvindearbejdsområderne,
medens det er utænkeligt at tale om frivillige mekanikere i Teknik og Miljøforvaltningerne eller frivillige
advokater i Økonomiforvaltningerne. AHC fremhæver, at de kommunale besparelser, der undergraver
professionaliseringen af kvindernes arbejdsområder, primært kommer højtlønnede mænd til gode, da
det er dem, der får mest glæde af skattelettelserne. Hun kæmper imod en udvikling af den offentlige
sektor, der betyder en massiv overførsel af ressourcer fra lavtlønnede kvinder til højtlønnede mænd.
AHC er også optaget af at modvirke ulighed pga. etnicitet og accepterer ikke, at samfundet ser igennem
fingre med overgreb på børn af anden etniske herkomst, som ville være blevet set som unormalt, ydmygende og ødelæggende for etnisk danske børn og unge. Hun tror på, at alle forældre ønsker det bedste
for deres børn og arbejder for en bedre indsats i vuggestuer, børnehaver og skoler, f.eks. et udvidet
skole/hjemsamarbejde.
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Christensen, Anna–Margrethe –
2007/08
Født: 1952
Sted: Esbjerg
Uddannelse: Folkeskolens Udvidede Afgangsprøve, som SVU, VUC Vest, Esbjerg 2011; faglige kurser i FIU
samt KAD’s og 3F’s tillidsrepræsentantuddannelse 1986–2006; Folkeskolens Afgangsprøve, Gammelby
skole, Esbjerg 1967.
Arbejde: Operatørarbejde på Hjem-Is i Esbjerg, 1977-2008; en række kortere varige jobs i industrien bl.a.
som operatør på Sky Light Plastikemballage og operatør på Plastikgården, Esbjerg 1972-77; operatør på
Roald Lund Silketryksfabrik, 1970; pakkeoperatør på fiskefabrik, Esbjerg 1969; Ung pige i huset, 1968.
Tillidshverv: Næstformand i Esbjerg Senior Erhverv, en netværksforening for ledige 50+, 2013-; medlem
af bestyrelsen i 3F Esbjerg efter SID/KAD fusionen, 2005-13; tillidsrepræsentant på Hjem-Is i Esbjerg
1986–2008; medlem af bestyrelsen for KAD, Esbjerg, 2003.
Udmærkelser: LO tillidsrepræsentantpris på kr. 50.000 i 2003 for sit ligestillingsarbejde på Hjem-Is i
Esbjerg.
Begrundelse: Anna-Margrethe Christensen (AMC) har i sine mange år som tillidsrepræsentant gjort et
stort fagligt arbejde i almindelighed og for ligestilling i særdeleshed. Da AMC var tillidsrepræsentant for
KAD’erne - før fusionen mellem SID og KAD - rejste hun en ligelønssag, som blev vundet efter mange og
lange sværdslag. Dermed skaffede hun sine kvindelige kolleger 18 kr. mere i timen.
Hun har været med i FIU’s lokale netværk af ”ambassadører i mainstreaming” lige siden starten i 2000. I
dette regi har AMC bl.a. været en dygtig katalysator for at bryde med de traditionelle opfattelser af, hvad
der er mandejob, og hvad der er kvindejob. Helt konkret lykkedes det hende med en lang sej indsats
at få brudt kønsarbejdsdelingen på sin egen arbejdsplads. Der er således som noget helt nyt kommet
mænd i pakkeriet og kvinder på linjen til alles store tilfredshed.
I 2007 har AMC været med til at få nedsat et ligestillingsudvalg i sin faglige klub. Her er sat fokus på
forskelsbehandling af mænd og kvinder i samme jobfunktioner. Udvalget har beskrevet fem eksempler
herpå, som efterfølgende er behandlet i SU. Et godt eksempel på hvor konkret AMC går til værks, når hun
ønsker lys på et område.
AMC har en udpræget analytisk sans og er i stand til at se sammenhænge som få, og hun gennemskuede
allerede i starten af mainstreamingsarbejdet, at dette ”var guld værd for ledelsen”, idet samarbejdet på
arbejdspladsen blev løftet så meget, at både produktiviteten og fleksibiliteten steg. Så hendes erfaringer og argumentation er efterfølgende blevet brugt af mange. AMC har også været af stor værdi i FIU’s
mainstreamingsarbejde, fordi hun rummer den gode kombination af seriøsitet og godt humør og kan
præstere konkrete resultater.
I dag er AMC stadig aktiv 3F’er og kæmper for ordentlige vilkår til ledige. Sammen med 3F fik hun foretræde
i Folketinget omkring dagpengereformen, og i den forbindelse blev hun også interviewet af TV2. MC er ligeledes næstformand og aktiv i Esbjerg Senior Erhverv, en netværksforening for ledige 50+, som aktivt bruger
netværket til at komme i job igen. Her er hun, ligesom de andre steder hvor hun er aktiv, opmærksom på
ligestilling. Bl.a. har hun fået indført, at de så vidt muligt både skal være en mand og en kvinde, når de tager
på virksomhedsbesøg, og at både mænd og kvinder skal være repræsenteret i bestyrelsen
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Dalsgaard, Thea – 2008/09
Født: 1945
By: Øster Tørslev ved Randers
Uddannelse: Folkeskolelærer, 1969
Arbejde: Skoleinspektør Mariager Skole, 1986-2008; viceskoleinspektør, Karensmindeskolen, Støvring
1980-86; lærer 1969-80.
Tillidshverv: Medlem af Sygeforsikringen Danmark, Østjylland, 2004- og siden 2010 med status som
delegeret; medlem af Ældre Sagens Lokalbestyrelse i Randers 2012- og siden 2014 formand for lokalbestyrelsen; guvernør for Soroptimist International (SI) Danmark med stemmeret på Danmarks vegne i den
Europæiske Federation, 2008-10; Regional Programme Director, SI, 2011-12; Union Programme Director,
SI, 2012-14; Union Stop Trafficking udvalget, SI, 2012-16; tidl. tillidsrepræsentant og senere lærerrådsformand ved Støvring Skolevæsen. Siden 1989 adskillige tillidshverv inden for Soroptimist International (SI),
især i SI Mariager Fjordklubben. Fra 2006-08 Unionspræsident for (SI), Danmark med sine 70 klubber.
Begrundelse: I sin egenskab af Unionspræsident for Soroptimisterne har Thea Dalsgaard (TD) været
meget dedikeret til det projekt, som Soroptimisterne i 2005 besluttede at prioritere højt, nemlig bekæmpelse af den omsiggribende handel med kvinder til prostitution. De har bl.a. doneret omkring 2 millioner
kroner til ”Reden International” til brug til sundhedstilbud, juridisk tilbud, socialt tilbud, lægetjek, hjælp
til hjemsendelse m.m. Pengene er hovedsageligt indkommet ved salg af den lilla sløjfe til fordel for Stop
Kvindehandel. De har indsamlet over 16.000 underskrifter til fordel for ”Stop Kvindehandel”. Underskrifterne er blevet afleveret til ligestillingsministeren for dermed at være med til at understrege vigtigheden
af en målrettet indsats for at fange bagmændene og skabe nogle bedre vilkår for de handlede kvinder.
SI har også under hendes formandskab arrangeret Høringer i Landstingssalen på Christiansborg under
temaet: STOP KVINDEHANDEL. Høringerne har fundet sted i 2006, 2008, 2010 og 2013. Derudover har
indsatsen affødt en lang række oplysende foredrag og filmaftener om emnet arrangeret af soroptimistklubberne rundt i landet. Senest har TD i 2010 været foredragsholder på et seminar i Istanbul, Tyrkiet
med emnet ”Irregular Migration and Human Trafficking”, hvor hun havde lejlighed til at fortælle om den
danske indsats i arbejdet ”Stop Trafficking. Som unionens Programme Director har Thea haft ansvaret for
alle unionens mange projekter og var i denne periode formand for unionens Stop Traffickingudvalg.
Soroptimisterne er en del af Soroptimist International, der er en verdensomspændende organisation for
kvinder i ledelse og erhverv. Den har ca. 90.000 medlemmer fordelt over 125 lande. Netop dette internationale element gør bekæmpelsen af kvindehandel meget effektiv. Der samarbejdes med soroptimisterne i Rumænien om at forebygge og bekæmpe rekrutteringen af kvinder til prostitution.
TD har gjort en vigtig forskel for rigtig mange piger og kvinder ikke mindst i den 3. verden ved at vælge at
bruge en stor del af sin fritid helt siden 1989 i en organisation, der arbejder helt konkret med at forbedre
pigers og kvinders vilkår. Og som unionspræsident for Soroptimist International i Danmark har TD virkelig
formået at gøre sin organisations indsats kendt. Så kendt at de blev bedt om at bidrage med forslag til
regeringens Handlingsplaner mod Menneskehandel 2007-10, 2010-14 og senest fra 2014-18. Der kan læses mere om Soroptimisternes arbejde på www.soroptimist-danmark.dk. TD har siden 2012, ud over sin
store humanitære indsats for soroptimisterne, også fundet tid til frivilligt arbejde for Ældre Sagen. Som
formand for Lokalafdelingen i Randers med sine knap 10.000 medlemmer sørger hun for, gennem de 150
aktive frivillige hjælpere, at skabe mere livskvalitet for både de aktive ældre gennem de mangeartede
motionstilbud samt til de svage ældre bl.a. gennem besøgstjenesten, tryghedsopkald, motionsvenner,
seniorbrunch, demens-caféer og IT-caféer m.m. Så selv om TD i 2008 forlod arbejdsmarkedet for at gå på
pension, så er hverdagen stadigvæk fyldt med aktivitet og frivilligt arbejde.
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Dickow, Tina – 2007
Født: 1977
Sted: Åbyhøj
Uddannelse: Solistuddannelsen på Rytmisk Musikkonservatorium, Århus, 1998-2000; religionsvidenskab
på Aarhus Universitet, 1997-98; studentereksamen fra Århus Statsgymnasium, 1997.
Arbejde: Sangskriver og musiker med et imponerende antal koncerter i ind- og udland både solo og med
forskellige bands, 1998-; pladeselskabsdirektør, Finest Gramophone, 2000-, hvor hun har udgivet 10
albums i eget navn.
Udmærkelser: En Robertpris for sangene til filmen En Du Elsker, 2014; optaget i Kraks Blå Bog, 2010; to
Robertpriser fra Filmakademiet for sin musik til Oldboys-filmen, 2010; dobbelt-platin i 2009 for 60.000
solgte eksemplarer; Kronprinsparrets Kulturpris på kr. 500.000-, 2008; flere danske Music Awards (DMA),
bl.a. Årets Danske Sangerinde, 2006; årets vinder af DR’s P3-prisen, 2006; for albummet Notes: Årets
Sangskriver ved Danish Music Awards (DMA), 2004; og en Steppeulv, de danske musikkritikeres pris,
2004.
Udgivelser: Bl.a. albummet Whispers, 2014; Where Do You Go To Disappear?, 2012; Welcome Back
Colour, 2010; The Road To Gävle, 2009; Trilogien , “A Beginning, A Detour, An Open Ending”, 2008; Count
To Ten, 2007; In The Red, 2005; albummet When It Falls med Zero 7, 2004; ep’en Far, 2004; albummet
Notes, 2003; debut CD’en Fuel, 2001; den første single, “Your Waste Of Time” og “My Mirror”, 1998.
Begrundelse: Tina Dickow (TD) har virkelig formået at holde fast i sig selv og at gå sine egne veje. Hun
har hele tiden haft hånd i hanke med sin egen produktion og er slået bredt igennem som kvindelig musiker i en mandsdomineret branche, både i Danmark og internationalt. Hendes musik og hendes adfærd
inspirerer andre kvinder – ikke blot i musikbranchen, men også i alle andre brancher.
Hendes flotte karriereforløb er et godt eksempel på, hvor meget hun selv styrer slagets gang. Allerede
som 11-årig begyndte hun at spille guitar, og som 19-årig kom hun ind på Det Rytmiske Musikkonservatorium. Her samlede hun det band omkring sig, der senere skulle blive til ”Sherif”. I december 2000 valgte
TD at starte sit eget pladeselskab, og i starten af 2002 flyttede hun til London for at blive fuldtidssangskriver og med engelsk management- og forlagskontrakt i hus. Senere sikrede hun sig rettighederne til
sin internationale debutudgivelse ”In The Red”, som hun siden har turneret med i USA, England og Tyskland.
I februar 2007 indspillede TD John Lennons Working Class Hero som et led i Amnesty Internationals
verdensomspændende kampagne “Make Some Noise”. Samme år optrådte hun ved et velgørenhedsarrangement i Bochum, Tyskland, hvor hun delte scenen med prominente navne som Desmond Tutu,
Gorbatjov, Santana og Cat Stevens.
I 2010 gæsteoptrådte hun sammen med Henrik Hall ved Kronprinsparrets Kulturpris i Operaen i september. Dagen efter optrådte hun med John Lennon-sangen ved et intimt arrangement på Amnesty’s
kontorer i London med selveste Yoko Ono og Peter Gabriel på forreste række. TD optrådte også samme
år ved Århus’ fejring af Dronningens 70-års fødselsdag på Århus Stadion, hvor hun bl.a. sang ’Alt Hvad
Hun Ville’ solo.
Hendes personlige styrke fremgår tydelig af den begrundelse, der fulgte med P3 – prisen i 2003. ”Det
kræver mod, selvtillid og talent at vise sig selv og sine sange frem – uden noget gøgl at gemme sig bag.
Her er modet til at skrælle alt overflødigt blændværk fra, selvtillid nok til at tro på sangens styrke og
ydermere et unikt talent for at skrive sange, der sætter sig som små smittesporer i kroppen”.
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Eckhardt, Vera – 2009/10
Født: 1947
Sted: Bayern, Tyskland
Uddannelse: Konfliktløsning, Center for Konfliktløsning, 1998; projektledelse, projektstyring, samme
sted, 1998; organisation, HA, organisationsteori i sociologisk og kultursociologisk perspektiv, Handelshøjskolen, Kbh., 1992; afspændingspædagog, Skolen for Kropsdynamik, 1985; student, cand.jur. Kbh.
Universitet (KU), 1991; Statens Kursus 1977; Kontoruddannet, København Kommune, 1967.
Arbejde: Konsulent, personlig vejleder mm.; Initiativtager og centerleder for foreningen EVAs ARK, Interkulturelt Kvinde Forum, 2000-; konsulent i ligestilling, juridisk fakultet, Københavns Universitet, 1997;
timelærer i offentlig forvaltning, Niels Brock Kbh., 1997; projektmedarbejder, Danmarks Forvaltningshøjskole, 1996; akademisk medarbejder, Samkvind, Samfunds- og retsvidenskabeligt Center for Kvindeforskning og undervisning, KU, 1993 og 1995; konsulent v. projekt Women’s Health Network, WHO, 1994; underviser i kropsfag og personlig udvikling bl.a. på Kvindehøjskolen, Visby, 1982-89; afspændingspædagog,
Kræftens Bekæmpelses rådgivningscenter, 1987; sekretær bl.a. ved Diners Club, 1971-73; filmklipper ved
TV station TCN, Sydney, 1968-70.
Tillidshverv: Tovholder i Det radikale Venstres Ligeretsudvalget, 1995-2007; medlem af den danske delegation til FN’s Generalforsamling, 1999, 2001, 2003; tovholder i Kvinderådet for et nordiske samarbejde,
Nordiske Kvindeorganisationer i Norden og det baltiske samarbejde, 1999 -2006; medlem af styrelsen
i Kvinderådet 1998-2006; koordinator for specialgruppen for Kvinders Menneskerettigheder, Amnesty
International, 1999-2000; samme sted medlem af Intersectional Women’s Network, 1995-2003; medlem
af Kulturbestyrelsen, samme sted, 1999-2002; forkvinde for Frivillig- og Oplysningsudvalget, 1999-2002;
medlem af forretningsudvalget i Dansk Flygtningehjælp, 1998-2002; Bl.a. medlem af styrelsen i Dansk
Kvindesamfund 1998-99.
Udmærkelser: Nordeas Ildsjælepris 2005; nomineret til Politikens Idealistpris for 2008.
Begrundelse: Vera Eckhardt (VE) er en flot rollemodel for kvinder, der har en vision, men lige mangler
modet til at realisere den. Hun har med utrættelig energi arbejdet for at virkeliggøre drømmen om et
interkulturelt kvindeforum. Gennem flere år måtte hun netværke og søge fonde af enhver slags, før det
i 2000 lykkedes at skabe det center for udvikling og opbygning af ressourcer og kompetencer for kvinder
med udenlandsk baggrund, som hun tidligt så et indlysende behov for. På tværs af kulturelle, etniske,
religiøse og aldersmæssige forskelle mødes kvinder fra alle verdenshjørner i EVAs ARK for at bygge bro,
komme videre i livet – beriget og berigende andre.
Gennem årene har mere end 500 kvinder fra et hav af forskellige nationer fundet støtte, vejledning og
opmuntring her. De har været i dialog med et par hundrede etnisk danske kvinder. Der er blevet bygget
broer, og de allerfleste har opnået større indsigt og mere styrke til gavn for dem selv og deres familier. VE
har med dette initiativ gjort mere for at fremme integrationen af minoriteter i det danske samfund, end
mange mere forkromede tiltag er lykkedes med. Det skyldes især, at EVAs ARK ser de mere uformelle
kompetencer, som migrantkvinder ofte har. EVAs ARK kan derfor formidle praktikpladser og jobopslag fra
jobnetværk. Og minoritetskvinder i arbejde introducerer andre til job. Den støtte kvinderne henter i EVAs
ark, er en uvurderlig kilde til øget ligestilling mellem minoritetskvinder og mænd i det danske samfund.
I dag arbejder VE videre på at ’tale kvinders sag’, styrke medborgerskab, skabe mere ligestilling og ikke
mindst interkulturel forståelse nationalt og internationalt.
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Ejlertsen, Vibeke Franziska Linnemann – 2015
Født: 1958
Sted: Svendborg
Uddannelse: Bl.a. exam. ISTDP-Coach, 2015; exam. ICC-Coach, 2007; exam. Gestaltterapeut, Gestaltterapeutisk Institut, 2001; 2-årig NLP-terapeutuddannelse, Syntax, 1997; organisationskonsulent, Danmarks
Forvaltningshøjskole, 1993; 2-årig Lederuddannelse, LO, 1991; diplomuddannelse i ledelse og personale,
Danmarks Forvaltningshøjskole 1989; Kommunom, Danmarks Forvaltningshøjskole, 1986; kommunal
assistent, Odense kommune, 1982; Højere Handelseksamen, Tietgenskolen, Odense, 1980; studentereksamen, Svendborg Statsgymnasium, 1978.
Arbejde: Udviklingskonsulent, 3F/Forbundet, 2011-; souschef, 3F/Forbundet, 2008-10; HR-konsulent,
HK/Danmark, 2003-08; undervisningskonsulent, HK/Danmark, 1997-2003; selvstændig konsulent, 199097; Odense kommune, 1980-90; ufaglært industriarbejder, 1978-79.
Tillidshverv: Medlem af Nyborg byråd, 2007-; formand for kommunens Beskæftigelsesudvalg og Ligestillingsudvalg og medlem af kommunens Social- og familieudvalg, Teknik-og miljøudvalg og Uddannelsesrådet samt det Regionale Arbejdsmarkeds Råd formand for Nyborg Ungdomsskole og formand for Nyborg
Ungdomsskole, 2013-; tidligere også medlem af miljø, erhvervs- og udviklingsudvalg samt økonomiudvalg.
Udgivelser/produktion: Har været med til at udgive en lang række temahæfter og undervisningsmateriale til tillidsrepræsentantskabsuddannelsen bl.a. ”Transaktionsanalyse for tillidsvalgte”, 2014.
Begrundelse: Vibeke Franziska Linnemann Ejlertsen (VFLE) har bragt Nyborg kommune på ligestillingens
førsteplads hele tre gange: 2009, 2011, 2013. Det er noget af en bedrift at slå både København og Århus
så mange gange. Det har krævet et lang sejt træk at få en kommunalbestyrelse til at prioritere den ligestillingsforpligtelse, de er pålagt ifølge ligestillingslovens § 4. Den pålægger alle offentlige myndigheder
at arbejde for ligestilling mellem kønnene og indarbejde ligestilling i al planlægning og forvaltning.
VFLE valgte at gå fra det organisatoriske politiske arbejde til at blive valgt ind i Nyborg byråd for socialdemokraterne med den begrundelse, at der var for få kvinder i kommunalpolitik. Hun fik straks etableret et
ligestillingsudvalg og har, siden den første ligestillingsredegørelse efter kommunalreformen blev udarbejdet, været med til at bringe Nyborg Kommune på førstepladsen i forhold til ligestilling. Hun har også
helt bevidst placeret sig i de kommunale udvalg, råd og nævn, der traditionelt har få kvinder, ligesom
hun i 2015 har meddelt, at hun er kandidat til borgmesterposten i Nyborg. VFLE er en ildsjæl, der ikke
er bange for selv at gå i brechen for ligestilling, velvidende at det bestemt ikke er den mest populære
mærkesag, at kæmpe for.
Det er lykkedes så fint for VFLE, fordi hun ved utrolig meget om ligestilling og aktivt har sat emnet på
dagsordenen i sin kommune – både i forhold til det politiske system, til personalet og til borgerne. Og
hun deltager aktivt i at udbrede kendskabet til ligestilling gennem oplæg for bl.a. andre kommuner, ligesom hun i samarbejde med Ministeriet for Ligestilling både udarbejder oplæg til ny og forbedret ligestillingsredegørelse og samler kommunale erfaringer med de borgerrettede ydelser. Også i fagbevægelsen
har VFLE været med til at sætte ligestilling på dagsordenen igennem mange år. Bl.a. ved at være med til
at tage initiativ til FIU-Ligestilling og ved at etablere en uddannelse for dem, der underviser tillidsvalgte i
HK/Danmark i at medtænke kønsaspektet i undervisningsmaterialer og i selve undervisningen. VFLE har
tidligt erkendt, at ligestilling er et professionelt område, som kræver viden, hvis man skal gøre en forskel.

KVINDERNES BLÅ BOG 2015 I

51

Enghoff, Tina – 2015
Født: 1957
Sted: Gentofte
Uddannelse: International Center of Photography, New York, 1981; Grafisk højskole, København, 1978;
studentereksamen, Aurehøj Gymnasium, Gentofte, 1975.
Arbejde: Fotograf og billedkunstner, 1983-.
Udgivelser/produktion: Migrant Documents, Forlaget Vandkunsten og Journal, Sverige, 2013; SYV/Seven
years, Forlaget Vandkunsten og Journal, Sverige, 2010; Dogwalk, Journal, Sverige, 2008; Eventuelle Pårørende / Possible Relatives, Tiderne Skifter, 2003, Journal, Sverige, 2004; Fra en Tid, Rhodos, Danmark,
1999; Out of a time, Journal, Sverige, 1999.
Udmærkelser: Arbejdslegat fra Statens kunstfond, DK, 2010, 2014; støtte fra Kunstrådet, Danmark, til div.
udstillinger og publikationer, 2010, 2013; rejselegat fra Fogtdals fotograf priser, 2005; legat fra Hasselblad
Foundation, Sverige, 2000; støtte fra Statens Kulturråd, Sverige, 1998, 2003, 2014.
Begrundelse: Tina Enghoff (TE) er en utrolig dygtig fotograf og billedkunstner, der i sit emnevalg er helt
unik. Hendes store interesse for sociale og politiske spørgsmål omsætter TE i kunstværker, der gør et
uafrystelig indtryk på beskueren. Det gælder ikke mindst hendes fokus på familiesammenførte kvinder,
der udsættes for partnervold, på en udstilling på Den Sorte Diamant i 2010 med tilhørende bog SYV. I
projekt SYV arbejdede hun sammen med Uzma Ahmed og fik sammen med hende en god indgang til at
vinde disse kvinders tillid. TE formår med meget enkle fotos at beskrive de utrolig knugende liv konkrete udenlandske kvinder lever i Danmark. Hun tydeliggør med sit værk den vold og fornedrelse, de må
bære i et parforhold, de ikke kan undslippe pga. syvårsreglen, som betyder udvisning, hvis de forlader
den mand, der har lokket dem til Danmark, for at stille sine voldelige lyster. At få disse meget sårbare
kvinders tillid til at optræde i sit værk er en bedrift i sig selv. Med ”Eventuelle pårørende” fra 2003 var
udfordringen en anden. Her var opgaven at få lov til at tage med ud, når der blev rapporteret om folk,
der var afgået ved døden i al ubemærkethed. Med sine hudløst ærlige, men meget diskrete, fotos af de
hjem, som mennesker havde levet i så ensomme, at ingen savnede dem i længere tid efter døden var
indtruffet, sætter hun et vigtigt fokus på den måde, det danske samfund i dag lader nogen mennesker
fuldstændig i stikken. TE’s fotografier og videoer har sat vigtige temaer til debat også i fagbevægelsen
ved en række arrangementer med tillidsvalgte, ligesom hun har udstillet internationalt på museer og
gallerier. TE er bl.a. repræsenteret i følgende samlinger: Le Centre national des arts plastiques, Den nationale franske stats kunstsamling, Museet for Fotokunst Brandts Klædefabrik, Det Nationale Fotomuseum, Samlingen Kunst På Arbejdspladsen og Århus kommunes kunstsamling. Aktuelt arbejder TE løbende
med Outreach Kunstprojekter i sociale boligområder, bl.a. Folehaven, København, i et samarbejde med
Nikolaj Kunsthal. Samtidig er hun kunstnerisk ansvarlig i et treårigt forskningsbaseret projekt i Tasiilaq,
Østgrønland og Nanortalik, Sydgrønland, der gennem samarbejde med lokale ressourcer skal inspirere til
at sætte fokus på børns rettigheder gennem kunst. TE er en kunstner, der virkelig formår at omsætte sine
kreative evner til gavn for nogle af de mindst privilegerede både nationalt og internationalt.
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Eriksen, Birgitte Gussenhoven –
2008/09
Født: 1973
Sted: Nakskov
Uddannelse: cand. scient. pol. Aarhus Universitet, 2002; handelsstudent, Nakskov Handelsskole 1993.
Arbejde: Udviklingsleder Sundhed og Omsorg, Guldborgsund Kommune, 2015-; centerchef for Borger og
Branding, Guldborgsund Kommune 2013-15; udviklingskonsulent i Horsens Kommune, 2007-13; økonomisk politisk konsulent i Mejeriforeningen, 2002-07.
Tillidshverv: Formand for Visionsgruppen for Ungdomsøen, 2015-; formand for De grønne pigespejdere
2006-12; medlem af hovedbestyrelsen for De grønne pigespejdere, 2003-12; repræsentant for De grønne pigespejdere i Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF), 1995-2001.
Begrundelse: Birgitte Gussenhoven Eriksen (BGE) mener at ligestillingsdebatten blandt unge er så godt
som fuldstændig fraværende. På den baggrund har hun gjort en stor indsats for at bringe De grønne pigespejdere på banen som en tydelig aktør i ligestillingsdebatten. Som formand for pigespejderne så BGE
det også som en af sine vigtigste opgaver at få piger og kvinder til at udnytte deres fulde potentiale.
BGE kan se berettigelsen af et pigespejderkorps. Her er alle rollemodeller kvinder, og de kommer i alle
mulige former og med forskellige kompetencer og holdninger. Det betyder, at ledelse ikke bliver et
spørgsmål om køn, men om indhold. Både piger og drenge har behov for rollemodeller, der fremstår
som ”normalen” – og de rollemodeller findes hos spejderne. Det er den slags, der rykker, fordi det giver
pigerne en bevidsthed om eget værd og lederne indsigt i de muligheder, de har for at fremme ligestilling
mellem kønnene i deres arbejde som spejderledere.
BGE har også meget skarpe holdninger til ligelønsproblematikken, og er ikke bange for at sætte problematikken på dagsordenen.
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Ernstsen, Thyra – 2009/10
Født: 1951
Sted: Vraa Vendsyssel
Uddannelse: Diplomuddannelse i ledelse, CVU, Haderslev 2008; Socialrådgiver 2000 fra Esbjerg; Islamkursus, Kenya, 1994; Kristen/muslimske relationer, Birmingham, 1992; Pædagog 1974 fra Slagelse. Diverse kortere kurser i relation til jobbene, bl.a. kurser om alkohol, konfliktløsning og frivilligt arbejde.
Arbejde: Leder af Fredericia Kvinde krisecenterleder 2000-; Leder af Værestedet, Skjern, 1997-2000; Frivilligkoordinator hos Tømmergården, Tarm, 1995-97; Højskole- og efterskolelærer, 1980-92 afbrudt af to
år som børnehaveklasseleder, Fjellerup skole, Nr. Djurs kommune; Mellemkirkelig medarbejder i Nigeria
og Kenya, 1974-80 og 1992-94. For yderligere oplysninger om Thyra Ernstsen læs om hende i KVINFO’s
ekspertdatabase på http://www.kvinfo.dk/side/383/.
Tillidshverv: Udpeget til Fredericia kommunes Udsatteråd, 2011-12.
Begrundelse: Thyra Ernstsen (TE) har gennem et langt liv lagt stor vægt på at kombinere frivilligt arbejde
med sit faglige arbejde. Hun har altid søgt at nyttiggøre sine faglige kompetencer både i sit lønarbejde og
i frivilligt arbejde til gavn for udsatte grupper i samfundet, ikke mindst udsatte kvinder. Det gælder både
ude i verden og herhjemme, hvor hun nu som leder af krisecentret for kvinder i Fredericia gør et stort
arbejde for at afhjælpe de værste følger af partnervold for de kvinder, der søger centret. Samtidig gør
TE også et stort arbejde for forebyggelse af partnervold. Hun er eminent god til at sætte dette tema på
dagsordenen på en saglig og rolig måde, så både mænd og kvinder kan rumme at drøfte emnet.
I fagbevægelsen er der en stigende bevidsthed om, at også tillidsrepræsentanter kan spille en konstruktiv rolle i forhold til at modvirke partnervold. I den forbindelse har TE flere gange ved oplæg på faglige
lederkurser været med til at klæde tillidsvalgte på til opgaven. Det er hun rigtig god til, fordi hun deler
det synspunkt, at vold mod kvinder ikke er noget, der kun angår familiens indre liv. Hun ser det som en
samfundsopgave, da det reelt berører hele samfundet og har en afsmittende effekt på arbejdspladserne.
TE kan motivere tillidsvalgte til at sætte emnet på dagsordenen, fordi hun kan synliggøre, hvordan man
kan håndtere problemet på en måde, der ikke krænker en kollegas privatliv.
TE har nu gennem mange år været til stor hjælp, ikke mindst for nogle af de mest sårbare grupper blandt
kvinder og børn her og i udlandet. Hendes kendskab til andre kulturer, heriblandt den afrikansk muslimske, har været til stor nytte i krisecentret, der jo også må arbejde meget med tværkulturelle spørgsmål.
Det har givet hende en vis ydmyghed over for de løsninger, som disse grupper vælger ud fra deres kultur.
TE har også været med til at gøre Fredericia Krisecenter til lokal samarbejdspartner i et Nordisk Råd ligestillingsprojekt, hvor hun tilrettelagde og afviklede et program for en gruppe ligestillingsinteresserede fra
Kaliningrad. Det var helt overvejende kvinder med relativt høje uddannelser, der arbejdede i offentligt
regi. De havde et stort engagement i at finde nye veje for ligestilling i Rusland, som efter deres mening
havde stort behov for at få ligestilling højt på dagordenen. Endelig har Thyra også haft en langvarig
relation til kvindegrupper i Rusland med udveksling og konferencer til gensidig inspiration i arbejdet med
voldsramte kvinder.
TE’s viden og erfaring vil givetvis komme til at gøre nytte rigtig mange steder fremover også.
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Faldborg, Hanne – 2008/09
Født: 1949
Sted: Stadil ved Ringkøbing
Uddannelse: engelskstudier, Cambridge, London, 1967 og ved Odense Universitet, 1972-74; Realeksamen, Tim skole, 1966.
Arbejde: Forfatter, foredragsholder, stress-coach, se www.faldborg.dk, 1994-; direktør i eget marketingsfirma Septem International 1995-; konsulent i medicinalindustrien, 1985-95; indkøbschef i et ØK firma,
1969-72.
Udgivelser: Hustruen i Helsinki, Sept. Int., 2012; Kvinderne på Sølvheden, Sept. Int., 2003; Krag, mennesket bag masken, Sept. Int., 2001; Kvinder og magt, Sept. Int., 2000; Har noget set Nora? Sept. Int., 1999;
Thit, et skæbneportræt, Sept. Int., 1998; Kvindens forunderlige rejse gennem det 20. Århundrede, Sept.
Int., 1997; Den Egyptiske maske, Sept. Int., 1996.
Begrundelse: Hanne Faldborg (HF) har blandt andet gennem flere bøger formået at formidle kvinders liv,
som det er blevet levet i næsten 100 år. Gennem stærke kvindefortællinger, statistikker og ekspertudtalelser hudflettes de danske kvinders levevilkår i hele det tyvende århundrede. Som en anmelder skrev:
”De kuldegysende beretninger om bidende fattigdom, barnefødsler og spædbørnsdød maner til besindelse, hvis man skulle forfalde til selvynk over blækspruttekravene til tidens kvinder”
Gennem bøgerne ”Kvindernes forunderlige rejse gennem det tyvende århundrede” og ikke mindst ”Kvinderne på sølvheden”, der er en smuk, rørende og omsorgsfuld slægtsroman, har HF formået at skrive
”kvindernes historie” i et nutidigt sprog, der gør den tids udfordringer meget vedkommende.
Også som en af Danmarks mest benyttede foredragsholdere, formår HF at formidle både stærke og udsatte kvindeliv. Hendes mest afholdte foredrag hedder: ”Spin og intriger på Christiansborg”, ”Thit, furien
fra Himmerland”, ”Krag, mennesket bag masken”, ”Livet i Danmark i 100 år”, ”Fra knudedatter til karrierekvinde”, ”Danske førstedamer”, ”Stærke danskere, anekdoter” og ”Den 3. alder, gør den til dit bedste”.
Samtidig sætter HF også fokus på ligelønsproblematikken med debatbogen: Har nogen set Nora? Selv om
kvinden i dag er lige så veluddannet som manden, oppebærer hun kun ca. 70 % af hans løn, og topstillingerne er der stadig lukket af til. Med sin skarpe pen er HF med til at fastholde emnerne om køn og
ligeløn på den ”politiske dagsorden”.
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Feldthaus, Christine – 2009/10
Født: 1962
Sted: Frederiksberg
Uddannelse: Selfmade i kommunikations- og reklamebranchen i 20 år; oprindeligt uddannet lægesekretær.
Arbejde: TV-vært i programserien So F***ing Special på DR, 2011-; adm. direktør i egen kommunikationsvirksomhed Feldthaus og Mand (Foredrag, TV, Klummer, Bøger), 2004-; kontaktdirektør på reklamebureauet Young & Rubicam, 1997-2004; kontaktchef på Bates Copenhagen, 1995-97; projektleder
og direktionsassistent på Bates Copenhagen, 1987-95; kontaktassistent på reklamebureauet J. Walther
Thompson, 1986-87; kontaktsekretær på reklamebureauet Bates Copenhagen, 1985-86; Lægesekretærelev, 1983-85.
Tillidshverv: Sidder i bestyrelsen for Energifonden, 2012-.
Udgivelser: Medvirket i fotobogen ”Usminket”, Montgomery, 2014; forfatter til ”Feldthaus skruer ned”,
miljødagbog, Thaning & Appel, 2008; medskribent på en række bøger: ”Jeg havde lagt viskestykkerne sirligt sammen - i køleskabet”, af Mikala Dirckinck-Holmfeld, Forlaget Pretty Ink, 2009; ”Dømt til at skabe”,
af Bo Østerlund, Heatherhill, 2009; ”Sådan er Mødre”, af Bettina Wølck, Thaning & Appel, 2009; ”Graviditetsencyklopædien”, forlaget Politiken, 2009; ”40 Fan-fucking-tastic”, af Bettina Wøhlk, Lindhart & Ringhof, 2007; ”Kender du Typen”, Kogebog med kendte danskere, af Bettina Ohlsen og Britt Lilja, Forlaget
DR, 2006; Karriere - mor”, af Kira Milan, Gyldendal, 2002.
Begrundelse: Christine Feldthaus (CF) er et glimrende eksempel på, at man kan skabe sig en rigtig spændende karriere uden mange år begravet i lærebøger. Men det kræver selvfølgelig, at man som hende har
masser af gå-på-mod og flid; og at man tør kaste sig ud i opgaver, man ikke kan være 100 % sikker på, at
man kan klare – og så vokse med dem. CF tør tage chancer, og det har bragt hende langt. På den måde er
hun en rigtig god rollemodel for de mange velkvalificerede unge kvinder, som kun får brugt deres fulde
potentiale, hvis de er mere dristige i deres jobsøgning. Når det glipper, er det et tab for både den enkelte
og for samfundet.
CF har satset på at gøre det, hun er bedst til – at lytte til sit hjerte. Derfor er hun i dag livsstilsekspert
med tryk på liv. Hun er og bliver et livstykke, der ikke er bange for at give udtryk for sine holdninger. Det
gør hun gang på gang med et engagement, der er beundringsværdigt. Hun taler i øjenhøjde, er skarp og
vidende, og siger tingene på en måde, der er let at forstå. Hun tager på ingen måde sig selv særligt højtideligt og er derfor både festlig og underholdende. Derfor kan hun virkelig kommunikere kvindekamp,
ligestilling og ligeløn på en god måde.
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Fink, Karen Julie – 2011/12
Født: 1987
Sted: Aabenraa
Uddannelse: Kandidatuddannelse i Oplevelsesøkonomi, Aarhus Universitet, 2010-13; bacheloruddannelse i Musikvidenskab med suppleringsfag i Journalistisk Formidling, Aarhus Universitet, 2007-10; student
fra Haderslev Katedralskole, 2006.
Arbejde: Chefkonsulent i Odense Kommune, 2015-; Udviklingskonsulent i work-live-stay southern Denmark, 2013-14; Studiejob i Mindspot – et ungdomskulturprojekt på Hovedbiblioteket i Aarhus, 2007-13;
frivilligt arbejde som spejderleder i Hoptrup Gruppe, 2003-06; frivillig i forskellige projekter og grupper
under De grønne pigespejdere 2006-; volontør for Folkekirkens Nødhjælp i Zambia, august 2006 - januar
2007; frivillig i Folkekirkens Nødhjælps Ungdomsnetværk 2007-11.
Tillidshverv: Medlem af styregruppen for Asocio – de danske spejderkorps’ projekt til støtte for internationale spejderformål, Medlem af regionsledelsen for Region Kattegat, De grønne pigespejdere 2009-12;
ekstern repræsentant for pigespejdernes verdensorganisation World Association of Girl Guides and Girl
Scouts, WAGGGS Europe, 2011-13; NGO-repræsentant ved FN’s klimakonference i henholdsvis København, 2009 (COP 15) og i Cancun, Mexico, 2010 (COP 16). Begge gange som delegeret for WAGGGS.
Udgivelser: ”Projektguiden – en guide til unge projektmagere i Århus”, Mindspot, Borgerservice og Biblioteker, 2009 (ISBN 978-8789860-30-5)
Begrundelse: Julie Fink (JF) er en flot repræsentant for unge samfundsbevidste kvinder. Allerede i en
alder af 23 år har hun deltaget på to klimatopmøder - COP 15 og COP 16 - i henholdsvis København og
Mexico. Dette engagement er i tråd med, at hun fra barn af har været optaget af naturen og aktiv pigespejder, der både har lagt et stort frivilligt arbejde som spejderleder for de grønne pigespejdere i Hoptrup, på nationalt plan i diverse projekter i korpset og siden også internationalt som repræsentant for
WAGGGS. WAGGGS er verdens største organisation for kvinder, og derfor havde organisationen mulighed
for at sende hele 14 NGO repræsentanter til COP 16. Ved COP møderne har hun været med til at sætte
fokus på, at især unge og kvinder rammes hårdt af de klimaforandringer, der er følgen af ikke mindst den
vestlige verdens frås med fossil energi. Det er de unges fremtid, der er på spil, for det er dem, derfor
alvor kommer til at mærke den globale opvarmnings konsekvenser. Derfor er det vigtigt, at de bliver hørt
under forhandlingerne. Ligeledes er kvinder særligt udsatte, fordi klimaforandringer går hårdest ud over
verdens fattige, og i denne gruppe er kvinder overrepræsenterede - 7 ud af 10 fattige er kvinder. Det
viser FN’s egne rapporter, som også beskriver, at det bedst kan betale sig at investere i kvinderne i udviklingslandende, idet det bringer udvikling i hele samfundet. JF drømmer om, at pigers, kvinders og unges
særlige status bliver anerkendt i klimaforhandlingerne og skrevet ind i aftaleteksten.
Det er det, hun sammen med andre unge kvinder fra WAGGGS har arbejdet for på de sidste to klimatopmøder med happenings, debatter, politikermøder, pressearbejde, ”elevatortaler” målrettet politikere og
mediefolk m.m.
Det giver virkelig håb for fremtiden, når unge som JF i den grad engagerer sig på de udsattes side, og
allerede i en ung alder opøver vigtige kompetencer mht. at påvirke den politiske udvikling i verden. JF er
en flot rollemodel for alle unge i Danmark.
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Fjellerup, Eva - 2008/09
Født: 1962
Sted: København
Uddannelse: Idrætskonsulent og Kognitiv Coach, 2006; bachelor i Organisationskommunikation, København, 2003; bachelor i Idræt- og ledelse, 1990; Kontor- og handelsuddannet 1985; HH Lyngby og Omegns
Handelsskole 1983; nysproglig student, Holte Gymnasium 1981.
Erhverv: Management Consulting Professional i Sport Consult; 2014-; Country Manager hos PeopleXS
Nordic 2011-13; HR Development Consultant hos Sport Cunsult, 2009-11; HR Business Partner hos NETS/
PBS A/S 2005-08, Business Development Manager Hempel A/S, 2004-05; Development Consultant hos
Cultivator, 1998-2000; OL-træner for Australien 1998-2000; idrætskonsulent i Sveriges Mangekampsforbund 1996-98; tidligere eliteidrætsudøver af moderne femkamp, som består af disciplinerne: ridning,
skydning, svømning, fægtning og terrænløb.
Tillidshverv: Ambassadør for Dansk Scleroseforening kampagne med sloganet ‘Giv glæde – det gør jeg’
Dansk Scleroseforening, 2007; medlem af Hydro Texaco Fondens legatkomite, 2005; tidl. Aktives talsmand i UIPM, tidl. Aktives Repræsentant i Team Danmark.
Udmærkelser: Ridder af Dannebrog.
Mesterskaber: Dansk mester i moderne femkamp i 1989, 1990, 1992, 1994, 1995. Nordisk mester i
femkamp; dansk mester i fægtning; World Cup vinder 1995; verdensmester i moderne femkamp i 1990,
1991, 1993 og 1994; olympisk deltager i kårdefægtning ved OL i Atlanta i fægtning i 1996.
Begrundelse:
Foruden sine fantastiske bedrifter på det sportslige plan har Eva Fjellerup (EF) kæmpet en sej kamp for
ligestilling i idrættens verden og vist, at det nytter at tage kampen med magthaverne. Hendes karriere er
et fantastisk billede på den situation mange kvinder oplever i politik og organisationer. Hun måtte opleve
en manglende tiltro til hendes evner fra ledelsen i dansk idræt, og slås med meget få ressourcer, førend
det efter en utrættelig kamp lykkedes hende at bevise, hvad hun kunne.
EF fik ikke noget forærende af magten i dansk idræt. Først måtte hun kæmpe hårdt med Team Danmark
og Dansk Idrætsforbund for at undgå, at den meget lille idrætsgren ”Femkamp for kvinder” blev nedlagt. Derefter måtte hun kæmpe en utrættelig kamp med IOC for at få moderne femkamp for kvinder
anerkendt som en OL-disciplin, som den har været for mænd siden 1912. Også denne kamp lykkedes for
hende. I 2000 blev moderne femkamp for kvinder en OL-disciplin.
EF startede sin karriere som sportspige/kvinde med svømning, allerede da hun var blot fem år gammel,
og hun kom på det danske landshold som 16-årig. For at udvikle sig endnu mere tog hun til Stockholm,
hvor hun samtidig med sin hårde træning, tog en uddannelse som sportskonsulent. Gennem sporten
udviklede EF sig fra at være stille og tilbageholdende, til at være en målbevidst, altid velforberedt og
ambitiøs kvinde, hvilket senere har vist sig at være en god ballast i karrieren, der fulgte efter de mange år
med sport.
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Flensted–Jensen, Elisabeth –
2008/09
Født: 1949
Sted: København
Uddannelse: International Organizations and Systems Development, USA, 2008; cand. mag. i Dansk og
Kristendomskundskab, Københavns Universitet 1978.
Arbejde: Selvstændig konsulent i organisationsudvikling og kommunikation - midlertidigt baseret i Cairo
og arbejder med opgaver både i Danmark og internationalt; Direktør i firmaet Ampio, der udfører marmorpudsede vægge efter italiensk tradition for bygningskunst, 2008-; tidligere bl.a. Projektchef (HR -afdelingen) i TDC A/S, 2000-07; uddannelsesleder og konsulent i UNICEF, 1997-2000; ligestillingskonsulent
i OECD i Paris, 1995-96; lektor ved CEKVINA – Center for kvinde- og kønsforskning ved Århus Universitet,
1984-95; se nærmere i KVINFO’s ekspertdatabase.
Udgivelser: ”Kystsanatoriet”, i Tiderne Skifter, 2014; “Køn, organisation, forandring”, i “Kvinder, Køn og
Forskning”, 2004, nr. 4; ”Mangfoldighed i TDC er også en bedre balance mellem kønnene på strategiske
ledelsesposter”, i “Mangfoldighedsledelse”, Børsens Forlag, 2003; “Mentorordning for kvindelige ledere”,
i “Mentor - en Hjertesag”, Børsens Forlag, 2002; “Den lille Havfrue og Prinsens Rige” i “Køn og kultur i
organisationer”, Antologi fra Odense Universitetsforlag (co-redaktør), 1995.
Begrundelse: Elisabeth Flensted-Jensen (EFJ) har i den grad formået at få ”magten” til at lytte til kvinderne. Hun har altid været optaget af at omsætte kvinde- og kønsforskningens resultater til egentlige forandringer i organisationer og virksomheder. Hun var en af de første, der vægtede at tale om ligestilling som
gevinst frem for alene at pådutte mændene og magten skyld og skam. Dette har også i høj grad været en
murbrækker for ligestillingsarbejdet i fagbevægelsen.
EFJ var i sin tid en af initiativtagerne til Center for Kønsforskning ved Århus Universitet, hvor der blev
skabt et meget frugtbart forskningsmiljø med ekspertise, fagbevægelsen ofte har trukket på. At hun kunne tænke ligestilling og køn ind i en rigtig stor organisation, beviste hun første gang, da hun fik til opgave
at implementere den første handlingsplan for ligestilling i OECD i Paris. Det arbejde har åbenbart givet
hende blod nok på tanden til at gøre springet over i det private erhvervsliv, hvor hun for alvor har været
med til at italesætte ligestilling og kvindelig ledelse. Hun har medvirket til, at TDC blev den første store
virksomhed i Danmark, der vandt Institut for Menneskerettigheders pris for mangfoldighed i arbejdslivet
(MIA). Derudover har hun bl.a. været med til at iværksætte en handlingsplan for ligeløn, mentorordninger for kvinder og kampagner for at få flere fædre til at tage orlov.
Derudover debuterede Elisabeth Flensted-Jensen i 2014 som skønlitterær forfatter med romanen “Kystsanatoriet”, der set fra et barns synsvinkel beretter om en piges opvækst i et fundamentalistisk kristent
miljø og om anbringelse på børneinstitution.
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Frank, Lis – 2009/10
Født: 1948
Sted: Haderslev
Uddannelse: HF enkeltfag, Ribe Statsseminarium og VUC Ribe, 1977-79; svendebrev som maler ved Holger Frank, Haderslev, 1969; Folkeskolens Udvidede Afgangsprøve, Sct. Severin Skole, Haderslev, 1964.
Arbejde: flexjob som maler på Ribelund, Ribe, 2005-08; Vestjydsk Malerentreprise først i 90’erne, Tjæreborg Malerforretning, 1996-2005; malersvend i skiftende firmaer bl.a. Leif Gerken, Skærbæk og Johannes
Petersen Skærbæk, 80’erne; Malersvend ved Holger Frank, Haderslev, 1969-77.
Tillidshverv: Aktiv i KIM (Kvinder i Mandefag) lokalt, 1981- midt 1990’erne; KIM – Danmark, i samme
tidsrum. Har været bestyrelsesmedlem i Malernes fagforening i Esbjerg, 1985-90.
Begrundelse: Lis Frank (LF) har på afgørende vis været med til at nedbryde en del af det meget kønsopdelte danske arbejdsmarked. Hun har som rollemodel været medvirkende til, at der kommer unge
kvinder ind i malerfaget. Hun har vist, at der var en levevej i et for kvinder såkaldt utraditionelt fag, og
det længe før, det blev en statslig beskæftigelsesstrategi.
Efter 9. klasse kom LF i malerlære under kraftige protester fra sin mor. Moderen mente, at LF hellere
skulle få sig en pæn og ren kontoruddannelse og gav ikke projektet mange chancer. LF måtte love at
stoppe senest når/hvis hun fik børn. Allerede 1. marts 1969 var et svendebrev som bygningsmaler i hus.
Det var dengang lidt af et særsyn, at piger beskæftigede sig med såvel bygnings-håndværk som andre
“mandefag”. Kunder spurgte ofte om, hvad LF så ville med det. Skulle hun være indretningsarkitekt eller
noget andet relateret? Og fik hun det samme i løn som sine mandlige kolleger? Det fik LF, selv om det
var flere år før ligelønsloven. Ved samlebåndet på fabrikken var der en væsentlig forskel på mænds og
kvinders timeløn på den tid.
Også på anden vis var LF forud for sid tid. Der var kun 14 ugers barselsorlov i malerfaget, da LF fødte sin
ældste datter i 1973. Det klarede andre kvinder sig med. Og det gjorde LF også. Barnets far blev nemlig
hjemme og passede den lille ny.
Sidst i 70’erne trængte LF til nye input og var i 2 år ude af faget for at tage lidt almen uddannelse. Bortset
fra det har LF været aktiv bygningsmaler frem til november 2008, hvor hun undte sig selv at gå på efterløn efter 42 år som bygningsmaler. LF var en årrække med i bestyrelsen i malernes fagforening i Esbjerg
afdelingen. Ellers er det mest ”i marken” hun har virket. LF har gennem årene været glad for at være
med til at oplære lærlinge af begge køn, og hun har sat nogle fine fingeraftryk på deres tilgang til faget.
I sidste halvdel af 80’erne var ledigheden inden for de traditionelle kvindefag meget stor. Det blev derfor
en del af en statslig strategi at få piger til at vælge bredere fagligt. LF kom tidligt med i en gruppe af kvindelige håndværkere, der kunne agere som rolle-modeller for de unge kvinder, som skulle ud på arbejdsmarkedet. Gruppen blev senere til det nu hedengangne KIM Danmark, som bestod af en række lokale
grupper af ”Kvinder I Mandefag”, der ønskede at være med til at bryde arbejdsmarkedets voldsomme
opsplitning på køn. For malerfagets vedkommende lykkedes dette rigtigt godt. Her beskæftiges stort set
lige mange kvinder og mænd i dag.
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Frank, Nina – 2009/10
Født: 1975
Sted: Odense
Uddannelse: Professionel Coach, BA i Journalistik fra Syddansk Universitet 2002; siden 1998 flere uddannelser i transformativ coaching og kommunikation.
Arbejde: Partner og mentorcoach i Coachinghuset Mindjuice, 2008-; konceptudvikler Nordjyske Medier,
2006-08, freelance konsulent 2005-06, chefredaktør for magasinet WOMAN 2002-05; reporter på Politiken, 2002.
Udgivelser: Lige meget værd – sådan får du lykkelige drenge og piger fulde af selvværd, Thaning & Appel,
2008.
Udmærkelser: Nomineret til Cosmopolitans Fun, Fearless and Female Award i kategorien Grænsebryder-prisen, 2008.
Begrundelse: Nina Frank (NF) er optaget af at skabe opmærksomhed omkring den ubalance, der er
mellem antallet af kvinder og mænd i ledelsen af danske nyhedsmedier. Hun har således været med til at
stifte medienetværket K2, som på bare 2 år er vokset til et medlemstal på omkring 100. I 2007 lavede de
en omfattende undersøgelse af ledelsen på 42 danske nyhedsmedier. Den viste, at selv om der er 35 %
kvinder blandt de redaktionelle medarbejdere, så kommer ingen af de fire ledelseslag i nærheden af dette tal. Kvinder udgør kun 14 % af de administrerende direktører, 20 % af chefredaktørerne, 24 % af redaktionscheferne og 29 % af mellemlederne. En senere opfølgning på undersøgelsen viser en vis fremgang.
Men der er fortsat en markant maskulin overvægt i ledelsen af danske nyhedsmedier.
K2 arbejder proaktivt på at få flere kvindelige ledere i mediebranchen, fordi de tror på, at mangfoldighed
skaber de bedste produkter og arbejdsmiljøer. Ligedan mener de, at det er af samfundsmæssig betydning, at kønnene med lige stor vægt er med til at præge nyhedsformidlingen i dagens Danmark, og at det
er udtryk for talentspild, når ledelseslaget ikke afspejler medarbejdersammensætningen. Personligt har
NF gjort sit til at forbedre statistikken, idet hun allerede som 27-årig påtog sig sit første lederjob. Hun
blev chefredaktør på månedsbladet WOMAN og formåede her at cementere magasinets position som
bedst sælgende månedsmagasin for kvinder med fremgang på 15 %.
NF har også med bogen ”Lige meget værd” lavet et fantastisk indspark i kønsdebatten. I bogen kritiserer
hun tidens kønsstereotype forestillinger, der viser sig i f.eks. børneinstitutioner, skoler og reklamer, som
hun mener fastholder piger i rollen som prinsesser og drenge som larmende urolige elementer. Hun vil
med bogen være med til at nedbryde fordomme og korrigere en debat, der efter hendes mening er kørt
helt af sporet.
NF er partner i Danmarks største coachinghus Mindjuice, der uddanner coaches og mastercoaches. De
tager udgangspunkt i alle menneskers mangfoldige potentialer frem for at fokusere ensporet på kønsstereotyper. Det forklarer, hvorfor Mindjuice, som den eneste spiller i branchen, har stort set lige så mange
mænd som kvinder blandt deres kursister.
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Fríðriksmørk, Annita à - 2007/08
Født: 1968
Sted: Thorshavn
Uddannelse: Folkeskolelærer, 1992.
Arbejde: Kulturminister 2013; midlertidigt folketingsmedlem og stedfortrædende partiformand for
Tjóðveldisflokkurin også kaldet Republikanerne, 2008; medlem af det færøske Lagting for Tjóðveldisflokkurin, 1998-2011; lærer på teknisk skole i Thorshavn, 1996-98; folkeskolelærer på forskellige skoler,
1992-96.
Udmærkelser: Blev i 2007 nomineret af det færøske kvindetidsskrift ”Kvinna” til prisen kaldet ”8.
marts-kvinden”. Det var første gang den blev givet, og nomineringen blev begrundet med hendes initiativ
sammen med en partikollega til at få indført, at den færøske antidiskriminationslov også skulle omfatte
homoseksuelle. I 2011 fik hun af samme årsag, sammen med den afdøde Finnur Helmsdal, den færøske
LGBT-organisations pris ”Ársins hinkynd 2011” (Årets heteroseksuelle 2011).
Begrundelse: Annita à Fríðriksmørk (AF) kæmper for ligestilling mellem mænd og kvinder på Færøerne.
Hun arbejder utrætteligt for, at forskelsbehandling ikke skal være legitim - og det er der god brug for.
For Færøerne er et både konservativt og meget patriarkalsk samfund. AF kæmper også for de færøske
kvinders ret til fri abort. Det er en ømtålelig diskussion i det religiøst prægede samfund med hele 17
kirkesamfund.
Men det er måske ikke så mærkeligt, at rigtig mange unge færøske kvinder, der har været på uddannelse
i Danmark vælger at blive og bosætte sig permanent. På Færøerne er der temmelig meget kønsbestemt
vold, og kvinder, der udsættes for vold i et parforhold, er meget ilde stedt, da der ikke findes lejeboliger
på Færøerne. Kvinden er prisgivet familie og venner, da heller ikke kontanthjælpen kommer i nærheden
af den danske.
Der er ikke nogen stærk kvindeorganisering på Færøerne, så der er god brug for, at politikere som AF
tør åbne munden og italesætte disse urimeligheder. Og det gør AF. Hun kæmper både for kvindernes
rettigheder og for seksuelle minoriteter, som også bliver diskriminerede og undertrykt på Færøerne. Senest har AF været med til at fremsætte forslag om, at homoseksuelle også skal omfattes af den færøske
antidiskriminationslov. Dette blev efter en meget langvarig og ophedet debat vedtaget i december 2006
og bevirkede, at AF, som det fremgår, blev nomineret til ”8. marts-kvinden” i 2007.
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Frobenius, Mette – 2008/09
Født: 1969
Sted: København
Uddannelse: Cand.merc.jur CBS, Speciale: Presseetik, 1999; Student, matematisk samfundsfaglig, 1988.
Arbejde: Siden 1993 foredragsholder og stand-up komiker. Hun har siden gennembruddet skrevet
klummer og været i et utal af paneler, og fra 2008 været fast skribent på satiremagasinet: Blæksprutten.
Mette var bl.a. redaktør på jubilæumsudgaven ”Blæksprutten 125 år”. Sammen med kollegaen Thomas
Wivel forsvarede de ytringsfriheden med showet ”De hellige køer”, og hun har desuden holdt foredrag
om både Facebook, sociale medier og grænserne i dansk presse. Fra 1994-2004 også fast skribent på ”Tidens Kvinder”. I 2000 radiovært på Radio 2. I 1999 TV-vært på DR-Gæt og Grimasser og To Fag Frem, og
radiovært på P3, DR-På Glatis. Fra 1989-93 sideløbende med studier var Mette Frobenius (MF) sekretær
hos Realmæglerne og inkassomedarbejder hos Moltke-Leth Advokater i København. Mødte for advokaterne i Fogedretten, Landsretten og Sø og Handelsretten.
Begrundelse: MF er en særdeles efterspurgt stand-up komiker, der med sin store viden, bl.a. om ligestillingsemner, er i stand til at lave skarpe og målrettede shows, som både er vedkommende og hylende
morsomme. Som uddannet erhvervsjurist er hun i stand til at vinkle sin humor og komik med en indsigt,
der giver hendes shows en høj grad af seriøsitet. Som eksempel på hvor bredt hun spænder, kan nævnes,
at IKEA brugte hende til en form for ”undervisning” af deres mest betroede medarbejdere fra hele landet
i forbindelse med deres lancering af en stor strategikampagne for kvinder. Hun var også hovedtaler til 8.
marts 2008 til arrangementet i Christianshavns Beboerhus med et skarpt stand-up indlæg om myterne
om prostitution, et indlæg, som gik lige så præcist ind, da hun talte ved Europas Kvinders hædring af
Anja Dalhof for dennes hudløse film om trafficking.
Hun har med andre ord specialiseret sig i at lave målrettet, skarp og underholdende indslag om emner,
der umiddelbart kan synes lidt tunge. Om presseetik har hun foredraget: ”Hvor går grænsen”, sammen
med BUPL har hun lavet showet: ”Forældreopdragelse” og sammen med satiretegner Roald Als turnerer
hun med: ”Kunsten at lave noget der kradser”. Alt findes på hendes hjemmeside www.frobenius.dk.
MF er en fantastisk veltalende person, der formår at bruge sin viden om ligestillingsproblematikker på
en underholdende måde uden at på noget tidspunkt at nedgøre emnet - tværtimod. Det er faktisk rigtig
flot. Ganske mange komikere magter ikke denne balanceakt, men ender i en lang latterliggørelse af alt,
hvad der har med ligestilling mellem kønnene at gøre. Ofte scores meget billige point her til stor skade
for bestræbelserne på at fremme ligestilling mellem kvinder og mænd.
MF tildeles en plads i denne bog for hendes utrættelige arbejde med at videreformilde ligestillingsproblematikken på en både skæg og seriøs måde. Hun har ved mange lejligheder været en fantastisk ambassadør for ligestilling mellem kønnene både mht. ligeløn, myterne omkring den lykkelige luder mm. Der er
al mulig grund til at glæde sig til nye ting fra hendes hånd.
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Frøkjær, Cecilie - 2007/08
Født: 1968
Sted: København
Uddannelse: Journalist.
Arbejde: Studievært på ”Go’Aften Danmark 2010-2014”; Studievært på TV2’s ”Go’ Morgen Danmark”
1996-2009; Sideløbende vært på en række kongelige begivenheder, årskavalkader, talkshows, debat-og
boligprogrammer. Har desuden medvirket i filmen ”Den Store Dag” fra 2005.
Udgivelser: I 2014 kom bogen ”Fruen kommer i dag”, hvori hun interviewer journalist og forfatter Lise
Nørgaard; I 2005 udgav hun ”Lys i Livet” – en interviewbog med forfatteren Jane Aamund; I 2001 udgav
hun bogen ”Gennem Østrogenmuren”, en åbenhjertig fortælling om kvinder og kvindeliv i dagens Danmark.
Udmærkelser: ”Årets kvindelig vært” i Billed-Bladet i 2006, 2007, 2008, 2009; «Årets kvindelige vært» i
2004, 2005, 2006, 2007, 2008 på tv-festivalen; Kåret til ”Årets tv-vært” i Ekstra Bladet 1999 og 2000.
Begrundelse: Cecilie Frøkjær (CF) har formået at sætte ligestilling på dagsordenen på en både morsom
og tankevækkende måde, som er nået ud til en bred kreds. En lille kvik bemærkning i ny og næ i ”Go’
Morgen Danmark” kan måske betyde ligeså meget som en forskningsrapport.
Med sin bog ”Gennem Østrogenmuren” får hun synliggjort, at ’østrogenmuren’ er en mental barriere,
og hvorfor kvinder ofte ikke når dertil, hvor de gerne vil nå. Det er en underholdende og åbenhjertig
fortælling om kvinder og kvindeliv i dagens Danmark. 15 kvinder fortæller ærligt om kærlighed, karriere,
veninder, børn, krop og tvivl og de har alle - på trods af succes - følt sig hæmmet af ’østrogenmuren’.
Med humor og alvor beretter de om det, de ikke turde gøre, men gjorde alligevel. Om det, der har været
vanskeligt og om det, som har bragt lykke og vakt begejstring. Undervejs blander fire mænd sig. De fortæller om deres oplevelser med kvinder på godt og ondt, og Cecilie får sat ord på den selvcensur, kvinder
konstant udøver på sig selv af frygt for ikke at leve op til de idealer, omverdenen stiller. Bogen giver mest
stemme til kvinder og kvindeemner, men da mænd fylder meget i mange kvinders liv, taler de interviewede kvinder også om, hvad der sker, når de to køn støder sammen.
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Førde, Janice Goodson – 2010/11
Født: 1950
Sted: Shawnee, Oklahoma, USA
Uddannelse: Cand.phil. Københavns Universitet, 1984; BA Political Science Vassar College, USA, 1972.
Arbejde: Freelance udviklingskonsulent 1992-; projektkoordinator/senior konsulent hos Kvindernes
U-landsudvalg 2008-15; senior policy advisor for den globale kvinderettighedsorganisation Women’s
Enviroment and Development Organisation (WEDO), 2001-02; koordinator for organisationens arbejde
frem mod FN’s konference om udviklingsfinansiering i Mexico, 2002; tidligere oplysningskonsulent i bl.a.
Mellemfolkeligt Samvirke og international konsulent for konsulentfirmaer i Danmark og internationalt.
Tillidsposter: Forkvinde for Kvindernes U-landsudvalg (KULU) 1985-95 og 2000-; medlem af Rådet for
Internationalt Udviklingssamarbejde 1991-96 og 2000-13; repræsentant i Folketingets Internationale Ligestillingsudvalg 2000-12; member of Advisory Board Cuts Centre for International Trade, Economics and
Environment 1997; NGO-rådgiver i den danske delegation ved flere møder i Verdenshandels-organisationen (WTO) samt ved FN’s Organisation for Handel og Udvikling (UNCTAD), ved FN’s 4. Verdenskvindekonference i Beijing 1995 samt ved de årlige møder i FN’s Kvindekommission (Commission on the Status of
Women, CSW) m.fl.
Begrundelse: Janice Goodson Førde (JGF) kom til Danmark som udvekslingsstudent, blev dansk gift og
har siden 1972 boet i Danmark. Her fortsatte hun sine studier i statskundskab og helt fra begyndelsen
med skarpt fokus på kvinder i udviklingsprocesser. I Danmark engagerede JGF sig først i Rødstrømpebevægelsen og herefter i KULU. Hun agerede som en af bevægelsens repræsentanter i det første spæde
ulandsarbejde. Hun har været med til at tegne organisationens arbejde og internationale samarbejde
over flere årtier. Og JGF har mere end nogen været på forkant med at introducere nye synsvinkler og
metoder til at forstå kvinders vilkår og få dem bragt ind i udviklingsarbejdet. JGF har i godt 30 år været
aktiv og har en faglig karriere i det kvinde- og ulandspolitiske miljø. Hun har været en utrættelig forkæmper for kvindernes rettigheder i udviklingslandene og gjort opmærksom på, at kvindernes særlige vilkår
gør det nødvendigt at tænke dem med ind i de globale sammenhænge og have øjnene åbne for, hvordan
f.eks. handelsliberalisering skaber øget ulighed mellem kønnene. For JGF og Kvindernes U-landsudvalg
er nye emner altid kommet frem i lyset via dialog med kvinder i udlandene og de globale netværk, der
siden FN’s første kvinde-tiår er resultatet af de tilbagevendende FN kvindekonferencer.
JGF har arbejdet utrætteligt for at bedre forholdene for kvinder. Og hun kæmper fortsat som forkvinde
i KULU for at finde nye veje til finansieringen af samarbejdet med kvindeorganisationer og netværk bl.a.
i det fattige Mali og Den Demokratiske Republik Congo. En forbilledlig indsats. Se nærmere på http://
www.kulu.dk/.
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Garde, Karin – 2011/12
Født: 1938
Sted: København
Uddannelse: Special- lægeanerkendelse i psykiatri 1975; Cand.med. 1965.
Arbejde: Overlæge ved Sct. Hans Hospital, 1982-; med ledende funktion ved afd. U, 1989-2003; stedfortrædende cheflæge ved Sct. Hans Hospital, 1992-95; overlæge ved L, senere R, 2004-13; daglig leder af
Sct. Hans Hospitals museum, 1998-; gæsteforelæser ved kurset i basal sexologi Københavns Universitet,
1980-90 og 2007-13; gæsteforelæser ved sexologiundervisningen på Københavns Universitet, klinisk
lektor ved Københavns Universitet, 2004-08; Forskningsansat ved Københavns amts Sygehus i Glostrup,
1976-78.
Tillidshverv: Formand for Venneforeningen for Den Grønne Daghøjskole fra 2014. Medstifter og bestyrelsesmedlem for projektet Sct. Hans Have fra 2013. Dansk forening for Klinisk Sexologi, Gruppen for
Medicinsk Kvindeforskning og næstformand i Medicinsk Historisk Selskab til 2013. Udvalgsposter inden
for videreuddannelse i Psykiatrisk Selskab, Hovedstadens Sygehusfællesskab og ved Sct. Hans Hospital.
Medlem af Dansk Kvindesamfund. Frivilligt arbejde for Psykiatrifonden og som bestyrelsesmedlem i herbergsorganisationen Lindevangen under KFUK’s sociale arbejde.
Udgivelser: Bl.a. ”Psykiske sygdomme – forskellen mellem mænd og kvinder” sammen med Jes Gerlach,
Psykiatrifondens forlag, 2007; ”Køn, psykisk sygdom og behandling”, Hans Reitzel, 2003; ”Overgang eller
undergang? –Om overgangsalderen” sammen med Anne Køster, Lindhardt & Ringhof, 1991; ”Voksne
Kvinder” sammen med Inge Lunde Nielsen, Lindhardt & Ringhof, 1989; Lærebogskapitel om køn - og aldersaspekter ved psykisk sygdom i Grundbog i Psykiatri, Erik Simonsen og Bo Møhl, Hans Reitzels forlag,
2010; medarbejder ved mange genudgivelser af ”Kvinde kend din Krop”.
Udmærkelser: Dansk Kvindesamfunds Mathildepris sammen med læge Inge Lunde Nielsen, 1981; biograferet i Dansk Kvindebiografisk Leksikon.
Begrundelse: Karin Garde (KG) er en af 70’ernes feminister, der for alvor har forsøgt at omsætte den
bevidsthed om kønnets betydning, der groede frem i de år, til en kvalitetsudvikling af sundhedssektoren. Med sin uddannelse som læge og psykiater har hun sat fokus på køn i sundhed. Siden 1975 har KG
deltaget aktivt i debatter om synet på kvinder i lægestanden og sygeliggørelsen af kvinder. Hun har hele
tiden arbejdet på at få køn og kønsforskelle indarbejdet i uddannelse og undervisning af lægestuderende
og læger. Hun har selv undervist ved videreuddannelsen af psykiatere i temaet ”Køn som parameter”,
og ”Kønnets betydning ved psykisk sygdom”, indtil dette tema blev fjernet fra uddannelsen i 2010 med
begrundelsen, at dette skulle indarbejdes i de enkelte forelæseres gennemgang af de enkelte sygdomme,
hvilket stort set ikke finder sted i et meget kønsblindt fag. F.eks. findes stikordet køn eller kønsforskelle
med en enkelt undtagelse ikke i helt nye lærebøger i psykiatri. At KG i hele sin lægefaglige karriere har
formået at fastholde et fokus på køn, trods megen passiv modstand fra faglige kredse, skyldes uden tvivl
hendes tidlige tilknytning til de feministiske kræfter i Danmark i 70’erne. På mange måder har KG været
forud for sin tid. Nu er ”køn i sundhed” kommet i fokus både i somatikken og psykiatrien i lande som bl.a.
Sverige, Norge, Canada og USA. Herhjemme mødes emnet dog stadig med let undren og indifference
fra faglige kredse, der endnu ikke har fået øje for de urimeligheder og tab af kvalitet, som et kønsblindt
sundhedsvæsen indebærer for både mænd og kvinder. Hendes deltagelse i debatter og hendes omfattende foredrags- og undervisningsvirksomhed bl.a. om kønnets betydning for psykisk sygdom vil fortsat
være meget betydningsfuld.
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Geinitz, Marita – 2010/11
Født: 1959
Sted: Rendsborg, Als
Uddannelse: Projektledelse på Business College Syd, 2010; FIU uddannelserne ”Faglig Lederuddannelse
for Kvinder” (FLUK 3) 2006-08 og ”Ledelse i praksis”, 2008; Folkeskolens Udvidede afgangsprøve, Nordborg Slots Efterskole, 1974; Folkeskolens afgangsprøve, den danske skole i Rendsborg, 1973.
Arbejde: Medlem af RAR Sydjylland 2015-; bestyrelsesmedlem VUC Syd 2014-; formand for 3F Als,
2009-; medlem af EUC Syds bestyrelse 2008-; formand for VEU Center Syd, 2010-; næstformand LBR
Sønderborg, 2010-14; formand LBR Sønderborg, 2006-09; næstformand 3F Als, 2005-08; formand for
KAD Nordals, 1999-2005; næstformand KAD Nordals, 1996-99; tillidsrepræsentant på Danfoss 1993-96.
Udgivelser: 16 års afdelingsblade i KAD/3F som redaktør og ansvarlig for layout. Medskribent på FLUK 3
rapport, 2008.
Begrundelse: Marita Geinitz (MG) er en flot rollemodel for mænd og kvinder, der har lyst til at være med
til at bringe fornyelse på banen i 3F og i fagbevægelsen som helhed. Ikke alene er hun en af de meget få
kvindelige formænd i 3F. Hun er det også med stor succes. MG, der kommer fra KAD, blev i forbindelse
med fusionen mellem KAD og SID valgt som næstformand for 3F Als. Da formanden efterfølgende blev
syg, blev MG konstitueret som formand. I den periode begyndte MG at reorganisere afdelingen. Tillidsrepræsentanterne blev inddraget i arbejdet i afdelingen. Der blev lavet faglige og politiske arrangementer
i fagforeningen, hvilket har betydet, at tillidsrepræsentanterne er blevet ildsjæle og har fået et ejerskab
til den lokale 3F afdeling. Da generalforsamlingen kom, og der skulle vælges ny formand, blev MG valgt,
fordi hun allerede havde vist, at hun er kanon dygtig til at lede en fagforening, og fordi hun er en dejlig
person. Hun ventede klogelig ikke med at sætte sit præg på afdelingen til hun blev valgt til formand, men
viste initiativ og handlekraft fra starten. Det har ikke altid været nemt at være en kvinde i dette mandsdominerede fagforbund, men MG’s beslutsomhed, beskedenhed og store ihærdighed, har båret frugt, og
afdelingen er i dag en meget velfungerende afdeling.
MG har fuldført FLUK 3, som er en uddannelse i fagbevægelsen, hvor der sættes fokus på køn, og den
viden hun har tilegnet sig her, har hun kunnet drage nytte af i sit daglige arbejde. F.eks. genlyder gangene
i fagforeningen af barnestemmer, fordi Marita gik med til, at øens dagplejemødre, som stod og manglede
et samlingssted, kunne bruge salen i 3F Als. Og alle synes, at det er en god idé. ”Det skaber liv og glæde”,
siger MG.
På grund af finanskrisen har MG haft mange afskedigelsessager at hjælpe medlemmer med. Samtidig
kæmper hun for at få afdelingen til at være tidssvarende. MG har en drøm om, at 3F bliver en del af de
unges bevidsthed. Fagforeningskontingentet skal blive en lige så stor naturlighed for de unge mennesker
som en forsikring på hus og bil, når de skal ud og vælge arbejde. MG er virkelig et fint eksempel på, hvordan FLUK uddannelserne kan være med til at fremme nytænkning i fagbevægelsen.
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Gocotano Jean - 2015
Født: 1984
Sted: Agusan del Sur, Philippines
Uddannelse: Bachelor of Education Major in Mathematics - North Davao College, 2006; Computer Science/Engineering – Systems Technology, Institute/Ateneo, De Davao University, 2004; primary and High
School Education, Lambayong National High School, 1991-2001.
Arbejde: Au Pair spokesperson and organizer i FOA, 2012-; au pair, Rungsted kyst, 2010-12; teacher at
Amigo School of Calinan, Philippines, 2004-06; domestic worker, hushjælp, i Hong Kong 2006-10.
Tillidshverv: Bog Café i Solidaritetshuset, 2013-; South East Asia Group, 2013-; immigration Law Office, 2012-; Radio Pinoy, Filipino Radio Program, 2011-; Migrante Denmark/Europe – NGO organization
baseret in Europe, 2010-; Case Worker – Migrante International, Philippines, 2006-08; Filipino Migrants
Union, kampagner og welfare assistance, Hong Kong, 2008-10.
Udgivelser/omtale: Bl.a. medvirket til: Bogen Tjenstepigerne af Dorthe Chakravarty, Informations forlag,
2015; Filippinske Jean Gocotano vil ændre forholdene for au pair-piger i Danmark - dr.dk/arkivP1/Orientering, 2014; artiklen Tålmodige, hårdtarbejdende, stille og billige, socialister.dk/avis, 2014; bogen Profession: Filippiner, Kvinder på arbejde i Danmark gennem fire årtier’, af Nina Trige Andersen, Tiderne Skifter 2013; artiklen Er-det-i-orden-at-danske-boern-bliver-passet-af-fattige-filippinere? Kristelig Dagblad og
News DK, april 1913; Interview: Au pair-piger under pres, http://www.tv2lorry.dk/artikel/120354, 2012;
artiklen Vi vil anerkendes som reel arbejdskraft, af Lea Pagh, Jyllands-Posten, 10.7.2011; Au pair-ordningen er moderne slaveri, modkraft.dk, 2001.
Begrundelse: Jean Gocotano (JG) er en modig forkæmper for au pairs og en pioner inden for dansk
fagbevægelse. Når au pairs i dag kan blive medlem af en fagforening i Danmark, er det et resultat af
hendes indsats. JG henvendte sig i 2011til FOA for at høre, om det var muligt at au pairs kunne blive
organiserede. Hun ønskede sammen med en lille gruppe af andre au pairs at bruge deres erfaringer med
fagforeningsarbejde fra deres hjemlande. De ville samle au pairs, forbedre deres rettigheder og kæmpe
deres sag. Det har JG gjort utrætteligt lige siden, både når hun med stort mod, engagement og samvittighed hjælper au pairs i konkrete sager, og når hun taler deres sag politisk. Og det har virket. FOA gør i
dag en særlig indsats omkring au pairs både for den enkelte og politisk. Det er lykkedes JG at få gruppens
udfordringer taget alvorligt. Rammerne omkring au pair arbejde er blevet forbedrede en del, og det
sidste er nok ikke hørt i den sag. JG er enormt effektiv og målbevidst i sit virke, og hendes engagement
lyser ud af hendes CV over de tillidsposter, hun bestrider her og har haft i sit hjemland: Bog Café fredag
eftermiddag, immigration Law Office i weekender og Radio Pinoy, Filipino, tirsdag sent om aftenen. Dertil
kommer arbejdet med at organisere events og samle migrants/immigrants fra Sydøst Asien i South East
Asia Group samt NGO arbejdet på græsrodsniveau med at yde hjælp og omsorg til migrantarbejdere fra
hele verden, men altså også specielt til migranter fra Filippinerne. Og så har vi kun nævnt hendes engagement her i landet. Danmark kunne bruge mange flere af hendes format. Hun kommer hertil og kan se
mulighederne for at udnytte sine fagforeningserfaringer fra hjemlandet, kan gennemskue mulighederne
i det danske faglige system og evner at trænge igennem på en måde, så det virkelig gør en forandring. En
lang liste med 40 angivelser af artikler, nyheder og radio- og TV programmer hun har medvirket/bidraget til i den tid hun har været i DK, røber hendes energi og gennemslagskraft. JG er en rollemodel med
format.
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Gomard, Kirsten - 2008/09
Født: 1945
By: Esbjerg
Uddannelse: Cand. mag. i tysk og kunsthistorie fra Århus Universitet 1973 og studieophold i Kiel, Freiburg, Greifswald og London.
Arbejde: Centerleder ved Center for Kønsforskning, oprettet i samarbejde mellem Institut for Historie og
Områdestudier, Kvindehistorisk Samling på Statsbiblioteket i Århus og Kvindemuseet i Danmark, 200710; forsker og centerleder ved Cekvina, Center for Kønsforskning ved Aarhus Universitet, der ophørte i
forbindelse med etableringen af Institut for Historie og Områdestudier, 1987-2007.
Udmærkelse: Bl.a. Dansk Kvindesamfunds Mathilde-pris for sin indsats for kvinde- og kønsforskning,
1998.
Tillidshverv: medlem af bestyrelsen for Kvindemuseet i Danmark, 1999-2007; bestyrelsesmedlem for
KVINFO, udpeget af Rektorkollegiet, 1995-2003; bestyrelsesmedlem i Foreningen for Kønsforskning i
Danmark 1992-94 og forkvinde 1994-96; medlem af den videnskabelige komité for kvindeforskning i EU’s
SIGMA-projekt; medinitiativtager til oprettelse af det første ligestillingsudvalg på Århus Universitet og
forkvinde for udvalget 1985-91.
Udgivelser: “Instead of the ideal debate. Doing politics and doing gender in Nordic political campaign
discourse”, Aarhus Universitetsforlag, 2001; sammen med Anne Krogstad, Kønsblik på forskeruddannelser, København, Danmarks Pædagogiske Universitet, 2001. For yderligere se ekspertdatabasen på http://
www.kvinfo.dk/side/383/.
Begrundelse: Kirsten Gomard (KG) har gennem et lagt liv beskæftiget sig indgående med emnerne sprog,
køn og kommunikation på et højt akademisk niveau. Hun var medinitiativtager til oprettelsen af Håndbibliotek for Kvindeforskning, senere Cekvina, Center for Kønsforskning ved Aarhus Universitet i 1980,
hvor hun senere i lange perioder var centerleder. Hun har været gæsteforelæser i en række store byer
og været arrangør/medarrangør af mange kongresser, temadage og workshops inden for kvinde- og
kønsforskning, ligesom KG selv har optrådt utallige gange i slige sammenhænge. Det særlige ved KG er, at
hun uden besvær kan omsætte sin meget akademiske viden om sprog og køn til spændende og jordnær indsigt for folk uden særlig lang skolegang. Det opdagede deltagerne på FL (Et af fagbevægelsens
længerevarende uddannelsesforløb) allerede tilbage i 2002-03. Helt blottet for akademisk arrogance
gav hun kvinder inden for fagbevægelsen mange aha oplevelser, og takket være hende, kunne mange
bedre gennemskue hvilke mekanismer, man var oppe imod i det daglige. KG har også kastet sig over den
nye maskulinitetsforskning og har f.eks. arbejdet med, hvordan begrebet og ideen om ”en rigtig dreng”
konstrueres i det danske magasin ”Drengebladet” fra 1930-36.
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Gregorius, Trine – 2010/11
Født: 1957
Sted: København
Uddannelse: Uddannet journalist fra Danmarks Journalist Højskole, Århus, 1989.
Arbejde: Foredragsholder og skribent indenfor emner som kommunikation og kønsroller og medie- TVog performancetræning, er bl.a. gæsteforelæser i ”Interviewteknik” på Danmarks Journalisthøjskole i
Århus; har lavet stand-up comedy på Comedy Zoo i foråret 2009 i forestillingen ” En ordentlig omgang”;
har desuden skrevet revytekster til bl.a. HK-revyen 2002, Hjørringrevyen 2002, Cirkusrevyen 2003, Græstedrevyen 2005, Koldingrevyen 2006; TV-optræden og præsentation for Prime Time Kommunikations
A/S 2002; Ansat i Danmarks Radio (DR) 1989: Radioavisen 1989, Politisk Reporter 1991, Studievært P3,
1993; kulturredaktør ved B.T. 1997; TV2 Studievært 1999; underviser i mediehåndtering 2002.
Tillidshverv: Næstformand i DR’s bestyrelse 2015-; medlem af DR’s bestyrelse 2008-; ambassadør i Dansk
Røde Kors 2008-.
Udgivelser: 4 kogebøger, bl.a. ”Frugt og Bær” og ”Trine og det danske køkken” begge DR’s forlag 2004;
Diverse noveller og essays i bl.a. ”Venindeskab og Husk passet”, 1998 og ”Dage i Dylan, 2001”; Romanen
”Den som tier” Aschehoug, 1998.
Begrundelse: Trine Gregorius (TG) er en af de få kvinder i Danmark, der virkelig kan sætte køn og ligestilling på dagsordenen med humor og kant. Hun er kendt som en journalist, der slår hårdt i bordet for ligestilling. Af et interview med Fagbladet Sygeplejersken i 2008 fremgår det, at TG mener, at vi i Danmark
rent ligestillingsmæssigt lever i et stenaldersamfund. Der er efter hendes mening meget at kæmpe for og
plads til mange forbedringer. Hun er også fortaler for kønskvoter, fordi der ifølge hende vil gå generationer, før det reelt er kvalifikationer, der tæller ved ansættelser og udpegelser. TG ville også sætte ind med
bøder til alle, der ikke overholder loven om ligestilling, hvis hun blev ligestillingsminister.
TG kan komme af sted med at sige mange sandheder om ligestilling, fordi hun kan tryllebinde alle, når
hun går i gang med sine foredrag. F.eks. ”Fra Kylling til Kælling” og ”Hvorfor hækler kvinderne hatte til
toiletrullerne”, der begge på fantastisk humoristisk vis giver indblik i forskellene mellem kønnene. Her er
stof til eftertanke og et hip til både mænd og kvinder. Hun går lige i hjertet med sine meninger om livet
og det ansvar, vi alle har for at prøve at virkeliggøre det, der er vigtigst for os. Også uden sikkerhedsnet.
TG har en næsten patologisk trang til at kaste sig ud i nye eventyr. Hun ser det som en mission i livet at
foregå andre kvinder med et godt eksempel med hensyn til at turde satse, ikke mindst for at bevare sin
selvrespekt. TG giver også gerne medietræning i en mandsdomineret verden.
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Gyldenklev, Britta Kulmbach –
2009/10
Født: 1971
Sted: Esbjerg
Uddannelse: Kostpilot, 2010; autoriseret helsevejleder, 2009; kommunom sagsbehandlerdelen, 2007;
kurser for sikkerhedsrepræsentanter (SR) Kommunom Fællesdel, 2005-06; kontoruddannet ved Esbjerg
Politi, 1990; EFG Handel og Kontor, Handelsskolen i Esbjerg 1987-88.
Arbejde: Medindehaver af firmaet HelseWerk, 2014-; Indehaver af helsekostbutikken Bønnespiren i
Esbjerg 2008-; Foredragsholder; Giftefoged, Faglig ansvarlig på Kvaglund Bibliotek (KB), 2004-08; initiativtager til og projektleder på lektiecaféen i KB, 2006-08; kontorassistent på KB, 1993-2004; servitrice,
receptionist og globetrotter m.m., 1992-93.
Tillidshverv: Sikkerhedsrepræsentant, på KB, 2005-08; og tillidsrepræsentantsuppleant 2007-08.
Udmærkelser: Café projektet i Kulturministeriets idékatalog, 2007; Jyske Vestkystens succespris 2008;
Den forgyldte mursten – en anerkendelse fra kulturministeriet 2008; Bønnespiren, Årets servicebutik i
Esbjerg, 2010.
Begrundelse: Britta Kulmbach Gyldenklev (BKG) er virkelig et forbillede for alle de kvinder, der har en
idé og en drøm, som de gerne vil føre ud i livet. Hun er et godt eksempel på en fagligt aktiv kvinde, der
også orker at tage udfordringer op, som ligger langt ud over, hvad en arbejdsplads kan forvente. Hun har
f.eks. forvandlet et stort problem på Kvaglund Bibliotek til en fjer i hatten på samme institution. BKG har
startet en lektiecafé for de mange børn og unge med etnisk minoritetsbaggrund, der ”hang ud” på biblioteket og i butikscentret og forstyrrede, og igennem det projekt har hun været med til at give mange børn
og unge et skub i en god retning. Projektet gav genlyd over hele Danmark, og BKG har ved flere lejligheder været inviteret til at fortælle om projektet, som især har hjulpet mange unge etniske minoritetspiger,
der ikke altid har kunnet få hjælp med gymnasielektierne derhjemme. BKG har opnået fortrolighed og
respekt blandt børnene og de unge mennesker – ikke mindst blandt indvandrerdrengene. Nogle af dem
har udtalt til en avis, at når BKG siger, at man skal gøre noget, så gør man det partout. Og gerne bedre
end man selv havde troet, for BGK tror på en og giver en selvtillid. For børnene har BGK også arrangeret
ture og modeshows, som hun finansierede ved hjælp af fundraising.
BKG er også en modig normbryder i forhold til sin egen karriere. Først var hun ansat som fagligt ansvarlig
på Kvaglund bibliotek. Men i 2008 kastede BKG sig over en helt ny udfordring, der brød med mere gængse måder at gøre tingene på. Hun opsagde sit faste arbejde og startede som selvstændig med helsekostforretning, der efter et par år bare går forrygende med 3 fuldtidsansatte og 2 deltidsansatte. BKG har
bl.a. udvidet med netbutikken http://xn--bnnespiren-0cb.dk/ , og hendes forretning er blevet nomineret
som årets bedste servicebutik i Esbjerg i 2010. Med al hendes energi og gå-på-mod må hun bare videre.
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Gaarde-Fink, Mette - 2010/2011
Født: 1970
Sted: Nyborg
Uddannelse: Masterclass 2013; Proceskonsulentuddannelsen hos Green & Andersen, 2009; TDC’s interne lederuddannelse 2009; Asset Based Community Development fra Coady International Institute, St.
Francis Xavier University, Canada, 2003; Cand.scient.soc. i Internationale udviklingsstudier og Pædagogik
mshp. voksenuddannelse fra RUC, 2000.
Arbejde: HR Partner TDC, 2015; Streamlead og Change Manager i transformationsprogrammet TDC
2.0 2011-14; Rekrutteringschef i TDC, 2009; Sektionschef HR Analyse og planlægning i TDC, 2008; HR
Konsulent for rekruttering, medarbejderudvikling og mangfoldighedsledelse, 2005-07; Projektkonsulent
i forbindelse med regeringens handlingsplan for prostitution, Videns - og formidlingscenter for socialt
udsatte, 2005; Projektleder for Community Schools, UNICEF Zambia, 2003-04; Projektleder på danske og
europæiske analyser, evalueringer og procesopgaver inden for køn, integration, socialpolitik, beskæftigelse og uddannelse, Rambøll Management, 2000-02.
Tillidshverv: Initiativtager til Feministiske Forældre 2007 – se mere på www.feministiskeforaeldre.dk/
Medstifter af Feministisk Forum 1999.
Udgivelser: Undervisning af 16-25-årige flygtninge og indvandrere – en undersøgelse af særlige tilbud,
Anders la Cour, Mette Fink-Nielsen [nu: Gaarde-Fink], Lotte Bøggild Mortensen, Vicki Würtz, UVI & uc2,
1999; Placemaking and repatriation among Somalis in Denmark and Somaliland, Mette Fink-Nielsen,
Peter Hansen & Nauja Kleist Stichproben, Wiener Zietschrift für kritische Afrikastudien, Nr. 7, 2004.
Begrundelse: Mette Gaarde-Fink (MGF) startede sin karriere i TDC som mangfoldighedskonsulent og
viste lynhurtigt et brændende engagement for ligestilling, ligeløn og for mangfoldighed. Via TDC’s ligebehandlingsudvalg har hun bl.a. været med til at udforme en mangfoldighedskalender til samtlige ledere og
tillidsrepræsentanter i TDC. Den var på en sjov måde med til at skabe debat i de forskellige samarbejdsudvalg.
MGF er en fantastisk kvinde, der virkelig har forstået at sætte fokus på, at børns køn modelleres af deres
omgivelser. De forventninger, børnene bliver mødt med som henholdsvis pige og dreng, er afgørende
for, hvordan de kan opføre sig, hvad de kan vælge at lege med, og hvad de kan forestille sig om sig selv.
Det gælder også på børnehaveniveau. Derfor er hun medstifter af et debatforum, der hedder feministiskeforaeldre.dk. Her udfordres de stereotype forestillinger i daginstitutioner om, at dukkekrogen alene
appellerer til pigerne og tumlerummet til drengene. I det hele taget sætter MGF fokus på, at pædagogernes måde at omgås børnene på er med til at fastholde dem i de snævre traditionelle kønsroller. Det
gælder både de emner, de taler om med henholdsvis drenge og piger, og det kropssprog, de bruger. MGF
anser det for problematisk, at man lægger op til en stereotyp forestilling om, at drengene har lov til at
være aggressive, og pigerne skal være mere rolige og drage omsorg for hinanden. På den måde har man
indskrevet en kønsarbejdsdeling allerede fra børnehaven. Pointen med ligestillingspædagogik er ifølge
MGF ikke, at piger skal ændres til drenge eller omvendt. ”Tværtimod handler det om, at give alle børn
flere muligheder end at passe ind i en af de to kasser.” Det er overordentligt vigtigt, at der sættes mere
fokus på ligestillingspædagogikken i alle vore daginstitutioner. Det er MGF afgjort medvirkende til.
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Hallberg, Karen – 2011/12
Født: 1947
Sted: Vitved
Uddannelse: Århus Købmandsskole; revisoruddannet fra revisionsfirmaet Villy Pedersen, statsautoriserede revisorer, Århus, 1967.
Arbejde: administrativ leder af Kildevældskolen i København, 2004-13; økonomichef på Gladsaxe seminariet, 1996-2004; Administrationschef, Dantec Measurement Technology A/S, 1983-96.
Tillidshverv: Bestyrelsesmedlem i Kvindernes Bygning 2014-; Dansk Kvindesamfunds repræsentant
i KULU (Kvindernes ulandsudvalg), 2014-, og i Folkevirke 2013-; medlem af Dansk kvindesamfunds
Københavnskreds og aktiv i deres rådgivning 1992-; bestyrelsesmedlem i Ringsted Krisecenter 2005-15;
Landsforkvinde, Dansk Kvindesamfund, 1999-2011; forkvinde for Dansk Kvindesamfunds Krisecenter
2007; medlem af ”International Alliance of Women” 2005.
Udgivelser: Medforfatter til ”Forældreansvarsloven – hvad blev der af barnets tarv?”, Jurist- og økonomforbundets forlag, 2008; Medforfatter til ”Rettigheder” – en antologi om kvinders rettigheder, trykt af 3F
- ISBN 87-991048-1-4, 2006.
Begrundelse: Karen Hallberg (KH) har gennem 22 å, gjort et stort arbejde for at videreføre Danmarks
ældste kvindeorganisation, Dansk Kvindesamfund (DK), som udgiver verdens ældste levende kvindepolitiske blad ”Kvinden og Samfundet”. Men med KH ved roret er det lykkedes at tilpasse organisationen til
nye tider med en levende Facebook-profil, hjemmeside samt digitalt nyhedsbrev. I en tid hvor meget nyt
popper op og forsvinder igen, er det godt, at der er organisationer, der består og rummer ”historien” i
dens mest egentlige forstand.
I sin tid som formand har KH udadtil især markeret DK i forhold til forældreansvarsloven. Hun finder det
meget bekymrende, at loven fra 2007 sammen med strukturreformen har betydet, at de familier, hvor
konflikterne er uløselige, får en ringere hjælp til at overkomme skilsmissen end tidligere. Hovedreglen i
loven er, at moren og faren skal have fælles forældremyndighed, og at selv en voldelig forælder skal have
udstrakte samværsrettigheder. Da både forældremyndigheds- og samværssager nu startes ved statsforvaltningerne, hvor parterne ikke længere kan få gratis individuel juridisk bistand, kommer rigtig mange
børn i klemme. Forældreansvarsloven skaber ikke mulighed for, at forældre, på en professionel og saglig
måde, kan ledes igennem den tid, der er uhyre vanskelig for mange. KH har gennem sit virke i DK arbejdet for, at der skabes en ny lov, der på en helt anden måde kommer til at bygge på den aktuelle forskning
og viden om konfliktløsning.
Listen over kvindepolitiske kampagner, som DK har stået i spidsen for eller været en del af sammen
med andre ligestillingsaktører, er lang. Det gælder både kvinder i ledelse, bestyrelser og politik, ligeløn,
etniske kvinders udfordringer, partnervold og voldtægt. Men KH har været med til at sikre, at DK også
spillede en central rolle i kampen for at minimere handel med kvinder og børn til prostitution. DK går ind
for et forbud mod købesex for at gøre det mindre legitimt at gå til prostituerede. DK mener, at kun en
mindre efterspørgsel vil stoppe den stadig stigende import af handlede kvinder. I stedet har KH ambitiøse håb for fremtidens kvinder: uddannelse, selvforsørgelse og et liv uden seksuel udnyttelse og vold i
sexindustrien.
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Hammond, Aleqa - 2010/11
Født: 1965
Sted: Narsaq, Grønland.
Uddannelse: Grønlandsk, Det Grønlandske universitet, Ilisimatusarfik, 1991-93; engelsklæreruddannelsen, Arctic College i Iqaluit, 1989-91; HF i Aasiaat, 1987-89; efterskoleophold i Ellekilde/ DK, 1985.
Arbejde: medlem af Folketinget for Siumut 2015-; bestyrelsesmedlem for Gardar Foundation, 2006-;
Forkvinde for Siumut, 2009-14; medlem af Grønlands Landsting for Siumut, 2005-14; Landsstyremedlem
(minister) for finanser og udenrigsanliggender, 2007-08; Landsstyremedlem (minister) for familier og
justitsvæsen, 2005-07; næstformand for Great Greenlands bestyrelse, 2005-06; bestyrelsesmedlem for
Destination South Greenland, 2004-05; turistchef i Qaqortoq, 2004-05; Sulisartut Højskoliat, Qaqortoq,
turisme og kultur, 2002-03, Inuit Circumpolar Conference, commissioner, 1999-2003; kulturkoordinator,
Arctic Winter Games 2002; Nuuk Tourism 1996-99; informationsmedarbejder i Landsstyrets sekretariat,
1995-96; regional koordinator i Diskobugten for Greenland Tourism, 1993-95.
Tillidshverv: Bestyrelsesformand for Greenland Adventure Race, 2004-06; bestyrelsesmedlem for Greenland Adventure Race 2006-.
Begrundelse: Aleqa Hammond (AH) har gjort en bemærkelsesværdig karriere i det grønlandske samfund. Som den første kvindelige leder af Siumut (socialdemokraterne) er hun en flot rollemodel for unge
kvinder i Grønland med lyst og mod til at sætte præg på udviklingen i landet. Selv er hun vokset op højt
mod nord i Uummannaq, hvor hendes forældre levede af jagt og fiskeri. Hendes far omkom under fangst,
da hun var 7 år, så hun har tidligt lært, hvor stærke og betydningsfulde grønlandske kvinder er. I hvert
fald har hun fundet styrke til at tage uddannelse. Hun taler flydende grønlandsk, dansk, engelsk, tysk og
inuktitut. AH har rejst 6 år i udlandet for at lære sprog og andre kulturer. Det har ført til vigtige poster i
politik og inden for turismeerhvervet i Grønland. Hun er den første kvinde, der blev valgt ind i landstinget
og blev minister på stedet. Hun har hun bl.a. været finans- og udenrigsminister samtidig.
AH’s politiske engagementer spænder vidt. Ud over det udenrigspolitiske har AH gjort en stor indsats for
at styrke erhvervslivet på Grønland, som jo er fundamentet for et godt velfærdssamfund. AH har også
engageret sig i kampen for øget selvstyre, ligesom hele det retspolitiske og kriminalpræventive område
har haft hendes bevågenhed. Hun har også haft øje for kvinders vilkår på Grønland, derom vidner bl.a. et
ordførerskab om et behandlingscenter for personer, der har været udsat for seksuelle overgreb. AH er en
kvinde, der står ved sine holdninger, også når det er svært. Således trak hun sig i 2008 fra finansudvalget
i protest mod regeringens økonomiske politik. Og det var vel at mærke hendes eget parti, der var ved
magten. Ved 2013-valget blev hun landsstyreformand med det højeste antal personlige stemmer nogensinde. Hun blev især kendt for at være den hidtil mest udtalte fortaler for grønlandsk selvstændighed. AH
måtte dog gå på orlov i 2014 efter at have været indblandet i en sag om bilagsrod. Men nu er AH tilbage i
den politiske manege – ved Folketingsvalget i 2015 blev hun valgt ind for Siumut.
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Hansen, Bente – 2007/08
Født: 1940
Sted: Kolding
Uddannelse: Mag. art. litteraturvidenskab, Københavns Universitet, 1966 efter afsluttede studier ved
Sorbonne i Paris.
Arbejde: Freelance forfatter, journalist og foredragsholder; i redaktionen af tidsskriftet Salt, 2006-07;
med i www.modkraft.dk (Kontradoxa) 2001-06; medarbejder på ugeavisen Socialisten 1995-2000; programredaktør Statens Filmcentral, 1981-83; medarbejder DR TV-kulturafdeling, 1983-90; chefredaktør
på Information, 1976-78; ansat som forskningsstipendiat Kbh’s Universitet, 1970-75 og medredaktør af
Fælleden (1974-75); redaktør Politisk Revy, 1966-71; medarbejder ved SF bladet, 1962-67; litteraturanmelder dagbladet Aktuelt, 1961-67; formand Frit Danmarks Ungdomsgruppe, 1961-64; med i redaktionen på bladet Algier Frit, 1961-62.
Tillidshverv/NGO aktiviteter: Fra 1996-2012 medlem af Menighedsrådet i Københavns Domkirke. Bente
var forkvinde for bestyrelsen i ugeavisen Socialisten 1995-2000 og medlem af bestyrelsen i The Clean
House og Det Fri Gymnasium. Som kvindesags- og venstrefløjsaktivist har Bente bl.a. været aktiv i Anti-atomvåben-kampagnen, en række antiimperialistiske bevægelser og Rødstrømpebevægelsen. Hun har
været politisk aktiv i SF og VS.
Udgivelser: Bente har et længere forfatterskab bag sig af digte, debatteater, artikler, klummer, debat
mm. Erindringsbogen ”Historien findes”, Gyldendal 2014; ”Gud og Hvermand”, People’s Press 2008, om
forholdet mellem tro og politik; ”En køn historie”, Lindhardt og Ringhof 2004, en personlig beretning om
Rødstrømpebevægelsen; ”Kvinderne i faget I-II ”, 1989, en dokumentarfilm til DR-TV; ”Kvinderne fra Herning”, 1971, debatteater. Se yderligere i Dansk Kvindebiografisk Leksikon, Kraks Blå Bog og hjemmesiden
http://bentehansen.info/.
Udmærkelser: Statens Kunstfonds livsvarige legat, 2005; PH-Prisen 1973.
Begrundelse: Bente Hansen (BH) har om nogen været med til at sætte uligheden mellem kvinder og
mænd på den offentlige dagsorden. Især arbejderkvinders vilkår har haft hendes bevågenhed, da hendes
kvindepolitiske engagement altid har været koblet med hendes socialistiske engagement. F.eks. handlede
hendes første udgivelse om syerskernes akkordarbejde. Debatstykket ”Kvinderne fra Herning” fra 1971
byggede på hendes egne erfaringer, som akkordarbejder en sommer på en tekstilfabrik. Som programmedarbejder i DR producerede hun dokumentarserien ”Kvinder i faget” i 1989, hvor hun på baggrund af
interviews med fagforeningsveteraner og kvindeforskningens resultater fik synliggjort en hidtil ukendt
historie om kvindernes indsats i arbejderbevægelsen. Denne serie blev til som protest mod, at en anden
TV serie om fagbevægelsen ”Snart dages det”, totalt forbigik kvindernes rolle. Bente har været initiativtager til adskillige seminarer og konferencer med hovedvægt på det kvindepolitiske område. Hun har
inspireret og irriteret kvinder i fagbevægelsen gang på gang. Hun var en central aktør i den tidlige Rødstrømpebevægelse, som man må sige har været en afgørende forudsætning for, at de kønnede uligheder
for alvor blev sat til debat i 60’erne og 70’erne og siden aldrig helt har kunnet negligeres.
Hun har i det seneste årti delt ud af sine erfaringer fra sit aktive liv i bl.a. ”En Køn Historie” 2004, der
er en vedkommende personlig beretning fra Rødstrømpebevægelsen fortalt i et let og underholdende
sprog. Ligeledes har hun i erindringsbogen ”Historien findes” 2014, fortalt om sit liv som socialist, feminist og journalist – og i ”Gud og Hvermand” 2008, skriver hun om, hvordan disse kasketter for hende går
hånd i hånd med en kristen tro. På den måde er nogle af de vigtige erfaringer gjort af hende selv, og de
bevægelser hun har været en del af, blevet givet videre til eftertiden.
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Hansen, Ditte – 2010/11
Født: 1970
Sted: København
Uddannelse: Uddannet skuespiller ved Skuespillerskolen ved Odense Teater i 1996.
Arbejde: Fastansat på Odense Teater, 1996-97. Har siden opnået stor anerkendelse som en skuespiller,
der mestrer en stor varietet af roller, fra de komiske i Cirkusrevyen (2006-14) til de mere alvorlige, bl.a.
i sin meget roste rolle som Blanche i ”Omstigning til Paradis” på Det Kongelige Teater og i ”Kan trolden
tæmmes” på Nørrebro Teater og ”Scener fra et ægteskab” på Folketeatret. Har haft flere roller i såvel
film som TV- serier, bl.a. ”Far til Fire”, ”Oh Happy Day”, ”Parterapi” og ”I Hegnet” (satire DR2). Stod bag
den anmelderroste monolog ”Bitterfissen”, som hun var med til at ombearbejde til opsætning på scene.
Har skrevet tekster til Bornholmerrevyen, Nykøbing Falster revyen og Cirkusrevyen. Tekstforfatter og
skuespiller i DR Radio P2’s satire-program ”I Hegnet”. I samarbejde med Louise Mieritz forfatter til teaterstykket ”Mågens” på Nørrebro Teater, og til TV-serien ”Ditte & Louise” til DR.
Udgivelse/udmærkelse: Robert-nomineret for bedste hovedrolle for sin medvirken i TV satire serien
”I Hegnet”, 2013; nomineret til Zulu Comedy Award 2011 for ”Bitterfissen”; Lauritzen-Prisen 2009 for
”fremragende kunstnerisk præstation på den danske teaterscene”; nomineret til Reumert for Helena i
”En Skærsommernatskomedie”, 2009; årets Dirch 2003 - Bedste revyskuespiller.
Begrundelse: Ditte Hansen (DH) har med Bitterfissen givet et levende, humoristisk og troværdigt kritisk
billede på nutidens kvinde- og moderrolle. Hun spidder på eminent vis kønsarbejdsdelingen og de forventninger, der er til kvinden i dag. DH formår at servere tørre statistikker om uligestilling som stand-up
comedy og kan derfor også kommunikere budskabet ud til et bredere publikum. Denne særlige evne - at
kombinere teori/tørre tal med stand-up - er særegen og vidner både om stor seriøsitet, stort engagement og en livlig fantasi.
DH deltager løbende i den danske ligestillingsdebat. Også her er hun svær at bide skeer med. Derom
vidner et interview i Politiken om monologen ”Bitterfissen” den 02.10.08. Af I Byen’s satiriske interviewer
”Djævelens Advokat” bliver hun f.eks. stillet følgende spørgsmål: ”Måske skal vi snakke om, at I slet ikke
er kvinder nok til at få børn, hvis et par lortetunge bleer kan slå jer så meget ud af kurs?” hvortil DH svarer: »Der tror jeg, du har en pointe. Der har vi simpelthen brug for mændene til at række os en hjælpende hånd. For eksempel i seks måneder, du ved - halvdelen af barselsperioden. Så har vi også meget mere
at snakke om bagefter«.
DH får også med stort held sat fokus på mandsdominansen indenfor kunst- og teaterverdenen, hvor
hun bl.a. spørger, hvorfor den kunst - litteratur, teater m.m. - der omhandler kvindeliv, anses for at være
mindre interessant og mindre værdifuld som kunst. DH formår i sin humoristiske tilgang at være kritisk
over for både manderollen og kvinderollen og kan på blændende vis italesætte dobbeltmoralen i begge
kønsroller.
DH har i øvrigt også opnået stor anerkendelse som en skuespiller, der kan spille mange forskellige slags
roller. Hun er en kunstner, vi kan forvente mange spændende oplevelser med
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Hansen, Jette Anne-Marie – 2015
Født: 1960
Sted: Esbønderup
Uddannelse: Etårig uddannelse som psykoterapeut ved ”Wattar-gruppen”, 2009; mag.art. i nordisk litteratur fra Københavns Universitet, 1991; nysproglig student, Frederiksborg Statsskole, 1979.
Arbejde: Psykoterapeut, 2009; forfatter, 1999-; journalist, bl.a. debatredaktør ved dagbladet Aktuelt,
1999-2001; redaktør for KVINFOs tidsskrift, FORUM, 1993-97.
Tillidshverv: Næstformand i bestyrelsen for foreningen «Netværket» - en forening for kvinder med
prostitutionserfaring, der arbejder for kriminalisering af sexkøb, 2015-; bestyrelsesmedlem i Kvindeligt
Selskab, 1992-2000.
Udgivelser/produktion: Patteprinsen og de skinhellige drager, feministiske billeder, forlaget C&K , 2012;
Så længe vi lever, C&K Forlag, 2005; bidrag til flere antologier, bl.a. Jeg slipper dig ikke, før du velsigner
mig, antologi red. Jette Hansen mag.art., forfatter, Aschehoug, 2003; Fyret: 10 beretninger om at miste
sit arbejde. red. / Pernille Bramming; Jette Hansen. 1.udg. København, Aschehoug (Norway), 2001; Det
bløde punkt - kvindeidentitet i 90’erne, Tiderne Skifter, 1999; adskillige kronikker i Politiken og Information bl.a. ’Må du dø en langsom og pinefuld død...’ om at der i danske mediers debattone trives en særlig
kvindehadsk tone, 22. august 2014.
Begrundelse: Jette Anne-Marie Hansen (JAMH) har om nogen taget kampen op med de blå feminister,
som hun benævner antifeminister. Således udtaler hun til Information den 23.4.2012: »De borgerlige antifeminister er en underafdeling af højrefløjens generelle dominans i medierne. De borgerlige debattører
har haft så mange ressourcer at sætte ind i debatten med, at de venstreorienterede debattører og feminister er krøbet i et musehul«. »Der er stadig kollektive kønspolitiske interesser, som er værd at kæmpe
for, og derfor skal man passe på, at den bevidsthed ikke drukner i en efterhånden afsporet debat«,
understreger hun videre. Den udfordring tager hun for alvor selv hul på med debatbogen ”Patteprinsen
og de skinhellige drager, feministiske billeder” fra 2012. Marie Louise Kjølbye anmeldte bogen rosende i
Information den 02.03.12: ”Patteprinsen er den selviscenesatte tabermand, der helst bare ville have lidt
mere uretfærdighed tilbage til gunst for sig selv, som i patriarkatets gode, gamle dage. De hellige drager
er en række yngre kvindelige debattører, de såkaldte ’blåfeminister’ eller borgerlige antifeminister, der
mener, at fuld ligestilling allerede er en realitet, og at kvinders mindre magt og færre penge, skyldes at
kvinder selv vælger det. Det kan vel ikke være samfundets problem?” JAMH’s store fortjeneste er at stå
op mod disse holdninger ved at analysere, hvorledes disse debattører ved hjælp af stråmænd og andre
ufine metoder vanskeliggør en reel debat om, hvordan kvinder og mænd sammen kan udvikle samfundet
til gavn for begge køn. Den debat mener hun i langt højere grad skal handle om, hvorledes det reproduktive arbejde opprioriteres, samtidig med at mændene gøres ansvarlige - på kvindernes præmisser. Hun
frygter ”at hvis kvinderne ikke benævner bindingen og stiller krav om dens forvaltning som et fælles kulturelt anliggende, kommer den til at ligge en i ordløshedens mørke”. JAMH har også modet til fortsat at
afsløre den kvindefjendskhed, som en afsporet debat har ført til, og som afholder en del mennesker fra
at gå ind i debatten. At de unge kvinder melder sig så villigt på kvindefjendtlighedens front, mener JAMH
skyldes mænds betydelig magt bl.a. i medierne, som sikrer de unge antifeminister succes som offentlige
debattører. Uden JAMH’s stædige og meget professionelle tilgang til hele debatten om feminisme så det
virkelig sort ud for de kommende generationer af feminister.
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Hansen, Lise Lotte – 2015
Født: 1962
Sted: Roskilde
Uddannelse: Ph.d., Institut for Samfund & Erhverv, Roskilde Universitet, 2004; mag.art. i Kultursociologi,
Københavns Universitet, 1994; studentereksamen, Roskilde Katedralskole, 1981
Arbejde: Lektor, Institut for Samfund & Globalisering (ISG), Roskilde Universitet, 2007-; Adjunkt, ISG, Roskilde Universitet, 2004-07; ekstern lektor & forskningsassistent, Institut for Samfund & Erhverv, Roskilde
Universitet, 2002-04; Ph.d. studerende, Institut for Samfund & Erhverv, Roskilde Universitet, 1999-2002;
undervisningsassistent, Sambas, Roskilde Universitet, 1998-99; forskningsassistent, FAOS, Københavns
Universitet, 1995-98; underviser i sociologi, Socialrådgiverskolen, København, 1995-96.
Tillidshverv: Medstifter af og bestyrelsesmedlem i Feministisk Forandring, 2015-; medstifter af og bestyrelsesmedlem i Center for Køn, Magt og Mangfoldighed, Roskilde Universitet, 2009-; medstifter af og
koordinator for Gender & Industrial Relations Research Network 1996-2003 (nu under ILERA, ILO).
Udgivelser/produktion: Bl.a. igangværende forskningsprojekterne: ”Mangfoldighedsdemokrati i det
fagpolitiske arbejde”, ”Worker Solidarity/ies – between crisis and renewal”; ”Gendering and Diversifying
Trade Union Leadership, Routledge”, sammen med Sue Ledwith, 2013; ”Ligestillingspolitiske problemer
– og mulige løsninger. Køn, magt og forandring i LO & UNISON”, Ph.d. afhandling, Institut for Samfundsvidenskab & Erhvervsøkonomi, Roskilde Universitet, 2004.
Begrundelse: Lise Lotte Hansen (LLH) har, som en af få i Danmark, viet sin forskning til at undersøge
udviklingen på det danske arbejdsmarked og i fagbevægelsen ud fra et stærkt fokus på køn, ligestilling,
mangfoldighed og solidaritet. Denne kombination af forskningsinteresser er der kommet mange spændende og konstruktive projekter og samarbejder ud af. Bl.a. har LLH i sin Ph.d. undersøgt hvilke ligestillingspolitiske problemer der er til stede i LO, og hvordan disse kan håndteres. Hun er også kommet med
anbefalinger til, hvordan den danske fagbevægelse kan udvikle demokratiet, så den bliver bedre til at
inkludere kvinder og forskellige minoritetsgrupper i beslutningsstrukturerne. Pt. har hun gang i to forskningsprojekter, der kredser om hvad der skaber/ modvirker solidaritet mellem forskellige grupper af arbejdstagere. Hun har særligt fokus på kvinder, etniske minoriteter og på migrantarbejdere, der arbejder
på rengøringsområdet, som er kendetegnet ved at være lavtlønnet, have stor udskiftning og mange løse
ansættelser, meget gråzone arbejde, mange uorganiserede og nederst i arbejdsmarkedshierarkiet. LLH
kigger også på, hvilken rolle fagbevægelsen spiller i denne sammenhæng, og hendes forskning er derfor
utrolig relevant for de udfordringer, den danske fagbevægelse står overfor i dag.
LLH’s forskning er også interessant, fordi hun søger at finde svar i samarbejde med dem, som er i søgelyset for hendes forskning. Derfor oprettede hun i 2015 i FIU-Ligestillings-regi en forskningsstudiekreds,
hvor hun sammen med repræsentanter fra fagbevægelsen diskuterede udfordringer og løsninger i forhold til solidaritet og sammenhold blandt lønmodtagere på det danske arbejdsmarked.
LLH er også aktiv uden for universitetsverdenen. I 2015 tog hun sammen med Annelise Rasmussen initiativ til foreningen Feministisk Forandring, som søger at skabe dialog og aktivisme om feministisk politik
og visioner i Danmark. Foreningen var på gaden til markeringen af 100-året for kvinders stemmeret, til
Folkemødet på Bornholm og til Priden, og har via et debatmøde været med til at sætte fokus på feministisk økonomi i en dansk kontekst, og vil søge at skabe en ny – og mere feministisk - dagsorden for den
økonomiske politik.
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Hedlund, Susan – 2008/09
Født: 1962
Sted: Nørrebro, København
Uddannelse: En lang række af Fagbevægelsens interne uddannelser (FIU), bl.a. Køn og formidling, samt
voksenunderviseruddannelsen, FIU, 2006, lederuddannelse med fokus på køn, FL, med eksamen i universitetsmodulerne ”Teorier om Køn” 2002 og ”Køn og kulturanalyse” 2003; merkonom i Personaleudvikling
og Økonomi, Copenhagen Business School, CBS, 2001; kontorassistent, AF Storkøbenhavn, 1985.
Arbejde: Leder af AKB afdelingers kvartershus i Kgs. Enghave, 2003-; freelance underviser på HK’s uddannelser af tillidsrepræsentanter, 2002-; projektleder for byudviklingsprojekt for Lejernes Landsorganisation Danmark, 1999-2003; coach for FIU’s faglige ligestillingsnetværk i København, 2002-08; formand
for Bydelsrådet i Kgs. Enghave, 1998-2002; freelance underviser i AOF Danmark, 1999; sagsbehandler
ved Danske Sælgeres A-kasse, 1988-91, rekrutteringskonsulent og projektkoordinator m.m. samme sted,
1991-98; Metals a-kasse 1987-88; overassistent og gruppeleder ved AF Storkøbenhavns tilsynsafdeling,
1985-87.
Tillidshverv: medlem af Borgerrepræsentationen, 2009-; folketingskandidat for Socialdemokraterne i Københavns 9. kreds, 2007-; bestyrelsesmedlem i Arbejdsmarkedsservice, København, 2008-; 1. suppleant
for socialdemokraterne til Borgerrepræsentationen, 2005-09; formand for LO City, 2005-08; formand for
Det Rummelige Arbejdsmarked; formand LO København 2002-05; bydelsborgmester, 1998-2002; valgt til
Bydelsrådet for socialdemokraterne i 1996-2002 - her udvalgsformand for gader og veje samt erhverv og
beskæftigelse og kvartersløft; en lang række bestyrelsesposter og tillidshverv inden for fagbevægelsen
især HK; Danske Sælgere, 1988-98.
Begrundelse: Susanne Hedlund (SH) er et politisk menneske, der konstant kommunikerer sin sociale
indignation. Det har hun gjort i mange år både politisk og fagligt. Men i år 2000 fik indignationen og
kommunikationen et kønsperspektiv. SH har selv udtrykt: ”At hun sprang ud af skabet som feminist”, da
hun på et FIU-kursus fik øje for, at kønnet indgår i alle forhold som en struktur, der underordner kvinder.
Siden SH sprang ud af skabet, har hun været en vedvarende forkæmper for ligestilling, og hun er en af
de politikere, om hvem man kan sige, at hun ”tænker køn og ligestilling ind i alt arbejde”. Før det omtalte
kursus anså SH ofte diskussioner om ligestilling mellem kønnene som overflødig ynk. Den nye indsigt
har gjort det lettere at analysere og gennemskue forskellige magtspil. Med sin opgave i forbindelse med
uddannelsen ”Køn og Kulturanalyse” var Susan med til at åbne HK’s øjne for, hvor langt organisationen
var fra at leve op til egen målsætning om at kønsmainstreame alle væsentlige tiltag og beslutninger.
Politisk kæmper SH for, at alle skal have lige muligheder og lige adgang til bl.a. uddannelse, sundhedssektoren og en bolig, som kan betales. Hun er bl.a. bekymret over det stadigt stigende antal hjemløse i
København, ligesom hun mener, at det er en skændsel, at regeringen ikke afsætter de nødvendige politiressourcer til at få stoppet bagmændene bag menneskehandel til prostitution.
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Helth, Hanne - 2015
Født: 1962
Sted: Fredericia
Uddannelse: Mediator, Folkeuniversitetet Roskilde, 2004; erhvervsvejleder, AF Vejlederuddannelse;
2000; ergoterapeut, Ergoterapeutskolen København, 1989; musiksproglig student, Esbjerg Amtskommunale Gymnasium, 1980.
Arbejde: Kommunikationskonsulent m.m., Folketinget, 2004-; projektleder Reden/Reden International,
2000-04; erhvervsvejleder, AF Storkøbenhavn, 1997-2000; projektleder, Café Offside, 1994-97; censor, Ergoterapeutskolernes Censorkorps, 1994-97; ergoterapeut, Ballerup Kommunes Socialpsykiatri, 1989-94;
socialpædagogisk medarbejder, Kofoeds Skole, 1984-89.
Tillidshverv: EU-Kommissionens Antitrafficking-platform, 2013-; talsperson for 8. marts-initiativet, 2008-;
styrelsesmedlem, Dansk Kvindesamfund Københavnskreds, 2004-; Antitrafficking-netværket, 2002-;
international sekretær, International Abolitionist Federation, 2000-03.
Udgivelser/produktion: Kronikker og debatindlæg i avis, radio- og tv og på sociale medier i Danmark
og internationalt om prostitution, sexkøb og kvindehandel, 1999-; oplæg ved konferencer, høringer og
workshops, om sexkøb, prostitution, kvindehandel, aktivisme og feminisme bl.a. for parlamentarikere i
Folketinget, EU-Parlamentet; den amerikanske kongres 1999; skrevet høringssvar, rapporter og analyser
om sexkøb, prostitution, kvindehandel og lovgivning på området til bl.a. CEDAW-Kommissionen, Folketinget m.fl. 1999-; bidraget til bl.a. bøgerne: ’Minors in the Sex Trade’, 2001; ‘Den erotiske side’, 2008; ’The
Nordic Model’, 2013.
Begrundelse: Hanne Helth (HH) har i over 20 år arbejdet med kriminelle, stofmisbrugere, etniske minoriteter, alkoholikere og prostituerede. Især den sidste gruppe har fået HH til at gå på barrikaderne og tale
for en kriminalisering af sexkunder. Hendes dybe kendskab til sexindustrien og miljøets og sexkundernes vold mod kvinder og elendighed fra arbejdet på Reden har virkelig engageret hende i kampen mod
prostitution. Erfaringerne har hun brugt i kvindebevægelsen, hvor hun bl.a. i 2008 stod for Tag stilling
mand-kampagnen, som var verdens første kampagne af sin slags, der engagerede de mænd, der ikke
udnytter kvinder i prostitution. Og hun organiserede prostitutionskritikerne i 8. marts-initiativet i kravet
om forbud mod køb af sex.
Hensynet til de svage i samfundet har fulgt HH siden opvæksten i det sydvestjyske. I hjemmet lærte hun
tidligt ”at de værdier, vi bryster os af i samfundet, skal omsættes til handling”. Det tog hun helt bogstaveligt, da hun som helt ung flyttede til København og tog arbejde på Kofoeds Skole som socialarbejder
og senere engagerede sig i værestedet Reden, hvor gadeprostituerede kan få hjælp og et pusterum i
barsk hverdag. Som det fremgår af listen over udgivelser/produktion, har HH forstået at netværke både
nationalt og internationalt. Og hendes engagement og mange kompetencer er blevet bragt i spil i rigtig
mange sammenhænge. Hun har blandt andet været med i forarbejdet til den første danske handlingsplan til bekæmpelse af handel med kvinder, ligesom hun var en central skikkelse i det danske forarbejde
til Nordisk Forum i Malmø i 2014. I Kristelig Dagblad 8.03.08 er hun i et portræt beskrevet af sine venner
som et menneske med mange facetter, farverig - og både klog og god til at formulere sig, så almindelige
mennesker kan forstå det. Hun har også substans, så man kan regne med, at hun siger, hvad hun mener
og ikke går på kompromis med sine værdier.
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Helweg-Larsen, Karin – 2011/12
Født: 1940
Sted: København
Uddannelse: speciallæge i samfundsmedicin, 1995; embedslægeeksamen, 1982; speciallæge i patologi
og histologi, 1975; autorisation til selvstændig lægevirksomhed, 1971; Medicinsk embedseksamen, 1966.
Arbejde: Technical Advisor, WHO regional office, Kvinder og børns sundhed i forhold til epidemiologiske
aspekter af vold mod kvinder, 1997-; seniorforsker, Statens Institut for Folkesundhed, 1995-2013; læge
og siden konsulent i Medicinal Statistisk afdeling, Sundhedsstyrelsen, 1993-98; bl.a. lektor ved Retsmedicinsk Institut, retspatologisk afdeling, Københavns Universitet, 1980-93.
Tillidshverv: Medlem af regionsrådet og i forretningsudvalget, Region Hovedstaden for Enhedslisten,
2009-12; medlem af Lægeforeningens Etiske Udvalg 1990-96 og af arbejdsgruppen for menneskerettigheder i Lægeforeningen, 1996-99; medlem af International Committee on Standardized Autopsi Protocol
for Unexpected Sudden death at the National Institute of Child Helth and Human Developement, NICHD,
USA, 1992-94; vicepresident in den permanente arbejdsgruppe i European Society for Study and prevention of Infant Death (ESPID), 1991-95; medlem af Købehavns Universitetets Ligestillingsråd, 1987-92;
medlem af bestyrelsen i Dansk Samfundsmedicinsk Selskab 1984-90.
Udgivelser:”Is Sexual Victimization Gender Specific? The Prevalence of Forced Sexual Activity Among
Men and Women in Denmark, and self reported wellbeing among survivors” i “Interpersonal Violence”
vol. 23 nr.10, 2008; rapport om ”Kønsforskelle i unges udøvelse af vold og udsathed for vold” for Ministeren for Ligestilling, 2007; Psykisk trivsel og psykisk sygdom. Etniske forskelle blandt unge i Danmark,
sammen med Kastrup og Flachs, Statens Institut for Folkesundhed, 2007; ”Kvinder – køn, krop og kultur”
sammen med Beth Lilja Pedersen og Anette Tønnes Pedersen, Gyldendal Uddannelse, 2000; ”Danske
kvinders sundhed og sygelighed” Danske Kvinders Nationalråd og DIKE, 1997.
Begrundelse: Karin Helweg-Larsen (KHL) har med sin lægelige baggrund gjort et kæmpe arbejde for
at fremme menneskerettigheder og bekæmpe vold mod kvinder, voldtægt og seksuelle overgreb. Det
gælder både i forhold til etniske danskere, danskere med anden etnisk baggrund og mennesker andre
steder i verden, som KHL’s omfattende CV afslører. Det fulde CV kan ses på i Kvinfos ekspertdatabase. Her
fremgår det også, at hun har produceret tæt ved 100 peer-reviewed artikler til danske og udenlandske
tidsskrifter om bl.a. medicinsk-etiske problemstillinger, kvinders liv og sundhedsrisici, vold, voldtægt, seksuelle overgreb, abort, fødselskomplikationer, abort, spædbarnedødelighed, og kønsforskelle i sundhedsrisici, sygelighed og dødelighed. KHL var tidligt med til at italesætte ulighed i sundhed. Allerede tidligt
dannede hun sammen med bl.a. Birgit Peterson (også optaget i Kvindernes Blå Bog) en arbejdsgruppe,
der satte fokus på kvinder og sundhed. Men vigtigst er måske KHL’s løbende forsøg på at omsætte sin
store viden til konkrete forandringer. Hun deltager i debatter og engagerer sig i relevante foreninger,
ligesom hun fra 2009-12 sad i Regionsrådet i Region Hovedstaden for Enhedslisten. Her arbejdede hun
for, på baggrund af hendes brede erfaring og viden om køn, etik og mangfoldighed i sundhed, at fremme
kvaliteten i regionernes sundhedspolitiske beslutninger, til trods for den inerti og indifference, der eksisterer i dansk politik i forhold til disse temaer.
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Henningsen, Inge – 2011/12
Født: 1941
Sted: Frederiksberg
Uddannelse: Cand. stat. Københavns Universitet, 1966; Matematisk Student fra Holte Gymnasium, 1959;
Arbejde: Selvstændig konsulent 2011-; seniorforsker ved eXbus med forskning i mobning i skoler, Institut
for Læring, Danmarks Pædagogiske Institut, Aarhus Universitet, 2008-11; forsker og underviser på Institut for Matematisk Statistik under Københavns Universitet, 1966-2008; fra 1974 som lektor.
Udmærkelser: Netværket for Køn og Arbejdsmarkeds Ligestillingspris, 2008; KRAKA Prisen 2000.
Tillidshverv: Forkvinde i Foreningen for Kønsforskning 2014-; Aktiv i mainstreamingsnetværket (netværk
af faglige folk, forskere og praktikere) 2005-; forkvinde for KVIFO’s bestyrelse, 2001-09; medlem af forskellige af KU’s styrende organer, fx af konsistorium 1984-92; medlem af Miljøministeriets Risikoudvalg,
1987-92; redaktør af tidsskriftet Naturkampen, 1980-92.
Udgivelser: Bl.a.: ”Likestilling i akademia. Er eksellense for menn og Grand Challenges for kvinner?”
sammen med Knut Liestøl i Tidsskrft for kjønnsforskning 2013; ”Classroom culture and Bullying” sammen med Kofoed og Rabøl Hansen 2013 i Schott & Søndergaard (eds.); ”School Bullying: New Theories
in Context”. Cambridge University Press; ”Også prostituerede har krav på retvisende statistik.” Interview i Kvinfos Webmagasin, 2011. ”At springe over hvor gærdet er højest” i Ungdomsforskning 2010
(3&4); ”Forskningsråd i Danmark - mangfoldighed og universalisme?” sammen med Heine Andersen,
2009, Sociologisk Institut, KU; ”Køn og uddannelsesvalg”, i ”Lige muligheder – frie Valg?” red. Emerek
og Holt, SFI, 2008; ”Underrekruttering af kvinder på danske universiteter” i Kvinden & Samfundet nr. 1,
2004; ”Modselektion eller efterslæb” i Akademisk tilblivelse, sammen med Lis Højgaard og Dorte Marie
Søndergård, Akademisk Forlag, 2003; ”Nyborgs konklusioner holder ikke”, Forum for køn og kultur/ på
kanten, december 2003; ”Mainstreaming inden for naturvidenskab, også et spørgsmål om fag”, Kvinder
Køn og Forskning, nr. 2, 2000; ”Om kvalifikationer og køn” i Kvinder Køn og Forskning, nr. 1, 1999; ”Lægevidenskab og køn” i Køn i den akademiske organisation, arbejdspapir nr. 2, Københavns Universitet, 1998.
For yderlige se http://www.kvinfo.dk/side/383/x
Begrundelse: Inge Henningsen (IH) har gennem mange år gjort et kæmpe arbejde for at fremme ligestilling mellem kvinder og mænd i Danmark. Allerede i begyndelsen af 1970 var hun - inspireret af et studieophold i USA i 1969-70 - den drivende kraft i kvindepolitikarbejdet i partiet Venstresocialisterne. Med sin
statistiske baggrund har hun ved mange lejligheder formået at gennemhulle argumenter, påpege forkert
anvendt statistik eller påvist helt nye sammenhænge. For eksempel var hun den første til at påpege, at
mandefagsstrategien i 80’erne var forkert funderet. Piger vælger lige så bredt som drenge, mænds jobområder er bare langt mere snævert definerede. Ud over kvinders uddannelsesvalg har IH været optaget
af at nedbryde det meget kønsskæve hierarki på universiteterne. Hun har samarbejdet med kønsforskere
inden for sociologi, politologi og psykologi om forskningsprojektet ”Køn i den akademiske organisation”,
som er en kortlægning af kvinders og mænds vilkår og muligheder i højere uddannelse og forskning. De
senere år har IH lagt et stort arbejde i Mainstreamingsnetværket af 2005, som især arbejder for at sikre,
at regering og Folketing lever op til ligestillingslovens § 4 om, at al offentlig forvaltning og beslutningstagning skal køns-konsekvensvurderes. Også her er hendes statistiske baggrund og store evne til at formidle
ny viden til ikke talkyndige mennesker helt uvurderlig.
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Henriksen, Inge Skjoldager –
2007/08
Født: 1935
Sted: Nr. Sundby
Uddannelse: Mellemskoleeksamen, Ryesgade Skole i Aalborg, 1949; damefrisør i Aalborg, 1954; Siden
har hun kvalificeret sig via Fagbevægelsens Interne Uddannelsessystem (FIU) og via sit omfattende faglige og politiske engagement.
Arbejde: Damefrisør i Aalborg, 1954-57; selvstændig frisørsalon som 22-årig, 1957-70; dagplejemor
1970-86; det resulterede i et fagligt engagement med en række tillidshverv og nye jobs: valgt, lønnet
formand for Dansk Kommunalarbejderforbund, DKA, i Århus Amt, 1981-86; organisationssekretær i
Socialdemokratiet med konsulentopgaver af enhver art, 1986-2004.
Tillidshverv: Tillidsrepræsentant lokalt i DKA i Hinnerup, Aarhus Amt, 1971; valgt lønnet formand i
Aarhus amt; sideløbende hovedbestyrelsesmedlem i DKA, 1981; aktiv i bestyrelser, der vedrørte hendes
børns opvækst førte til et politisk engagement i Socialdemokratiet fra 1984; ligestillingsrepræsentant
for sit parti i Hammel-kredsen fra 1985; amtsformand for socialdemokraterne i Århus fra 1986; medlem
af hovedbestyrelsen og formand for familiepolitisk udvalg, 1986; jobbene på partikontoret, bl.a. som
sekretær for socialdemokratiets ligestillingsudvalg, betød også sæde i en række socialdemokratiske kvindeorganisationer i Norden (SKN), i Europa (PES) og internationalt (SIW), 1986-90’erne; repræsentant for
socialdemokraterne i Kvinderådets repræsentantskab og styrelse, 1989-96; folketingskandidat i Enghave
kredsen, 1990-98; valgt forkvinde for Kvinderådet, 1996 til 2004; har repræsenteret Kvinderådet i det
daværende Ligestillingsråd, i KVINFO, RUE m.m.; kredsformand for socialdemokraterne i Brønderslev
kredsen fra 2009-15.
Begrundelse: Inge Skjoldager Henriksen (ISH) har vist, hvor langt fagbevægelsens interne uddannelsessystem kan bære, når det kombineres med talent, engagement og mod til at prøve kræfter med nye store
opgaver. Hun har forstået at udvikle sig gennem sit faglige og politiske engagement med stigende fokus
på kvindepolitiske emner. Også de etniske kvinders ligestilling har ligget hende meget på sinde.
I mange år har ISH arbejdet utrætteligt på at få flere kvinder på de socialdemokratiske opstillingslister til
politiske poster i samfundet og i organisationen. Hun var bl.a. i front for at få indført kønskvotering ved
en række valg i socialdemokratiet. ISH’s succeser på ligestillingsområdet skyldes, at hun både er flittig,
kreativ og ekstremt god til at netværke. Hun har arbejdet intenst med, at al organisationsudvikling skulle
fremme en kultur, der tilgodeser begge køns behov. Hun er en både dygtig og modig kvinde, der gennem
årene har taget imod mange knubs, men ufortrødent har fortsat indsatsen til gavn for både ligestillingen og sit parti. Også i sit otium fortsætter hun opgaven med at få flere kvindelige politikere opstillet og
valgt ind i regions- og kommunalbestyrelser. I sit otium fortsætter hun opgaven med at få flere kvinder i
politik. Nu koncerteret om at få flere kvindelige politikere opstillet i Nordjylland. Hun stillede i 2009 op
som kredsformand i Brønderslev. Første opgave blev at få socialdemokraternes årlige kvindekonference
til Nordjylland i aug. 2009, med emnet ”kvinder i Regions - og kommunalpolitik”. Hendes helt store vision
var at få valgt S - kvinder til folketinget fra Nordjylland. Det lykkedes i 2011, hvor Ane Halsboe Jørgensen
blev valgt til folketinget fra Brønderslev kredsen. Med kampen for Halsboes genvalg takkede ISH af fra
det organisatoriske liv. Hendes sans for organisation og stadige fokus på, at flere kvinder på de beslutningstagende poster forudsætter en særlig opmærksomhed omkring normer og kulturer i en organisation, vil blive husket.
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Hentze, Turið Debes – 2008/09
Født: 1950
Sted: København. Begge forældre er færinger. Familien vendte tilbage til Færøerne, da faderen var færdig
med sine studier ca. 3 år senere.
Uddannelse: Master i Konfliktmægling 2004 og cand. jur. 1977, begge ved Københavns Universitet.
Arbejde: Praktiserende advokat siden 1982. Desuden tillige mediator siden 2004.
Tillidshverv: Forskellige tillidshverv i offentlige nævn og råd. F.eks. forkvinde i Datatilsynsrådet i en årrække og forkvinde for Ligestillingsrådet fra 1995 til 2003, efter at Færøerne i 1994 fik sin første egentlige
ligestillingslov. Herudover 8 år som forkvinde i Hovedbørneværnet og i Skatte- om momsklagerådet.
Udmærkelser: Årets Kvinde 2007 på Færøerne - en pris i anledningen af 8. marts; NORDFAG-prisen i
1999 for hendes deltagelse i den offentlige debat, herunder specielt i radioen. Prisen gives normalt for
”indsats for udbredelsen af public-service-virksomhed i de nordiske lande” og går på skift mellem de
nordiske lande.
Begrundelse: Turið Debes Henze (TDH) var med til at starte Færøernes første og hidtil eneste kvindekrisecenter for voldsramte kvinder, Kvinnuhúsið i Thorshavn helt tilbage 1989, og i 1995 blev hun udnævnt
til Færøernes første forkvinde for Ligestillingsnævnet. Hun er stadigvæk i dag et forbillede for kvinder,
der ønsker at gøre op med de stereotype og kristenkonservative forestillinger om køn, der er så fremherskende i det meget patriarkalsk prægede Færøerne.
TDH er en usædvanlig rationel og moderne stemme i den spirende færøske værdidebat, som hun deltager overordentlig aktivt i. Intet under, at hun har vundet en pris for sin deltagelse i mange radiodebatter
og er blevet kåret som Færøernes 8.marts-kvinde i 1999, som den allerførste kvinde, der modtog denne
nye pris. TDH er også med sit stærke engagement i mediation med til at udvikle kendskabet til denne nye
konstruktive konfliktløsningsform, således mediation bliver første valg i stedet for domstolsvejen. Hun
mener, at samtalen ofte er en lagt bedre - og også nødvendig - konfliktløsningsform end en domstolsafgørelse – også, og ikke mindst, i familieretslige anliggender.

84

I KVINDERNES BLÅ BOG 2015

Hilman, Mette - 2011/2012
Født: 1943
Sted: Fredericia
Uddannelse: Personal Security in the Field, DANIDA Course, 2004; NEEDS LTO Training Seminar Course in
Austria, 2002; Courses from the DANIDA Training Centre for The International Humanitarian Assistance,
1996; International assistance og personlig sikkerhed; international kursus i konflikthåndtering i tidligere
krigsområder; HK’s tillidsmandsuddannelse; Dansk Kommunalkursus 1., Den Kommunale Højskole; HF i
engelsk og EDB, 1995; Folkeskolen fra Egumvejen Skole i Fredericia 1957, 3-årig Handelsskoleeksamen,
Fredericia Handelsskole 1961.
Arbejde: Tandklinikassistent ved Fredericia Kommunes Tandpleje 1959-2002; undervist kolleger på Kolding Tekniske Skole i perioder over tre år og på Dansk Kommunalkursus.
Tillidshverv: Udsendt af Udenrigsministeriet og OCSE, Valgobservatør i Kosovo for OSCE/Odihr, 2009;
Korttidsobservatør in Kirgisistan, 2009 og 2010; Langtidsobservatør i Montenegro for OSCE / Odihr
og korttidsobservatør i Montenegro for OSCE / Odihr, 2006; Langtids valgobservatør i Kosovo for EU;
Våbenhvileobservatør i Sri Lanka, 2003-04; Langtids valgobservatør in Pakistan for EU, 2002; Langtids
supervisor i Kosovo, kommunalvalg for EU, 2000; Som Registrator og Supervisor til Doboj og Trebinje i
Bosnien samt Team leader og HUB-koordinator i Mrkonic Grad i Bosnien og valgobservatør i Sarajevo
i Bosnien i 1997 og 1998; Som valgobservatør til førkrigsområder som Zarvidovici i Bosnien, Burgas i
Bulgarien, Bukarest i Rumænien, 1996-; Oprettede herberg for gadebørn i Bukarest 1994; Initiativtager til
nødhjælpsprojekt for børnehjemsbørn i Rumænien, 1990-; Medinitiativtager til Fredericia Krisecenter for
voldsramte kvinde og børn først i firserne; som kasserer de to første år; Valgt til klinikassistentudvalget
på landsplan i flere år; medlem af Fredericia kommunes ligestillingsudvalg og samarbejdsudvalg i flere år.
Gennem 15 år tillidsrepræsentant for HK’erne ved Fredericia kommunes tandpleje.
Udmærkelser: Blev slået til ridder af Order of Sct. John, Malteserordenen, 1995.
Begrundelse: Mette Hilman (MH) er et flot eksempel på en myndig og modig kvinde, der har vogtet
demokratiet som valgobservatør og supervisor i nogle af verdens værste brændpunkter. Men hun er
også et fint eksempel på en kvinde, der løbende har udviklet sine kompetencer til gavn og glæde for sine
omgivelser - først som tillidsvalgt for sine kolleger i Fredericia og på landsplan, siden for udsatte børn
og gamle i fattige lande. Efter Ceausescus fald, hvor vi så de første billeder fra børnehjem i Rumænien,
tøvede MH ikke med at iværksætte en stor indsamling, der bragte mange lastbiler med indsamlede fødevarer og gods til fattige familier i Rumænien, ligesom børnehjemmet i Botosani i Rumænien bl.a. fik ny
vandforsyning. Siden købte hun et hus i Bukarest for lånte penge og istandsatte det ved hjælp af frivillig
arbejdskraft til gavn for gadebørn, der levede under kummerlige vilkår. Da huset senere blev solgt, blev
midlerne i 2010 investeret i et plejehjem i Pelinei i Moldova. Dette hjem drives nu af den kvindelige
borgmester, som MH havde lært at kende på et af sine mange jobs som valgobservatør. MH er også en
opfindsom forretningskvinde, og har bl.a. organiseret en lille butik i tilknytning til plejehjemmet, hvor tøj
m.m. fra Danmark byttes for høns, kartofler og lignende til brug i plejehjemmet. Samtidig har MH i 2010,
via pengemidler, gjort det muligt for to små landsbyer (Pelinei og Satuc) i Moldova at få rent drikkevand,
hvilket var et stort fremskridt for disse to landsbyer, da beboerne var meget plaget af sygdomme og død
på grund af forurenet/giftigt drikkevand.
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Hoeck, Susanne - 2009/10
Født: 1972
Sted: Århus
Uddannelse: Journalist, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, 2000; International Commercial Communications (BA), 1995.
Arbejde: Relationschef i Ledernes Hovedorganisation og chef for Ledelseseksperimentariet, 2014-;
Journalist, professionel debattør, foredragsholder og moderator, 2000-; Business blogger på b.dk, 2011-;
Kommentator Hits & Holdninger, TV2 Østjylland, 2012-; Stifter af ledernetværket Exenet i 2005, der blev
opkøbt af DANSK HR i 2014. Stifter af bestyrelsesprisen Women’s Board Award, 2013.
Tillidshverv: Mentor, Tænketanken CEVEA, 2014-; formand, Exenet Advisory Board, 2014-; jurymedlem,
Women’s Board Award Denmark, 2014-; medlem, forretningsudvalget for Kvinder i Bestyrelser /Women
Grow Companies, 2014-; bestyrelsesmedlem, Happy Bosses Aps, 2014-; CO-founder, Dare to Dream
Org., Sydafrika, 2013-; ambassadør og fundraiser, Action Aid Denmark, Women for Influence, 2008-14;
medlem af Borgmesterens Iværksætterudvalg, Aarhus, 2007-08; medstifter af og formand, netværket
Morgendagens Heltinder, 2004-07; formand, IT- og kommunikationsnetværket MG50, 2004-06.
Udgivelser: ”NETVÆRK – vejen til magten er feminin”, Høst & Søn, 2007; bidragyder til antologien ”De
røde sko – feminisme NU” i ’Hvor er heltinderne’, 2002.
Udmærkelser: Udnævnt til ’Fremtidens netværksskabende leder’ af professor Anders Drejer m.fl., 2005;
nomineret til den Danske Ledelseskanon, 2008; nomineret til Visible Difference Award, 2008; nordisk VIP
repræsentant, Women’s Forum for the Economy and Society, 2010-13.
Begrundelse: Susanne Hoeck (SH) er en entreprenør og relations skaber ud over det sædvanlige. Oftest
med skarpt fokus på diversitet som et naturligt afsæt til innovation og udvikling. Kønsdiversitet blev
kæphesten, da hun fik sit første barn som 25-årig og blev mødt af de kulturelle og strukturelle barrierer,
der er, når kvinder har ambitioner om topposter. SH satte sig for at fremme kvinders karrieremuligheder i
dansk erhvervsliv, og har sat markante spor i den henseende.
I 2007 var hun initiativtager til og redaktør for karrieremagasinet CV, som blev udgivet af Aller Media.
Det var et professionelt magasin med fokus på fremtidens ledelse, som i SH’s optik i høj grad handler om
at have blik for værdien af forskellighed. Sideløbende etablerede hun i 2005 karrierenetværket Exenet,
der frem til 2014 satte kvinder i ledelse på agendaen i mere end 500 danske virksomheder. Netværket
blev i 2014 solgt til DANSK HR, da SH fik mulighed for at fremme sagen yderligere i en ansættelse som
relationschef i Hovedorganisationen Lederne, der repræsenterer 110.000 danske ledere.
I 2014 etablerede hun bestyrelsesprisen Women’s Board Award, som kårede Eva Berneke (2014) og
Merete Eldrup (2015), som de første vindere med opmærksomhed fra såvel ministre som hoffet. SH markerer sig fortsat aktivt i den politiske og samfundsmæssige debat. Hendes eminente evne til at netværke
ses af de stærke bånd, hun har til mediefolk, politikere samt toppen af dansk erhvervsliv, og de resultater, hun skaber ved at engagere og involvere andre.
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Holck, Matilde Sonali - 2009/10
Født: 1982
Sted: Colombo, Sri Lanka
Uddannelse: Cand. mag. i Mellemøststudier 2008; bachelor i Internationale udviklingsstudier fra RUC
2005.
Arbejde: Global Funding Advisor hos Folkekirkens Nødhjælp 2012-; projekt koordinator på Folkekirkens
Nødhjælps kontor i Palæstina på et projekt, som bl.a. tilbyder juridisk hjælp til kvinder, der kæmper for
deres arveret, samt kapacitetsopbygger græsrodsorganisationer til at lave kampagner for kvinders ejendoms- og arverettigheder, 2010-; international konsulent hos Dansk Ungdoms Fællesråd, 2009; fuldmægtig i Udenrigsministeriets kontor for Mellemøsten og Nordafrika, 2008; personlig assistent for kontorchefen samme sted, 2008; studentermedhjælp på samme kontor fra 2007-08.
Udgivelser: ”Slagtningen – omskæring af kvinder i Egypten”, nyhedsbrevet for Center for Mellemøststudier, september 2007.
Begrundelse: Matilde Sonali Holck (MSH) har gennem sine studier af muslimsk feminisme gjort et vigtigt
pionerarbejde i forhold til at øge danske feministers indsigt i, hvor kompleks en størrelse muslimsk
feminisme er. I sin bacheloropgave skrev MSH om kvindernes rettigheder i Afghanistan. Det vakte hendes
interesse for islam og Mellemøsten, især i forhold til den måde vi opfatter muslimske kvinder, og den
måde de opfatter sig selv på. Hun har i sin forskning analyseret fire muslimske feminister. To sekulære og
to mere religiøse. Analysen afslører, at Vestens iver for at forbyde religiøse symboler allerede i kolonitiden løbende har vanskeliggjort muslimske feministers frigørelseskamp. Deres kamp bliver let slået i hartkorn med ”koloniherrernes” undertrykkelse af islam, og de anklages for at ”gå Vestens ærinde”. Måske
ligesom arbejderkvinder til alle tider er blevet anset som forrædere, når de kæmpede for ligeret sammen med borgerlige kvindeorganisationer. Dette forklarer i en vis udstrækning, at muslimske feminister
bruger energi på at bekæmpe både islamisk mandsdominans og vestlig kritik af islamiske traditioner og
kvinderoller. Fælles for de fire muslimske feminister, som MSH har studeret, er et ønske om at prioritere
kvinders ret til uddannelse og lignende højere end spørgsmålet om religiøse symboler. Flere muslimske
feminister er også i fuld gang med at nyfortolke Koranen. De ser islamisk kvindeundertrykkelse som et
produkt af gamle kønsmønstre i de samfund, hvor islam slog rod, og ønsker at adskille disse to ting. De
vil hverken give afkald på islamisk tro og kultur – eller underlægge sig en vestlig, patriarkalsk dominans.
MSH har også analyseret en tekst af en muslimsk feminist, der forsvarer brugen af burkaen i Saudi Arabien, fordi den giver kvinder større råderum og frihed der. Selv om det kan være svært, finder Matilde,
at det er nødvendigt at møde de muslimske feminister der, hvor de er, og acceptere, at de selv definerer,
hvilke frigørelseskampe, der skal udkæmpes først, og hvordan de skal defineres.
MSH er med sin forskning med til at skabe forståelse mellem kvinder i forskellige kulturer. Hun nedbryder
stereotypen af den muslimske kvinde som tilbagestående og undertrykt og demonstrerer over for en
vestlig målgruppe, at der findes stærke muslimske kvinder – både sekulære og mere religiøse, som også
er feminister.
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Holm, Gretelise – 2007
Født: 1946
Sted: Ballum, Sønderjylland
Uddannelse: Journalist, 1965; journalistelev på Kolding Folkeblad, 1963-65; præliminæreksamen, Kolding Private Realskole, 1963.
Arbejde: Journalist, forfatter og samfundsdebattør med særligt engagement i ligestillingsspørgsmål; efterfølgende ansættelser ved JydskeVestkysten, Børsen, Berlingske Tidende og Politiken; ophold i Zimbabwe, 1993-97; redaktør af Dansk Kvidesamfunds medlemsblad, primo 90’erne; ekstern lektor i offentlig
information på Aarhus Universitet, 1985-89; prorektor ved Journalisthøjskolen, 1985-87; lektor, samme
sted, 1983-85; journalist, Politiken, 1971-83; ansat som den første kvindelige journalistelev på Kolding
Folkeblad, 1963; kom som 14 årig ud at tjene på en gård, 1960-63.
Udgivelser: Bl.a. Gretelises Danmarkshistorie (Jesus, pengene og livet +Kærligheden, kampen og kloden),
Teli Media, 2014; Kærligheden, kampen og kloden, Teli Media, 2014; Jesus, pengene og livet, Teli Media,
2012; Firmaets bedste mænd og kvinder, C&K forlag, 2011; Møgkællinger, Lindhardt og Ringhof, 2010;
Forhærdede Tidselgemytter, C&K forlag, 2009; Hvorfor er feminister så snerpede? Lindhardt og Ringhof,
2008; Farlige følelser? Æseløre, 2006; Nedtælling til mord, Aschehoug, 2005; Under Fuld Bedøvelse,
Lindhardt og Ringhof, 2005; Robinsonmordene, Aschehoug, 2003; Paranoia, Lindhardt og Ringhof, 2002;
”Mercedes-Benz” Syndromet, Munksgaard/Rosinante, 1998; Kvindestemmer, antologi redigeret af Gretelise Holm og Lene Pind, 1990; Et Hjerte til Maria, Æseløre, 1989.
Udmærkelser: Det Dansk Kriminalakademis debutantpris for Mercedes-Benz Syndromet, 2000; Ingrid
Jespersens store legat for sit arbejde med køn og ligestilling, 1990; PH-prisen for sin sociale journalistik
på Politiken, 1980.
Begrundelse: Gretelise Holm (GH) er nok Danmarks mest seje og utrættelige feminist. Og har været det
gennem en hel menneskealder. Hun har lavet en række utrolig skarpe analyser af ligestillingssituationen
i dagens Danmark. Ikke mindst kronikken i Politiken den 5.11.2006: ”Mænd kan ikke diskvalificere sig”,
er helt legendarisk og meget karakteristisk for GH’s måde at spidde ligestillingsproblematikker på. Her
udstiller hun i den grad falskheden i det evige argument mod positiv særbehandling eller kvotering af
kvinder, som hedder: ”Det skal være kvalifikationerne der tæller - ikke kønnet”. Ved sin helt konkrete
beretning om fire velkendte mænds eklatante fiaskoer, der ikke på nogen måde forhindrede dem i at
få nye meget betydningsfulde poster, er det gjort tydeligt for enhver, at mænd ofte er dem, der positivt
særbehandles. Vi har sjældent set en så elegant måde at vende en argumentation på. Vi er således helt
enige med Marie Tetzlaff, der den 17.2.2007 i Politiken siger: ”Hun er en intellektuel fornøjelse at følge,
når hun påviser, at mænd, især i vores Tarzanplagede mediebranche, åbenbart ikke kan diskvalificere sig
til stadig højere stillinger – uanset hvor meget lort og ødelæggelse de spreder ”. Politiken har i månederne efter denne kronik haft et klart tydeligere fokus på feministisk stof og ansat kvinder i ledelsen. Vi tror,
at GH’s skarpe analyse har medvirket til disse konkrete forandringer. I hver fald har analyserne også givet
mange kvinder i fagbevægelsen en aha-oplevelse. ”Mænd kan ikke diskvalificere sig” er således kommet
med i ”De nye herskerteknikker- en opdatering af de fem”, som FIU-ligestilling udgav den 8. marts 2007.
Gretelise er også en fornøjelse at følge i sit feministiske forfatterskab, hvor det lykkedes hende at væve
os ind i en superspændende krimi, der samtidig fortæller om hverdagslivets trivialiteter og karriereudfordringer for kvinder.
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Holmfjord Lisa – 2015
Født: 1966
Sted: København
Uddannelse: Executive Coach, Blichmann Leadership & Coaching Institute, 2013; fundraising, UCC, 2011;
master i Retorik & Kommunikation, Århus Universitet, 2004; socialrådgiver, Den sociale højskole, Østerbro, 1998; HF, VUC, Tårnby, 1995; 10. klasse, Nordregårdskolen, Tårnby, 1982.
Arbejde: Direktør, Dansk Kvindesamfunds Krisecenter, 2015-; krisecenterchef, Dansk Kvindesamfunds
Krisecenter, 2007-15; frivilligkoordinator / brevkasseredaktør, Børns Vilkår, 2005-07; krisecenterleder,
Danner, 2003-05; socialrådgiver, Danner, 2001-03; Socialrådgiver, Familieafdelingen, Høje Tåstrup, 19992001; Airport Security, Københavns Lufthavn, 1986-95.
Tillidshverv: Kvinderådets repræsentant, EWL Center on violence against women, Det europæiske
voldsobservatorium, 2015-; bestyrelsesmedlem, Kvinderådet, 2015-; medlem, Den danske Women Deliver-komité, Udenrigsministeriet, 2015-16; Dansk Kvindesamfunds repræsentant, Det Nationale Voldsobservatorium, under Kvinderådet, 2014-; landsforkvinde for Dansk Kvindesamfund, 2011-; landsstyrelsesmedlem, Dansk Kvindesamfund, 2008-11.
Udgivelser/produktion: Forældreansvarsloven – Når der er vold i familien, medforfatterne Annette Kronborg, Nell Rasmussen og Ida Koch, Nyt Juridisk Forlag, 2011.
Begrundelse: Lisa Holmfjord (LH) arbejder både konkret med udsatte kvinder i krisecentre og organisatorisk på at forbedre rammerne for kvinders liv og muligheder. Således har hun efter nogle år som styrelsesmedlem ladet sig vælge til formand for Dansk Kvindesamfund. Det er landets ældste fortsat virkende
kvindeorganisation, som afgjort trængte til nye kræfter. Nu er det en blomstrende forening, der også
markeres via de elektroniske medier. Foreningen stod bag det flotte kvindeoptog ved markeringen af 100
året for kvinders stemmeret på grundlovsdagen 2015, hvor LH også holdt en meget god tale ved Christiansborg. Det har altid været vigtigt for LH at bekæmpe forskelsbehandling, uretfærdighed og undertrykkelse. Hun har en passioneret interesse for kvinderettigheder og ligestilling generelt, både nationalt som
internationalt, men mænds vold mod kvinder er det felt, hun brænder stærkest for. Især bekymrer det
hende, at voldramte kvinder ikke får tilbudt mere gratis psykologhjælp til at kigge indad og se på den bagage, der måske gør, at de igen og igen falder for en voldelig mand. Hun synes, det er godt at mænd, der
yder volden, får tilbudt gratis hjælp, men forstår ikke, hvor kvinderne ikke får en tilsvarende hjælp. Som
forkvinde for Dansk Kvindesamfund har hun også italesat modstanden mod lovligheden af at købe sex og
de dårlige muligheder for at hjælpe handlede kvinder på ret køl. At hun også er internationalt orienteret
ses bl.a. af hendes engagement i den danske komite af ”Women Deliver”, som sætter fokus på kampen
for kvinders og piger sundhed og rettigheder under sloganet: Invest in women and girls - it pays.
Det flugter jo også fuldstændig Dansk Kvindesamfunds arbejde for at opnå reel ligestilling mellem kønnene og for kvinders frigørelse fra alle former for strukturel, social og kulturel undertrykkelse.
I ugebladet Søndag (18.05.2015) fortæller LH, at uretfærdighed er hendes drivkraft. Hun arbejder ikke på
krisecentret, fordi hun får noget ud af at hjælpe andre, men fordi hun vil lave om på det, der er uretfærdigt. Hun mener, at selv om Danmark er et smørhul, når det drejer sig om ligestilling, set i forhold til store dele af resten af verden, bliver vi nødt til at kigge på de problemer, der fortsat er. ”Hvis vi bare satte os
ned og var tilfredse med de forhold, kvinder har i dag, ville det svare til at løbe et maraton og så stoppe
efter 40 km, i stedet for at løbe alle 42.”

KVINDERNES BLÅ BOG 2015 I

89

Holt, Helle– 2008/09
Født: 1960
Sted: Holbæk
Uddannelse: Ph.d., Københavns Universitet, Projekt ”Forældre på arbejdspladsen”, 1994; visiting scholar
på Standford University, USA, 1993; cand.adm.pol., Institut for Statskundskab, KU, 1988.
Arbejde: Seniorforsker på SFI – Det Nationale Forskningscenter for velfærd, 1996-; ansat på forskerakademiet som kandidatstipendiat på projekt ”Tilpasningsstrategier mellem familie- og arbejdsliv i kvindeog mandefag”, 1990-96; forsker på Socialforskningsinstituttet 1988-94.
Tillidshverv: Ud over at have sæde i skiftende følge - og arbejdsgrupper er Helle bestyrelsesmedlem i
Center for Studier i Arbejdsliv, CSA.
Udmærkelser: Vanførefondens forskerpris, 1998 og HK’s ligestillingsforskerpris, 1997.
Udgivelser med et kønsperspektiv: Helle Holt m.fl. har bl.a. skrevet: ”Lokal løn på kommunale arbejdspladser – forskelle i kvinders og mænds løn”, SFI 2012; ”The Naturalization of Gender Segregation in a
Danish Bank” Nordic Journal of Working Life Studies, 2012; ”Jeg bliver sådan helt nervøs, hvis det var en
mand, der skulle lave det - naturliggørelse af kønsarbejdsdelingen i en bankafdeling”, Tidsskrift for Arbejdsliv, 2010; ”IT, køn og psykisk arbejdsmiljø i administrativt arbejde” SFI, 2009; ”You can stand on your
head and still end up with lower pay”, Gender, Work & Organization, 2009; ”Det kønsopdelte arbejdsmarked. En kvantitativ og kvalitativ belysning” SFI, 2006; ”Indflydelse på egen arbejdstid som løsningen
på tilpasningen mellem arbejdsliv og familieliv”, i Tidsskrift for Arbejdsliv nr. 3, 2003; ”Forældre på arbejdspladsen, en analyse af tilpasningsmulighederne mellem arbejdsliv og familieliv i kvinde- og mandefag”, SFI, 94:8, Institut for Statskundskab, Københavns Universitet, Licentiatserien, 1994/3; Medredaktør
på antologierne: ”Hvorfor har vi lønforskelle mellem kvinder og mænd?” SFI, 10:12; ”Lige muligheder
– Frie valg? Om det kønsopdelte arbejdsmarked gennem et årti” SFI, 2008; ”Hvor går grænsen? Køn og
arbejdsliv i forandring” Samfundslitteratur, 2000; ”Brydninger - Perspektiver på det kønsopdelte arbejdsmarked”, Arbejdsmarkedsstyrelsen, 1997.
Begrundelse: Helle Holt (HH) har rigtig mange kompetencer. Som det fremgår af hendes mange udgivelser, er hun rigtig stærk omkring alt, hvad der berører ligestilling mellem kønnene på arbejdsmarkedet
og på arbejdsniveau. Hun kan beskrive konsekvenserne af det kønsopdelte arbejdsmarked både mht.
uligeløn, vanskeligheder med rekruttering etc. Hun er især optaget af at dokumentere og beskrive de
processer på arbejdspladserne, der medfører, at kvinder og mænd – trods samme uddannelser – alligevel ender med forskellige jobfunktioner, forskellige udviklings- og karrieremuligheder samt forskellig løn
– også kaldet den glidende kønsarbejdsdeling.
Hun har endvidere igennem mange år lavet undersøgelser over sammenhængen mellem arbejdsliv og
familieliv, og hvilke strategier henholdsvis fædre og mødre har mulighed for at vælge. Hun har beskrevet,
hvordan forskellige forventninger til de to køn har betydning for både mulighederne for at tilpasse arbejdsliv og familieliv, og for mulighederne for at få udviklings- og karrieremuligheder på arbejdspladsen.
Alt dette gør hende til noget helt specielt i forhold til debatten om køn og ligestilling. HH deler rundhåndet ud af den viden, hun besidder om køn og arbejdsmarked, så budskabet går rent ind. Samtidig formår
hun med stor entusiasme at spidde kritikeres argumenter.
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Holt, Janne AzizA - 2008/09
Født: 1966
By: Varde
Uddannelse: Flere uddannelser indenfor dans og drama, primo 90’erne; flyveinstruktør, 1987; pilot, luftkaptajn, 1986; korrespondent/professionsbachelor i tysk og fransk, 80’erne; student, Varde Gymnasium,
primo 1980.
Arbejde: Fotograf 2010-; head of training (chef for flyveskolen) hos Danfly Aviation, 2008-12; forestillingen ”I fuldmånens skær”, med ensemblet Banat AzizA samt Walter de Neergaard, Kolding Teater, 2009;
medvirket i Jels Vikingespil i rollen som dødsrigets herskerinde, Hel, 2005; medvirket i forestillingen ”De
vilde Svaner” ved Inger Birkestrøm Juul i Odense, 1994; HR Manager, direktør i eget firma AZIZA bellydance, bl.a. med årlige festivaler i Kolding, 1993-; underviser i orientalsk dans, 1993-; mavedanser, 1990-;
flere hundrede foredrag omkring rumfart, luftfart, at turde gå utraditionelle veje, 1989-; pilot, luftkaptajn, flyveinstruktør, examiner/prøvesagkyndig og rutetræningskaptajn, 1989-.
Produktion: Bogen ”Hil Thor – Hil Odin”, et dybtgående indblik i det ret lukkede danske asatro miljø
med enestående fotos af de asatroendes ritualer, Abraxas, 2012; bogen den historiske og mytologiske
baggrund for den orientalske mavedans, Abraxas, 2009; medvirker på DVD’en ”Great Oriental Dancers of
Europe”, 2006; bidrag til bogen ”Stories from inside the mirror – a belly dance anthology”, redigeret af
Miriam Cunha og Robert Rohloff, Lulu.com, 2001.
Tillidshverv: Næstformand i ”Amira, foreningen for orientalsk dans”, 1997-; dommer ved det tyske
mesterskab indenfor mavedans i udlandet, 1997; medlem af flere internationale netværk omkring dans,
1997-.
Begrundelse: Janne AzizA Holt (JAH) er bemærkelsesværdig god til at kombinere det traditionelt feminine med det lige så traditionelt maskuline. Dermed giver hun mange mennesker et helt nyt blik for, hvad
kvinder kan præstere. Som luftkaptajn og flyveinstruktør har hun uddannet et stort antal danske piloter
og har været den centrale person i forbindelse at oprette og udvikle postruterne til de ufremkommelige
skotske øer Orkney og Shetland. Hun blev i 1989 udtaget som astronaut kandidat til ESA’s (European
Space Agency) daværende rumfartsprojekt – projektet blev dog standset af økonomiske årsager. Denne
meget maskulint dominerede verden har hun formået at navigere elegant i, samtidig med at hun har
udviklet de mest feminine sider af sig selv. JAH er en af landets dygtigste mavedansere og har bl.a. optrådt til HKH kronpris Frederiks 30 års fødselsdag. Under navnet AzizA optræder hun både solo og med
sine ensembler på de største scener i Europa og Mellemøsten. Se nærmere på www.aziza-bellydance.dk.
For at udbrede kendskabet til – og vinde anerkendelse for - mavedans som en kunstart arrangerer hun
hvert år helt ulønnet det årlige ”Oriental Dance Festival Denmark” i Kolding, Nordeuropas største festival
for mavedans med omkring 300 medvirkende dansere. Derudover underviser hun og holder foredrag
om både mavedans og flyvning ... om det maskuline og det feminine. Med sin insisteren på at koble de
maskuline og feminine sider af sig selv er JAH på helt afgørende vis med til at udvide kvinders handlerum
- kvinders forestillinger om hvilket liv, det er muligt at realisere.
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Holten, Emma - 2015
Født: 1991
Sted: København
Uddannelse: Læser til kandidat i Moderne Kultur på Københavns Universitet, 2015-; kønsstudier på Barnard University i New York, 2014; bachelor i litteraturvidenskab fra Københavns Universitet, 2015; STX fra
Østre Borgerdyd Gymnasium, 2010.
Arbejde: Praktikophold, Information 2015; redaktør på og medstifter af Magasinet Friktion, 2013-.
Produktion: Artiklen Samtykke, mediet FRIKTION, 2014; videoen ‘Someone stole naked pictures of me this is what I did about it’ 21.1.2015, The Guardian/You Tube.
Begrundelse: Emma Holten (EH) er en ung og meget dedikeret feminist, der med stor entusiasme er
lykkedes med at sætte hævnporno/ porno uden samtykke og hele sexismeproblemet på dagsordenen
særdeles effektivt. Og hun gør det dygtigt og med en ligefremhed, der sætter hende i stand til også at nå
de helt unge. I en verden, hvor stadig flere unge – især kvinder – udsættes for overgreb i form af misbrug af billeder taget af dem i private situationer som deles på nettet i enormt omfang, er det vigtigt at
få italesat problemet over for dem, der ofte rammes. EH ved af egen erfaring, hvad det gør ved en ung
kvinde, at blive hængt ud på nettet med nøgenbilleder. Fotos fra hun var 17 år, blev i 2011 hacket fra
hendes email og publiceret. Det er en chikane, der bare fortsætter på nettet i det uendelige og lidt efter
lidt undergraver offerets selvværd fuldstændigt. Til alt held var EH i stand til at se dette som det samfundsproblem, det også er - at mange kvinder aldrig kommer til at bruge deres potentialer fuldt ud, fordi
de ikke længere regner sig selv for noget. Hendes modtræk har reddet hende fra den fælde, og hun er i
stedet blevet en af feminismens nye, stærke stemmer.
Feminismen blev EH’s indgang til skribentarbejdet, da hun i 2013 sammen med fem andre stiftede
webmagasinet Friktion, der giver rum for, at forskellige typer minoriteter med egen mund kan komme til
orde. I 2014 besluttede hun at fortælle en ny historie om sin egen krop og tage kontrollen tilbage. Hun
lagde artiklen SAMTYKKE op, suppleret af en række fotos, hvor hun hjemme på sit eget værelse går rundt
med bar overkrop. Billederne skal vise, at man kan være politisk aktivist, nøgen og offer for hævnporno
på en gang. Hun vil dermed udfordre folk til at tænke alle tre ting ind i en nøgen krop - også for at gøre
opmærksom på, hvordan vi taler om kvindekroppen.
Dette initiativ ændrede situationen for hende. Hun er siden blevet interviewet af bl.a. amerikanske,
kinesiske, brasilianske, tyrkiske og finske medier. Og sammen med britiske The Guardian har hun lavet en
video, der er blevet set fire millioner gange, ligesom piger fra Filippinerne skriver til hende på Facebook,
at de også vil være feminister, efter de har hørt om hende. Hun holder foredrag på højskoler her i landet
og i bl.a. Australien og Østrig, og hun har optrådt i Deadline på DR2. Når EH holder foredrag, taler hun
om sexisme, dehumanisering af kvinden og objektivisering af kvindens krop. Til Politiken udtaler hun
15.3.2015: »Jeg føler et ansvar i forhold til den feministiske bevægelse i Danmark, fordi jeg kan mærke,
at jeg kan formidle det her på en måde, som har manglet sindssygt meget. Der er potentiale for en ny,
feministisk bevægelse i Danmark, for der er simpelthen brug for det. Det er ret stramt at være kvinde
i Danmark«. EH er nu kåret som et af de 100 mest indflydelsesrige mennesker i Danmark. Og hun var
sammen med Helle Thorning Schmidt en af hovedtalerne i Vega på kvindernes internationale kampdag
den 8. marts 2015, hvor hun blev hyldet og respekteret. Hendes helt store kæphest er ligestilling mellem
kønnene - som hun mener, der er mange af – og mellem undertrykte mindretal og flertallet.
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Høgsted, Rikke – 2009/10
Født: 1968
Sted: Fløng
Uddannelse: Cand. Psych. fra Københavns Universitet, 1998; afspændingspædagog fra Skolen for Kropsdynamik, 1992.
Arbejde: Siden 2015 udviklingschef på Psykoterapeutisk Center Stolpegård, Region Hovedstadens Psykiatri, der tilbyder behandling til borgere over 18 år med ikke psykotiske psykiske lidelser. Selvstændig konsulent i eget firma ’Høgsted & Middelboe’, som tilbyder psykologisk konsulentbistand til enkeltpersoner
og virksomheder i form af behandling, supervision, coaching, foredrag, undervisning og bogudvikling,
2014; direktør i Dialog mod Vold, Askov Fonden, 2013; chefpsykolog i Falck Healthcare, 2010; militærpsykolog i Forsvarets Militærpsykologiske Afdeling, 2007; rådgiver i Kræftens Bekæmpelse, 2000; konsulent i
PTU – Livet efter Ulykken, 1998; konsulent i Dansk Røde Kors, 1997.
Udgivelser: Udgiver i samarbejde med Forsvaret i 2015 to bøger om livet som pårørende til psykisk
skadede veteraner – en bog til voksne og en bog til børn. ”Til Minde Om – en mindebog til børn og unge,
der har mistet en nærtstående”, Høgsted & Middelboe, revideret udgave 2014; ”Kom på benene igen –
sådan klarer du en fyring”, Psykologisk Forlag, 2009; ”Missionen går til – En selvhjælpsbog til børnefamilier”, Forsvarsakademiet, 2009; Ungt Bagland, Professionel i Baglandet og Børnene i Baglandet – foldere,
Forsvarsakademiet, 2008; ”Baglandet – beretninger fra pårørende til soldater i international mission”,
Forsvarsakademiet, 2008; Selvhjælpslitteratur vedr. minder, sorg og kriser generelt, bl.a. ”Sorgbogen – få
det bedste af fortiden med ind i fremtiden”, ”Mindebogen – gør mindet levende gennem ord og tanker”,
”Med kærlig hilsen – mine ønsker for den sidste tid”, alle på Psykologisk Forlag, 2008; ”Til minde om…
en mindebog til børn og unge, der har mistet en nærtstående”, Aschehoug 2005; ”Psykisk førstehjælp og
medmenneskelig støtte”, Dansk Røde Kors, 1997/1998 (med L. Knudsen og P. Berliner).
Udmærkelser: Årets bogarbejde i kategorien ’børnebog’ af Forening for Boghaandværk, 2005.
Begrundelse: Rikke Høgsted (RH) gør en formidabel indsats for at hjælpe især de mange kvinder i baglandet med at håndtere de krav og belastninger, som internationale, militære missioner medfører for de
berørte familier. Det gør hun både gennem sine bøger og i sit praktiske arbejde som psykolog.
RH er som psykolog optaget af forebyggelse med fokus på hjælp-til-selvhjælp og medmenneskelig støtte,
som hun ser som afgørende for den enkeltes muligheder for at tackle livet i vanskelige perioder. Hun
advarer om, at professionaliseringen af en række omsorgsopgaver ikke må skabe afhængighed af bl.a.
krisepsykologen eller usikkerhed på vores egne evner som medmenneske og finder det vigtigt, at almindelige sorgreaktioner ikke sygeliggøres. Hun er samtidig en fortaler for, at de mennesker, der befinder sig
i en særlig vanskelig situation, og derfor har brug for professionel hjælp, tilbydes denne hurtigt og uden
omkostninger for personen og hans eller hendes nærmeste.
RH gør en flot indsats for at styrke den enkeltes evne til at klare egne strabadser i livet. Gennem sit virke
giver hun samtidig almindelige mennesker indsigt i og tillid til at kunne være til stede og støtte andre i
krise. Hendes selvhjælpsbøger til kriseramte eller sørgende kan bruges direkte af lægmand, og hendes
bøger og foldere til soldaternes pårørende har en fællesskabsfremmende og forebyggende effekt. Hendes arbejde har styrket rigtig mange kvinder. Se nærmere på www.hoegstedogmiddelboe.dk
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Højbjerg, Rushy Rashid – 2007/08
Født: 1968
Sted: Sialkot i Pakistan
Uddannelse: Kurser på journalistisk efteruddannelse, 2000-05; Handelsskolens tolkekursus i social – og
medicinsk tolkning dansk/urdu, 1989-90; Student 1987.
Arbejde: Radiovært og journalist ”Rushys Roulette”, Radio24syv, 2012-; CSR konsulent v. Tryg Forsikring
2012; journalist og debattør på Politiken 2010-11;freelancejournalist, forfatter, foredragsholder; journalist på Opinion, 2010-; kursusleder: ”Pressen og Perkerne” for Den Journalistiske Efteruddannelse, 2006;
mangfoldighedskoordinator, IKEA/Danmark, 2003-04; brevkasseredaktør og klummeskribent på dagbladet B.T., 2001-02; tilrettelægger, TV Razzia, Produktionsselskabet Freeport, 2000; nyhedsvært, Lokalrapporten - TvDanmark Fyn, 1999; Researcher, tilrettelægger 19direkte, DR1, 1999; nyhedsvært på Dagens
Nyheder på TV3, 1997-99; freelance oplægsholder på diverse uddannelsesinstitutioner i Kulturforståelse
og Indvandrer- og flygtningeproblematikken1995-2000; projektkoordinator i - Dokumentations- og Rådgivningscenteret om racediskrimination, 1995-96;
Tillidshverv og medlemskaber: Medlem af hovedbestyrelsen i Dansk Røde Kors, 2012-; og næstformand,
2008-; ”Ideer for Livet Fonden” under Skandia, 2002-; forkvinde i Amfiteatret, 2013-14; Dialogambassadør for tværreligiøs forståelse, Danmission, 2013-; ambassadør for Dansk Institut mod Tortur, 2014-; og
for Hjerteforeningen, 2015-; Bestyrelsesmedlem i teatergruppen ”Dansk Dansk”, 2011-13; ”Fonden for
Socialt Ansvar”(Natteravnene), 2010; medlem af det Nationale Udvalg, under Dansk Røde kors, 2010-, og
af kommunalbestyrelsen i Hvidovre, 2006-08; i repræsentantskabet ”Humanity in Action”, 2006-08; ambassadør for IBIS, 2005; medlem af udvalget for ”Etnisk ligestilling i medierne” og af Ligestillingsudvalget,
Dansk Journalistforbund, 1999-2003; samt af Nævnet for Etnisk Ligestilling, udpeget af Indenrigsministeriet, 1997-99; og medlem af kulturminister Jytte Hildens “Krystal-kugle-udvalg”, 1997; se også KVINFO’s
ekspertdatabase eller rushy.dk
Udgivelser: ”Mit pakistanske køkken”, People’s Press, 2008; ”Du lovede, vi skulle hjem”, People’s Press,
2006; ”Kender du et barn, der har mistet” en antologi om døden for Børns Vilkår, 2006; ”Tænd et lys”,
bidrag til ”Læseraketten”, læsehæfte for folkeskolen, IBIS, 2005; “Et løft af sløret”, Gyldendal, 2000, “Bag
sløret”, People’s Press, 2003.
Udmærkelser: Studieophold i USA med fokus på mediernes rolle i samfundet, 2008; Hvass-fondens rejselegat bl.a. for trilogien om pakistanske indvandreres forhold i Danmark; 2006. ”TOYP - Prisen”, Junior
Chamber Danmark, 2003; Dansk Forfatterforenings ”Drassows Legat” for bogen ”Et løft af sløret”, 2000;
Alt for Damernes Kvindepris, 2000.
Begrundelse: Rushy Rashid Højbjerg (RRH) er ikke bange for at tage udfordringer op og lade andre drage
lære af dem. Med sit liv er hun med til at nedbryde forudfattede holdninger om kvinder med minoritetsbaggrund. Hun har pendlet mellem dansk og pakistansk kultur, men måttet erkende at et valg var
uundgåeligt. Som 30-årig valgte hun den danske model, fordi demokrati og kønsligestilling og retten til at
vælge og fravælge er afgørende elementer i hendes liv. Disse overvejelser har hun formidlet i sit arbejde
som journalist og forfatter via sine bøger, foredrag m.m. I 1998 blev hun den første TV nyhedsvært med
minoritetsbaggrund. I dag arbejder Rushy som radiovært på ”Rushys Roulette” på Radio24syv, hvor hun
hver onsdag kl. 10-12 tager debatten om værdier lige der, hvor brudfladerne mødes. Hun nedbryder for
alvor vaneforestillinger og fordomme både i minoritetsfamilier og i etnisk danske familier.
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Højlund, Gertrud Thisted – 2008/09
Født: 1981
Sted: Ry
Uddannelse: Journalist fra Syddansk Universitet, 2007.
Arbejde: Debuteret som vært på DR K, 2015-; fast vært på Radio24syv, 2011-; vært på TV2 Radios
morgenprogram ’Alle tiders Morgen’ 2008; klummeskribent på bagsiden af URBAN, 2007-10; praktikant
på Fagbladet 3F, 2005; Højskolelærer, Ry Højskole; sideløbende bl.a. også ordstyrer, foredragsholder om
Grundvig, laver bestyrelsesarbejde for flere kirkelige organisationer og har været litteraturanmelder på
Weekendavisen.
Udgivelser: Sammendrag af hovedopgave om udsatte unge i socialt belastede kvarterer i Paris, Berlin og
Odense, Information 2007.
Udmærkelser: Sammen med tre kolleger nomineret til en Cavling for en artikelserie i Fagbladet 3F, 2007.
Begrundelse: Gertrud Thisted Højlund (GTH) har i sin første tid som journalist ofte sat kønnet på dagsordenen. Ikke mindst hendes store arbejde med handel med kvinder til prostitution aftvinger respekt. Hun
brugte det meste af sine 3 måneders praktik i 3F med at lave research til forbundets artikler om dette
emne. Hun undersøgte andre europæiske landes lovgivninger og talte med udenlandske Ngo’ere for at
høre om deres erfaringer med de respektive lovgivninger. Og hun undersøgte adresser, telefonnumre og
hjemmesider forbundet med prostitutions-miljøet i Danmark. Et ubehageligt arbejde, som var svært for
GTH at ryste af sig. Hun blev virkelig indigneret over, hvor lidt den danske lovgivning gør for at beskytte
ofre for menneskehandel og over, hvilken gråzone vi holder danske prostituerede i. De har pligt til at
dele deres indtægter med resten af samfundet, men ingen ret til den beskyttelse, som alle andre nyder
godt af. GTH har ikke en løsning på problemerne med prostitution i DK. Emnet er, efter hendes mening, befængt med dobbeltmoral af den værste skuffe. Det sled på GTH’s humør at beskæftige sig med
prostitution og menneskehandel, men de ændringer, der siden er kommet i den danske lovgivning og
statens tilbud til handlede kvinder er et godt bevis på, at det er muligt at ændre ved forhold i Danmark.
Hun synes, det har været sliddet værd, når debatten fører til lovændringer, som trods alt har gjort livet
nemmere for nogle af de handlede kvinder.
Som klummeskribent har GTH ofte langet ud efter mænd, der køber sex – og indkasseret verbale tæv for
det. Men hun forholder sig også kritisk til sit eget køn. Hun langer ud efter kvinder, der begraver næsen
for meget i egen navle. Og hun er helt allergiske overfor kvinder, der agerer hjælpeløse prinsesser, som
ikke har andet at tilbyde omverden end gode bryster og et sødt smil. GTH tror ikke på det kønsløse samfund. Hun mener, at mænd og kvinder er forskellige, men præcis lige gode og dårlige og derfor fortjener
lige meget ris og ros.
Siden Radio24syv gik i luften i 2011 har Gertrud Højlund været fast vært på kanalen. Hun har lavet
perspektiverende weekendudsendelser, aktualitetsbaserede hverdagsprogrammer og daglige debatprogrammer om politik, etik, samfund, kultur, religion m.m. Og hun lægger gerne ud med de positive
vinkler. F.eks. markedsfører hun et weekend program sådan her: ”For hvert problem der findes i verden
og i hverdagen, så findes der mennesker, der knokler for at løse det. Når Vestafrika væltes af Ebola, så er
der mennesker, som rejser afsted for at hjælpe eller finder en vaccine. Mens vi tager os til hovedet over
økonomisk krise, så er der virksomheder, som knækker koden til vækst og nye arbejdspladser. Der findes
vold, død og ødelæggelse, men der findes også digtere, dansere og kunstnere som leder efter skønheder
og sandheder om livet i hver deres kunstart.”
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Isaksen, Kiista P. – 2007/08
Født: 1972
Sted: Nuuk (Godthåb)
Uddannelse: Folkeskolens Udvidede Afgangsprøve, Qaqortoq, 1989; psykologi og pædagogik, Den Sociale Højskole, Thy, 1989; Socialrådgiveruddannelsen, Nuuk, 1994.
Arbejde: Ekstern Borger fagkonsulent for alle anbragte ved Kommune Kujalleq, pr. 1. juli 2015-;
fagchef for hele det socialområdet, kommune Kujalleq, 2011-14; ledende socialrådgiver for Narssaq område i Kommune Kujalleq, 2009-11; borgmester i Narssaq kommune, 2005-09; ledende socialrådgiver fra
1. april 2001 til maj 2005 i Narssaq kommune; socialrådgiver samme sted, 1999-2001; leder i vuggestuen
i Narssaq, 1995-97; socialrådgiver i Narssaq kommune, 1994-95.
Tillidshverv/politiske hverv: Medlem af ligestillingsrådet i Grønland, 2001-05; første suppleant til Landstinget, 2001-05; kommunalpolitiker i Narssaq, 2001-; første suppleant til Landstinget 2001-05; formand
for Sydgrønlands kommuneforening, 2005-07; bestyrelsesmedlem i Kanukoka (Kommunernes Landsforening) 2005-07; heraf 2. næstformand, 2007; bestyrelsesmedlem i Kanukoka, 2006-07; 2. næstformand i
Kanukoka fra maj 2007-; 2. næstformand i partiet Siumut´s hovedbestyrelse, februar 2008-; 1. viceborgmester i Kommune Kujalleq, 2009-13.
Begrundelse: Kiista P. Isaksen (KPI) har ved møder med kvinder fra den danske fagbevægelse givet kloge
og tankevækkende oplæg om maskulinitetens trange kår på Grønland, om problemerne med opdragelse,
ligestilling mellem kønnene og sociale problemer herunder incest, ligesom hun altid er meget behjælpelig med at skabe kontakter til andre kvinder i Grønland, når fagbevægelsen har brug for det.
KPI arbejder både på de store linjer og med de små nære ting. Samtidig med det formelle politiske arbejde på højt plan i Grønland finder KPI tid til at lave aktiviteter med børn i Narssaq og i Qaqortoq (Julianehåb) omkring den årlige afholdelse af League kampe for alle fra alderen 14 år og opefter. KPI fortæller
både den store historie og den lille historie og kan se sammenhængene imellem dem. Der er ikke mange
kvinder i Grønland, der har så høj en formel position som KPI. Hun overkommer utrolig meget, samtidig
med at hun er rolig, velforberedt og reflekterende. Ud over ligestilling arbejder hun bl.a. for at sikkerheds- og sundhedsforholdene på arbejdspladserne prioriteres højt.
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Jacobsen, Anne-Marie – 2008/09
Født: 1949
Sted: Nyborg
Uddannelse: Gennemført en fuld KAD tillidsrepræsentantuddannelse i FIU regi 1983-85; læst Kvinder og
Teknologi på åbent universitet på OUC i årene 1988-89; læst Nordisk litteratur og formidling på Odense
Universitets Center (OUC) i perioden 1975-81; HF grunduddannelse, Nyborg Gymnasium 1974; uddannet
urmager i Odense og Schweitz, 1972.
Arbejde: Specialkonsulent i Jobcenter Svendborg med blandede sekretariatsopgaver for jobcenteret
2009-14; specialkonsulent i Driftsregion Syddanmark primært som juridisk backup for medarbejderne
i de 91 nye jobcentre, 2007-09; ansat i Arbejdsmarkedsstyrelsen som koordinator for ligestillingskonsulenterne i Danmark og for betjening af beskæftigelsesministrene i ligestillingsspørgsmål, 1995-2007;
ligestillingskonsulent ved AF Fyn, 1986-95; timelønnet i produktionen på Thrige Titan i Odense, 1981-86.
Tillidshverv: Fællestillidskvinde for de ufaglærte kvinder på Thrige Titan i Odense, 1981-86; repræsentant for de ufaglærte kvinder på Thrige Titan i selve koncernsamarbejdsudvalget i samme periode.
Udgivelser: Bl.a. ”Uddannelsesplanlægning som ligestillingsredskab” Arbejdsnotat 29, Arbejdsmarkedsstyrelsen 1998.
Begrundelse: Anne-Marie Jacobsen (AMJ) har gjort en stor og meget professionel indsats for kvinders
ligestilling på arbejdsmarkedet i Danmark. Desuden er hun et godt eksempel på, hvordan et fagligt ligestillingsengagement kan føre til stor personlig udvikling og spændende jobs. Først udlært urmager, men
siden fællestillidskvinde for KAD-kvinderne på Thrige Titan, en stor metalindustri i Odense. Her lykkedes
det hende helt tilbage i 80’erne, gennem 2-3 års målrettede lønforhandlinger, at få forhandlet princippet
om ligeløn for arbejde af samme værdi igennem. Samtidig lykkedes det hende at få etableret et uddannelsesforløb for de ufaglærte kvinder i virksomheden for at få spredt kvinderne ud på flere jobfunktioner
i produktionen. Større kønsblanding på de enkelte funktioner, vanskeliggør også uligeløn.
Som ligestillingskonsulent ved AF-Fyn videreførte hun disse erfaringer fra 1986. Hun udtænkte og
gennemførte det første jobrotationsprojekt i Danmark. Modellen gik ud på, at ansatte kvinder i jernindustrien kom på AMU-kurser, mens ledige var inde i virksomheden for at varetage de ansatte kvinders job,
mens disse var på kursus. På den måde blev både ledige og beskæftigede opkvalificeret i en periode med
meget høj ledighed. Jobrotationsprojekter blev også et vigtigt arbejdsmarkedspolitisk redskab for begge
køn i hele Danmark i de år med stor ledighed. Men få ved, at det var AMJ fra AF-Fyn, der udtænkte og
afprøvede de første projekter.
AMJ var også en afgørende drivkraft bag et kæmpe uddannelses-planlægningsprojekt på Fyn i 90’erne
(se udgivelser), hvor et meget stort antal produktionsmedarbejdere på henholdsvis Nyborg Vaskerimaskiner, BBC-Odense og Post Danmark på Fyn fik kortlagt deres kvalifikationsbehov. Det særlige var, at det
i selve spørgeteknikkerne og den meget kvalitative fremgangsmåde lykkedes at tage højde for mænd og
kvinders ofte meget forskellige måde at beskrive egne kvalifikationer. Endelig har AMJ i stor ubemærkethed været afgørende for udviklingen af mainstreamingsmetoden i AF-systemet. Vigtige værktøjer blev
udviklet, og beskæftigelsesministeriet er på den baggrund også det eneste ministerium, der i dag kan
fremvise en nogenlunde profil i de toårige ligestillingsredegørelser.
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Jensen, Linda - 2010/11
Født: 1952
Sted: Allinge, Bornholm
Uddannelse: Lederkurser og en række kurser i ligestilling, Fagbevægelsens Interne Uddannelse bl.a. en
2-årig lederuddannelse for kvinder, Victoria (nu FLUK) 2003; merkonom i regnskab, 1985; bogholder fra
Rønne handelsskole, 1976; HK’s tillidsrepræsentantuddannelse, 1974; HF Enkeltfag, 1970-75;
Arbejde: Bogholder og ”værkfører” i El-firmaet Søren Aas, 1980-2006; kasserer i CO industri på Bornholm
og LO Sektion Bornholm fra april 2006-; coach for fagbevægelsens ligestillingsnetværk/ambassadørnetværket på Bornholm, 2004-.
Tillidshverv: Medlem af HK Bornholms bestyrelse, 1976-2006; formand for HK Industri på Bornholm
indtil sammenlægning med HK Service til HK privat, 1996- ca. 2003; formand for HK privat i duel med en
mand fra en stor lokal arbejdsplads, 1997-2005. Trak sig fra posten pga. helbredet.; formand for Rønne
Efterskole, 1998-2004; medlem i sektorbestyrelsen i HK Industri og senere HK Privat på forbundsplan og
1. suppleant til hovedbestyrelsen til 2005; medlem af HK’s Branche Sektionsbestyrelse på forbundsplan;
medlem af repræsentantskabet i HK; medlem af Funktionærpension og medlem af bestyrelsen i Blykobbe Efterskole.
Begrundelse: Linda Jensen (LJ) har gjort en kæmpeindsats for at sætte ligestilling på dagsordenen på
Bornholm. Som coach i fagbevægelsens tværfaglige netværk i på Bornholm har LJ ofte formået at samle
rigtig mange faglige folk omkring mange forskellige ligestillingstemaer. Til trods for at hun er coach for et
netværk i en relativt lille by, er hendes netværk blevet det stærkeste af de ca. 10 netværk i landet. Det er
lykkedes takket være stor flid og kreativitet og et kæmpenetværk i faglige kredse, som hun er ekspert i at
bruge. LJ er for eksempel en ørn til at få oplægsholdere til at drage til Rønne fra fastlandet. Hendes omfattende netværk stammer fra et mere end 30 år langt engagement i HK’s faglige arbejde og fra hendes
mange kurser og konferencer bl.a. i FIU ligestilling.
LJ er også en usædvanlig kvinde rent jobmæssigt, idet hun som bogholder i et elektrikerfirma i 22 år
samtidig var en slags værkfører. Hun ledede og fordelte arbejdet for op til 25 elektrikere. Hun planlagde
deres arbejdsdag, stod for indkøb af materialer, indhentede tilbud, talte med leverandører og tjekkede
arbejdssedler for, om alle materialer blev påført til kunden. Hun lærte reservedelskatalogerne udenad
og tog på kurser, som var beregnet for installatører, for at få den nødvendige viden. LJ fik en høj løn som
kvinde i et traditionelt ”mandejob”, men hun skulle også kunne sætte sig i respekt, da hun både stod
for at uddele skideballer og hyre og fyre folk. Selv sclerose og leddegigt har ikke kunnet standse LJ store
faglige engagement. Det er imponerende, hvad hun udretter i dag i LO og som coach, trods smerter og
gener. Hun er et godt eksempel på en stærk og sej kvinde i fagbevægelsen, der tør sætte køn og ligestilling på dagsordenen igen og igen.
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Jógvansdóttir, Sonja J. – 2011/12
Født: 1977
Sted: Tórshavn, Færøerne (opvokset i Fuglafjørð, en bygd med 1500 mennesker)
Uddannelse: kurser på RUC i kandidatuddannelsen i forvaltning 2004-05; Master of Arts With honours in
Politics, fra the University of Edinburgh, 2002; studentereksamen fra Stundentaskúlin á Kambsdali, 1997;
Folkeskole i Fuglefjord 1994.
Arbejde: Initiativtager til og koordinator for SAMTAK, en paraplyorganisation for den færøske fagbevægelse, 2006-; stagiaire og senere sagsbehandler ved den færøske repræsentation i EU, 2005-06; journalist
for den færøske avis Dimmalætting, 2002-04 og sommeren 2005; freelance journalist og kommunikationsrådgiver for diverse organisationer, har bl.a. skrevet artikler for avisen Dimmalætting, homomagasinet CPH Proud i 2005 og for ligestillingsnævnet på Færøerne, 2004-06; job på fiskefiletfabrik efter
gymnasiet og i ferier 1996-2001.
Tillidshverv: Indvalgt i en Nordatlantisk Tænketank som den ene af to færøske ombud hos NORA - en
grænseregional komité under Nordisk Ministerråds regionalpolitiske samarbejdsprogram, 2011-; repræsenterer den færøske fagbevægelse og SAMTAK i forskellige offentlige nævn og bestyrelse, bl.a. i det
færøske landsstyres ekspertgruppe, der undersøgte og redegjorde for Færøernes forhold til EU i 2009-10
(redegørelsen The Faroes and the EU – possibilities and challenges in a future relationship i 2010); medinitiativtager til Friðarbogin, den færøske organisationen for homoseksuelle, 2003; bestyrelsesmedlem i
Friðarbogin, 2003–07; aktiv i Amnesty International 1997-2002; diverse frivilligt arbejde, bl.a. med social
ulighed, ligestilling og homoseksualitet.
Udgivelser: Ung og arbejdsmarkedet på Færøerne, undervisningsmateriale til folkeskolen om arbejdsmarkedet, Forlag SAMTAK, 2011.
Begrundelse: Sonja J. Jógvansdóttir (SJJ) er en markant kvinde på Færøerne, som gennem mange år
har ført en meget engageret kamp for bedre sociale rettigheder og mere ligestilling på Færøerne - ikke
mindst de homoseksuelles rettigheder har hun kæmpet hårdt for. Hun holder foredrag om emnet, laver
lobbyarbejde, deltager i debatter og fører kampagner for at sikre færingerne en mere tidssvarende
politik i forhold til seksuelle minoriteter, som stadig ikke er sikret borgerlige rettigheder på lige fod med
resten af befolkningen. SJJ er også helt generelt optaget af at få skabt større ligestilling på Færøerne.
Som journalist beskæftigede hun sig især med temaer som mainstreaming, ligestillig, social ulighed og
politik. Uligehed på arbejdsmarkedet optager også SJJ rigtig meget i hendes nuværende arbejde i færøsk
fagbevægelse. Hun vil gerne være med til at bekæmpe de meget store udfordringer, som især ufaglærte
fortsat møder på arbejdsmarkedet. Bl.a. derfor tager SJJ også ud og holder oplæg i skolerne.
SJJ laver også meget frivilligt arbejde både i hjælpeorganisationer og på individuelt niveau. Hun vil helt
sikkert også gøre stor nytte som nyvalgt til Nordatlantisk Tænketank under NORA, der fungerer som et
mellemstatligt samarbejde under Nordisk Ministerråd. Med sin insigt og engagement vil hun uden tvivl
også se dette som en mulig platform til at fremme ligestilling mht. køn, seksuel orineterng mv. i Norden.
SJJ er med sin ligestillingsindsats en flot rollemodel for alle kvinder på Færøerne, der ønsker at fremme
ligestilling bl.a. mht. køn, alder, sociale forhold og seksuel orientering mm.
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Juric, Zumreta - 2010/11
Født: 1962
Sted: Bijeljina, Bosnien
Uddannelse: Pædagogisk grunduddannelse i Ringsted, 2001; daghøjskole i Slagelse - Pædagogisk linje,
1999; sprogskole i Slagelse - Basis I, Basis II og VUF, 1998; Veterinærtekniker i Bosnien, 1981.
Arbejde: Malaco Leaf, Slagelse, 2002-; LK, Ringsted, 2001; Aktivitetsklub (Oasen) i et belastet område i
Slagelse, 2000.
Tillidshverv: Kontaktperson på Malaco Leaf, Slagelse, 2007-; mentor for nyansatte på Malaco Leaf, 2007-;
medlem af LO’s Ligestillingsudvalg i Vordingborg, 2007-.
Begrundelse: Zumreta Juric (ZJ) er en flot rollemodel for kvinder, der er flygtet til Danmark fra krig
og uroligheder. Ja, for alle ansatte, der gerne vil forbedre vilkårene for sig selv og sine kolleger på en
arbejdsplads. ZJ kom til Danmark som 31årig i 1993. Hun flygtede fra Bosnien sammen med sin mand og
lille søn. Efter ankomsten til Danmark boede de i et asylcenter i 3 år, uden mulighed for at lære det danske sprog eller få indblik i det danske samfund. Samtidig måtte hun leve med uvished om, hvad der skulle
ske med dem, hvilket var meget deprimerende. Men ZJ lænede sig ikke tilbage. Hun kæmpede for at få
et stabilt grundlag for familien. Og efter sprogundervisning var tanken om det nye land og det at starte
forfra ikke så skræmmende mere. Hun var og er meget interesseret i menneskerettigheder og gik i gang
med at integrere sig ved at involvere sig i danske forhold. Det gjorde hun bl.a. via arbejde, uddannelse og
et fagligt engagement - ikke mindst som mentor for andre på vej ind i det danske samfund.
Med baggrund i arbejdet i fagbevægelsens Mangfoldighedsnetværk på Sydsjælland fik ZJ mod på at gøre
en indsats for at få en voldspolitik i Malaco Leaf - den virksomhed hun arbejder på. Mangfoldighedsnetværket arbejder primært med emnet partnervold og arbejdspladsens handlemuligheder. ZJ fremsendte
en opfordring til samarbejdsudvalget på virksomheden om at få udarbejdet en voldspolitik. Forslaget
blev godt modtaget, og der blev nedsat en gruppe med bl.a. ZJ til at udarbejde politikken. Fra starten
stod det helt klart for gruppen, at skulle der udarbejdes en sådan politik, skulle det omhandle alle former
for vold og ikke kun hustruvold. I politikken blev det beskrevet, at den voldsramte kollega skulle kunne
henvende sig i firmaet for at få hjælp og vejledning til at komme videre. Et rigtig flot eksempel på helt
konkret ligestillingsarbejde, som virkelig kan gøre en forskel. ZJ har rykket både sig selv og sin virksomhed flere milepæle.
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Jørgensen, Vibeke – 2010/11
Født: 1925
Sted: København
Uddannelse: Cand.med. Københavns Universitet 1951.
Arbejde: Diverse hospitalsansættelser 1951-62. Alment praktiserende læge i Nærum 1962-93.
Tillidshverv: Medlem af Kvinderådets ekspertgruppe om vold mod kvinder, nu Det Nationale Voldsobservatorium; medstifter af Foreningen mod Pigeomskæring og bestyrelsesmedlem 2002-14; vicepræsident for den Nordeuropæiske Region i Den Internationale Kvindelige Lægeforening (Medical Women’s
International Association, MWIA) 1989-92 og 2005-07; International Koordinator i MWIA 1992-2001. Har
repræsenteret MWIA i WHO og ved en række internationale FN-konferencer, bl.a. Kvindekonferencen i
Beijing 1995. Har repræsenteret Danmark i Voldsobservatoriet under EU’s Kvindelobby 1997-99; medlem
af Sundhedsstyrelsens arbejdsgruppe om forebyggelse af omskæring af somaliske piger i Danmark fra
1997-2000; medlem af bestyrelsen for De Berlingske Virksomheder A/S 1952-81; formand for Danske
Kvindelige Lægers Forening 1978-99.
Udgivelser: Artikler i antologier: Kvindelige læger ser på sundhed og sygdom, 1998, udgivet i anledning
af 70-året for stiftelsen af KLF; Abort i 25 år, 1998; Den ændrede mandsrolle – myte eller virkelighed,
1984, I Nielsines fodspor, Kvindelige læger gennem 100 år, 1984 (medredaktør),
Udmærkelser: Æresmedlem af: MWIA (2001), Danske Kvindelige Lægers Forening (2008), Foreningen
mod Pigeomskæring (2010)
Begrundelse: Vibeke Jørgensen (VJ) har i mange år arbejdet med seksualoplysning og prævention –
bl.a. på Foreningen for Familieplanlægnings præventionsklinikker. Som formand for Kvindelige Lægers
Forening (KLF) har hun sat disse og andre kvinderelevante spørgsmål på dagsordenen ved møder og
seminarer. Det gælder f.eks. kvinders helbred, børnefamiliernes vilkår og vold mod kvinder. Også i international sammenhæng har hun deltaget aktivt i konferencer, ekspertgrupper, workshops mv. for at forbedre kvinders helbredsmæssige vilkår og skabe opmærksomhed og debat om kvinders ret til sundhed,
oplysning og uddannelse. Siden 1992 har VJ arbejdet mod pigeomskæring. Som formand for KLF har VJ
sammen med Kvinderådet i 1993 fået justitsministeren til at bekræfte, at kvindelig omskæring er forbudt
i Danmark efter straffeloven. I 2002 var VJ medstifter af Foreningen mod Pigeomskæring, hvor hun har
deltaget i oplysningskampagner og debatter om emnet, både blandt herboende somaliere og i resten
af det danske samfund. Hun har desuden deltaget i en række internationale konferencer om kvindelig
omskæring. VJ har fortsat indsatsen for disse udsatte grupper af piger og kvinder efter sin pensionering
i en alder, hvor de fleste nøjes med at nyde deres otium. At hun er udnævnt til æresmedlem i hele tre
foreninger, siger noget om værdien og kvaliteten af hendes arbejde.
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Khankan, Sherin – 2015
Født: 1974
Sted: København
Uddannelse: Kognitiv psykoterapeut, Wattar Gruppen, Kognitivt Psykologcenter, 2014-; cand.mag. i religionssociologi og filosofi fra Københavns Universitet, 2002; arabisk sprog, islamologi og sociologi i den
arabiske verden, Københavns Universitet, 1999.
Arbejde: Stifter af FEMIMAM, en bevægelse, der promoverer kvindeligt muslimsk lederskab, 2015-;
social entreprenør, 2014-; stifter og leder af Exitcirklen-Nej til psykisk vold, med ansvar for 40 frivillige medarbejdere, www.exitcirklen.dk, 2014-; konsulent for Det Internationale Hus i Stavanger, 2014-;
studievært på Dr2, 2012; underviser på Folkeuniversitetet i København, 2012-; fast kommentator på
Information-Etisk Talt og i Jyllandsposten, 2006-07; lærer og skolevejleder på Nordvest Privatskole, 200611; forfatter 2006-; foredragsholder, 2000-; samfundsdebattør, 2001-; arrangør af konferencer, debatter
og humanitære støttekoncerter for Syrien 2001-; gæsteforelæser på universiteter i Danmark og udlandet,
2001-; Amnesty International 2002-03, projektchef i kommunikationsvirksomheden Adtomic, 2002-03;
kronikskribent, 2000-; underviser ved Dansk Flygtningehjælp, 1998-99.
Tillidshverv: Folketingskandidat for Det Radikale Venstre, 2002-03; domsmand i Københavns Byret,
2004-08; stifter af Den Syriske Opposition i DK, 2012-; Ansigt til ansigt- pigerådgivning, 2002-14; stifter
og talskvinde for reformbevægelsen Kritiske Muslimer, 2001-; stifter og leder af Muslimske Natteravne i
København, Exitcirklen- Danmarks første samtalecirkler ud af psykisk vold 2014-;
Udgivelser/produktion: ”Paradis ligger under mors fødder - Barnets bog med muslimske traditioner, ritualer og højtider”, Haase & Søn, 2011; ”Muslimernes Islam. Religion- Kultur.”, Samfund, Pantheon, 2010;
”Islam og Forsoning - En offentlig Sag”, Lindhardt & Ringhof, 2006; Forfatter til kapitler i diverse antologier: ”De Røde Sko”, ”Feminisme Nu”, ”Syrernes Damaskus”, ”Ord På Samvittigheden”, ”Europas værdier og
rolle i verden”, ”Ønskebørn” m.fl., 2002-06.
Begrundelse: Sherin Khankan (SK) er selvskrevet til Kvindernes Blå Bog. Hun har gennem de sidste 15 år
arbejdet utrætteligt for at udfordre stereotype opfattelser af forholdet mellem islam og køn i Danmark
og for at ligestille muslimske kvinder med mænd i den religiøse sfære og det offentlige rum. SK er ophavskvinde til en række bevægelser, der støtter disse bestræbelser. Senest med stiftelsen af FEMIMAM,
der promoverer kvindeligt muslimsk lederskab med henblik på at oprette en af Europas første moskeer
med kvindelige imamer. SK’s tanke er, at kvindelige imamer med Koranen som frigørende referenceramme og udgangspunkt, vil kunne bidrage til at bryde med forestillingen om, at islam er en kvindeundertrykkende religion. Hendes mål med kvindelige imamer er også at imødekomme behovet hos en ny
generation af unge muslimer i Europa for at bryde det mandlige monopol på fortolkning af Koranen og
de dertil hørende mandlige fortællinger om islam. For SK indebærer en sådan nylæsning af islams tekster
også et opgør med ideen om kønnene som modsatte størrelser og en kritik af patriarkalske fortolkninger
af islam ex. polygami. En sådan nylæsning indebærer for SK også et større fokus på kvinders rettigheder
teologisk såvel som politisk, samt en afpolitisering af religionen med større fokus på Koranens spirituelle
dybder. FIU - Fagbevægelsen Interne Uddannelse - har også trukket på SK’s viden og engagement som
dygtig oplægsholder og debattør for tillidsvalgte. SK’s indsats er en af de vigtigste i DK og Europa i disse
år, hvor behovet for gensidig forståelse og tolerance baseret på reel viden om hinandens religioner er
forudsætningen for mere fredelig sameksistens og mindre kvindeundertrykkelse.
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Kindberg, Mette – 2011/12
Født: 1957
Sted: Kongerslev (Himmerland)
Uddannelse: Merkonom, Aalborg Handelsskole, 1986; laborant, Frederikshavn, 1975; Grundskole Terndrup, 1973.
Arbejde: næstformand i HK Danmark, 2001-; Laborant ved Nordkraft, 1975–2001.
Tillidshverv: Medlem Beskæftigelsesrådet 2014-; medlem Arbejdsmiljørådet 2013-; præsident for UNI
Europa Kvindekomite fra 2008-; NGO-repræsentant i Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg
(EØSU), 2007-; næst forkvinde i Kvinderådet, 2007-; bestyrelsesmedlem i AES 2002-; bestyrelsesmedlem
Arbejdernes Landsbank, 2007-; sektorformand HK Aalborg Industri 1998-2001; A/S bestyrelsesmedlem
i ELSAM, 1998-2001; talsmand for LO gruppen hos ELSAM, 1997-2001; fællestillidsmand for HK ansatte
hos ELSAM, 1995-2001; Tillidsmand for HK ansatte hos Nordkraft, 1985–2001.
Begrundelse: Mette Kindberg (MK) har siden 2001 trukket et stort ligestillingslæs i HK Danmark. Til trods
for at kønsligestilling i HK - som i det meste af fagbevægelsen - er et område, det er svært at give status,
har MK kæmpet for at få ligestillingspolitiske temaer på dagsordenen - både internt i organisationen og
i samfundet som helhed. Det er i ganske særlig grad lykkedes for MK at holde ligeløn og reservering af
barselsuger til fædre på den offentlige dagsorden. Med skarpt blik for sammenhængen mellem ligeløn
og fædres øgede involvering i omsorgen for deres børn, har hun gjort HK til et af de forbund, der vægter
rettigheder til fædre højt. HK og MK advokerer både for at uger reserveres til fædre og længere frist til
at fortælle arbejdsgiveren, hvornår forældre ønsker at placere deres barselsorlov. MK har ved mange
lejligheder gjort opmærksom på sager med fædre, der er blevet chikaneret eller fyret af arbejdsgiveren, når de har ønsket at tage del i barselsorloven. Og MK vil have udvidet den periode, hvor faderens
arbejdsgiver kan få penge fra barselsfondene, så familierne ikke i så høj grad skeler til økonomien, når
barselsorloven skal fordeles.
Men også mere direkte kæmper MK for ligeløn. Hun har bl.a. skabt fokus på en HK-undersøgelse, der
viser, at hver fjerde organiseret i HK oplever uligeløn. MK gør en stor indsats for at få flere til at ønske at
føre en ligelønssag. Hun ved, at mange vægrer sig ved det, bl.a. fordi det er så svært at føre tilstrækkelig
bevis for, at uligheden bunder i køn. Derfor konkluderer hun, at der stadig mangler redskaber for at sikre,
at ligelønsloven bliver overholdt, og helst at den gøres skrappere, så flere virksomheder omfattes af den.
Hun kræver, at det skal være lovpligtigt for alle virksomheder med 10 eller flere ansatte at lave kønsopdelte lønstatistikker, som loven fra 2001 krævede.
Gennem FN gør MK en indsats for at få de skiftende regeringer til at arbejde mere for ligestilling mellem
kvinder og mænd. På vegne af Kvinderådet har hun sikret, at CEDAW-komiteen fik et NGO input om Danmarks ligestillingsindsats, som efter Rådets mening lader meget tilbage at ønske.
Også internt i HK Danmark gør MK en indsats for at sætte køn og mangfoldighed på dagsordenen. MK
har været med til at arbejde for, at HK som det første forbund på en kongres vedtog, at arbejde for
kvoter i forhold til at få begge køn repræsenteret i bestyrelser. I det hele taget er MK optaget af kvinder i
forhold til ledelse og indflydelse. Som politisk leder af uddannelsesafdelingen i HK var MK også med til at
sikre, at HK som det første forbund krævede, at de undervisere, der vil udvikle nye undervisningsmaterialer til HK’s uddannelse af tillidsvalgte, skulle gennemgå en uddannelse om kønsmainstreaming. Samme
undervisningsmodul bliver nu udbudt til undervisere i fagbevægelsen bredt.
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Kirkegaard, Charlotte - 2009/10
Født: 1963
Sted: Frederiksberg
Uddannelse: Organisationsteori ved CBS, København, 1997; teoretisk Filosofi ved Københavns Universitet Amager, 1994; journalistisk efteruddannelse, Mediehøjskolen og DJØF Efteruddannelse, 1992; cand.
jur. fra Københavns Universitet, 1989; samfundssproglig student, Greve Amts Gymnasium, 1983.
Arbejde: Selvstændig konsulent med firmaet Unisex Progress, www.unisexprogress.com, 2007-; forsker
ved Center for Ligestillingsforskning, RUC, 2004-07; redaktør ved Mellemfolkeligt Samvirke, 2000-04.
Tillidshverv: Styrelsesmedlem i Kvinderådet for Morgendagens Heltinder, 2009-10; næstforkvinde i Morgendagens Heltinder, 2007-09.
Begrundelse: Charlotte Kirkegaard (CK) er et flot eksempel på kvinders ønske om at tænke i helheder.
Som en både køns - og samfundsbevidst borger har hun på eksemplarisk vis formået at omsætte sine
værdier til en reel levevej. Hun tilbyder gennem sit eget firma at bistå virksomheder med at opnå bedre
tal på bundlinjen gennem professionel mangfoldighedsledelse. Hun gennemfører undersøgelser, analyser, strategier og forslag til implementering for virksomheder og organisationer, der ønsker at opnå en
mere ligelig fordeling af kvinder og mænd på alle niveauer. Denne ekspertise kobler hun med en høj grad
af opmærksomhed omkring miljømæssig bæredygtighed og etisk ansvarlighed. Det ser hun både som
et samfundsmæssigt- og forretningsmæssigt gode. Gennem sit engagement i netværket Morgendagens
Heltinder har hun været med til at ’highlighte’ disse synspunkter i offentligheden. Netværket er ikke i
tvivl om, at det vil gavne Danmarks økonomi og samfundsudviklingen generelt, hvis kvinders potentiale
bliver udfoldet langt mere, f.eks. som iværksættere. De mange aktuelle udfordringer kræver innovation.
CK gør opmærksom på, at kvinder har et stort uudnyttet potentiale, der bør og skal bringes langt bedre
i spil. Men det kræver en forståelse for, at kvinder ofte udvikler deres virksomheder på andre måder og
med andre formål end mænd.
CK har siden 2012 arbejdet for den offentlige sektor i Danmark og Nordisk Ministerråd med at integrere
ligestilling i lovgivning, politikker og projekter gennem undervisning, analyser og integration af ligestillingsprincipper. Områderne dækker over erhverv, arbejdsmarked, fiskeri, landbrug, innovation, økonomi,
sundhed, velfærd, justits m.fl.
Også i EU projekter og i Europarådet bidrager CK med sin ekspertise til at indsamle viden og udvikle nye
strategier og metoder til at opnå reel ligestilling mellem køn.
Samtidig arbejder hun for UNDP og UN Women som evaluator af nationale ligestillingsindsatser i den
tredje verden, hvor hun dels evaluerer og måler eventuelle fremskridt, men også udvikler nye strategiske
tiltag, der kan forbedre ligestillingen i fremtidige projekter.
CK favner bredt og er en dygtig netværker. Det viser hun i sit engagement i Mainstreamingsnetværket af
2005, som arbejder på at holde Folketing og regering, kommuner og regioner fast på deres lovmæssige
forpligtelse til at vurdere al planlægning og forvaltning i forhold til konsekvens for henholdsvis kvinder og
mænd. CK spiller en meget vedvarende og konstruktiv rolle i dette netværk af en lang række faglige folk,
forskere, politikere og ligestillingspraktikere i bredeste forstand. CK arbejder altid målrettet og konkret.
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Kokholm, Anette – 2008
Født: 1964
Sted: København
Uddannelse: Første del af Master of Media Management, i regi af Berlingske koncernen, 2006; journalist,
Danmarks Journalisthøjskole, Aarhus, 1990; studentereksamen Marie Kruses Skole, Farum, 1983.
Arbejde: Ugebladsdirektør i Aller Media A/S med ansvar for Familie Journal, Ude og Hjemme, Søndag,
Billed-Bladet, Se og Hør, Kig Ind, 7 TVdage, Maries ideer og diverse sideprodukter, 2014-; Chefredaktør
for Familie Journal i Aller Media A/S; 2009-14; Fast kongelig kommentator DR1, 2012-; Kanalchef, Kanal
4, medlem af direktionen i SBS TV, vært på portrætserien ’Markante Kvinder’ og på coachingprogrammerne ’Kvinder lige på’, 2006-08; Familie- og livsstilsredaktør på B.T.; lederskribent og medlem af den
redaktionelle chefgruppe, 2005-06; studievært og programudvikler på Skandinavisk Filmkompagni; vært
på TV2s Go’Morgen Danmark, 2003-04; redaktionschef og sekretariatsleder på avisen ’DAGEN’, 2002;
egen virksomhed med coaching, foredrag og kurser i kommunikation, historiefortælling og præsentationsteknik, fortrinsvis for kvindelige ledere bl.a. for Teknologisk Institut, Dansk Magisterforening, Confex,
m.fl. 2001-04; vært på DR, P3 og P1 på programmer som Kronsj!, Go’morgen P3, Erotica, Herreværelset
m.fl., lærer på DR’s interne efteruddannelseskursus i interview og fortælleformer, 1991-2001.
Tillidshverv: Medlem af radio- og tv-nævnet, 2009-12; formand for priskomiteen ’Kravling’, der hædrer
journalistelever, 2008-09; medlem af Tv-festivalens styregruppe og priskomite, 2006-08.
Udgivelser: Bidrag til bøgerne ’Perler for svin’, Modtryk, 1998; og ’Det bliver jo altid jul’, DR Multimedie,
2003.
Udmærkelse: Optaget i Kraks Blå Bog, 2010.
Begrundelse: Anette Kokholm (AK) har gennem sit arbejde ofte og gerne sat fokus på kvinder, både som
familieredaktør på BT, som øverste chef for kvindekanalen Kanal 4 og nu som direktør for de fleste af
landets ugeblade, der hovedsaligt læses af kvinder. Samtidig går hun ikke af vejen for at slå et slag for
kvinders ligestilling generelt, og for at det skal være muligt at kombinere en ambitiøs karriere med et
stort og broget familieliv.
I forbindelse med et folketingsvalg opfordrede hun på sin blog til at stemme på en kvinde – for det gør
hun selv. Og hvorfor så det? ”Fordi der stadig er langt flere mænd end kvinder, både i folketinget og i
alle de regeringer, der har haft magten, mens jeg har levet. Og det er ikke i orden”, siger hun. Hun hører
ikke til dem, der tror, at kvinder partout kan gøre det bedre end mænd. Eller omvendt for den sags skyld.
Hun synes bare, der er grund til eftertanke, når hendes eget køn er så tyndt repræsenteret dér, hvor
beslutningerne tages. AK er med sit engagement og sin gennemslagskraft en fin rollemodel for kvinder,
der balancerer mellem karriere og familieliv. På hjemmefronten er hun hustru/mor i en stor, sammenbragt familie med 5 nu voksne børn, hvor hun mestrer at være favnende og nærværende, også når lange
arbejdsdage måtte have drænet de øverste lag af energiniveauet. Hun gør det ved at sortere skarpt i,
hvad der er væsentligt og hvad, der ikke er, og ved altid at tale rent ud af posen. Kombineret med en
meget anerkendende måde at kommunikere på, giver det åbenbart en effektiv arbejdsstil, som giver det
fornødne overskud til at klare både udfordrende poster og et familieliv med børn
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Korczak, Jane - 2007/08
Født: 1956
Sted: Marielyst, Falster
Uddannelse: KAD’s tillidsrepræsentantuddannelse, FIU, i 70’erne; folkeskolens udvidede afgangseksamen, Falster, 1973.
Arbejde: Næstformand i 3F, 2005-; valgt næstformand i KAD, 1993-2005; valgt oplysningssekretær i KAD,
1985-93; ansat som distriktssekretær i Kvindeligt Arbejderforbund i Danmark (KAD), 1979-85; fabriksarbejde på flere virksomheder, 1973-79.
Tillidshverv: Næstformand i 3F, 2005-; medlem af LO’s hovedbestyrelse, 1993-; Arbejdernes Landsbanks
repræsentantskab 2011-; bestyrelsesmedlem i Dannerhuset, 2009-; og i Indvandrekvindecenter, IKC,
2008-11; formand for AOF, 2005-11; LO organisationspolitiske udvalg 2008-11; LO’s integrationsudvalg,
2004-10; LO’s ligestillingspolitiske udvalg, 1993-2010; medlem af Rådet for Socialt Udsatte, 2007-10;
medlem af Mødrehjælpens hovedbestyrelse, 2005-08; Tillidsrepræsentant, 1977-79.
Begrundelse: Jane Korczak (JK) har kæmpet en lang sej kamp for kvinderne - først i KAD, og efter
fusionen i 2005 med SID i 3F. Hun har aldrig været bleg for også at vende pegefingeren imod sit eget
køn. Mest kendt er hendes billedgørelse af mænd og kvinders forskellige måder at gribe den politiske
indflydelse, som hun fremstillede den ved LO’s kongres i 2003: Stedet er Eiffeltårnet. Der er frokost på
1. etages restaurant. Efter spisningen tager kvinderne opvasken, mens mændene netværker og ordner
dagsordenspunkterne på vej op til toppen i elevatorerne. Da kvinderne er færdige med opvasken er alle
elevatorer optagede, og der står kvinderne så, mens mændene har ordnet verdenssituationen.
JK arbejder på, at kvindelige medlemmer får en bevidsthed om, at de er lige så meget værd som mændene på arbejdsmarkedet, også lønmæssigt. Det må og skal være et fælles problem, som alle tager alvorligt
på tværs af forbund og køn. Men det er ikke nogen foræring. Utallige er de kampe og diskussioner JK har
taget for at få køn og ligestilling professionelt i spil for at udvikle både 3F og hele fagbevægelsen. JK er
med sin position en af de vigtigste aktører ligestillingskampen har i dag, og hun er af mange blevet kaldt
”Fagbevægelsens ligestillingsminister”.
Samtidig er hun en utrolig god rollemodel for ufaglærte kvinder. Uden lang skolegang eller fine eksamenspapirer har hun arbejdet sig helt til tops i en overordentlig mandsdomineret organisation som
fagbevægelsen. Hun har erhvervet sig en mængde kompetencer som tillidsvalgt og i de betroede hverv,
hun efterfølgende er blevet valgt til, takket være sine seje indsatser for større social retfærdighed og ligestilling mellem kønnene. Hun har øje for, at en styrkelse af fagbevægelsens ligestillingspolitiske indsats
afgørende kan bidrage til den nødvendige fornyelse af fagbevægelsen.
Takket være JK store indsats er 3F også blevet en virkelig stærk stemme i kampen mod handel med kvinder og børn til prostitution.
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Kragelund, Minna - 2010/11
Født: 1942
Sted: Nykøbing Sjælland
Uddannelse: Ph.d. i pædagogik ved Danmarks Lærerhøjskole, 1990; magister i europæisk etnologi, Københavns Universitet, 1977; journalistuddannet ved Dagbladet, Ringsted, 1965; faglærer i håndarbejde
fra Haslev Håndarbejdsskole, 1962.
Arbejde: Seniorforsker på Holbæk Museum, som fra 2013 blev en del af Museum Vestsjælland, 2008-;
leder af Forskningsenhed i Materiel Kultur, DPU, 2001-08; lektor på Danmarks Pædagogiske Universitet
(DPU), 2000-08; fagkonsulent og forfatter på Dansk Kvindebiografisk Leksikon, 1998-2000 med ansvar
for ca. 100 biografier; lektor på DLH, 1984-2000; stipendiat på Danmarks Lærerhøjskole (DLH), 1979-84;
konsulent for en række kulturhistoriske museer 1967-90; ansat ved Nationalmuseet, Nyere Tid, 1967-79,
heraf 2 år som konstitueret museumsinspektør.
Tillidshverv: Medlem af flere internationale styrelser og forskernetværk indenfor tekstilforskning og tekstile uddannelser; repræsentant for Danmarks Pædagogiske Universitet i bestyrelsen for Håndarbejdets
fremmes seminarium og i Museum for Husflid, Dansk Husflidsselskabs dokumentationsenhed; formand
for Manuelle Fags Samråd, 1989-95; samråd af håndarbejdslærerforeningen; medlem af Dansk Folkeoplysnings Samråds Internationale udvalg; beskikket censor for lektorbedømmelser og uddannelser ved
håndarbejdsseminarierne og for kandidatstudiet i Materiel Kultur, DPU.
Udgivelser: Forfatter, medskribent og redaktør på flere akademiske såvel som leksikale udgivelser og
håndbøger indenfor didaktik og pædagogik, især vedr. håndarbejdsundervisning, tekstilforskning og
praktisk håndværk. Bl.a. ”Tingenes fortællinger - om at lære det gode liv” og ”Ting og Tingester. Materielle Kulturstudier ”, begge Danmarks Pædagogiske Universitetsforlag, 2004; ”Materialitet og Dannelse, en
studiebog”, samme forlag, 2005; ”Tekstil æstetik – nytolkning af dansk kulturarv”, 2009; biografier bl.a. til
Dansk Kvindebiografisk Leksikon. Se nærmere på http://www.kvinfo.dk/side/383/.
Begrundelse: Minna Kragelund (MK) har i både sin forskning og skribentvirksomhed kredset om udfordringerne for kvinder ved at få samfundets anerkendelse af såvel husholdning og håndarbejde som
professionelle arbejdsområder med både uddannelses- og jobmuligheder. Se f.eks. ”Kærlighed til kaldet
– et tveægget sværd”. ”Om håndarbejdsundervisning og lærerindernes professionalisme” i Historiske
Meddelelser om København, 1993 og i ”Ud af flinkeskolen. Akademisering af håndarbejde som undervisningsfag” i bogen BUR, 1996. Senest belyser MK i bogen ”Tekstil æstetik. Nytolkning af dansk kulturarv”,
2009, hvordan kvinders uddannelse i 1900-tallet influerede på museumsindsamling af og forskning i
vores fælles kulturarv. MK har været med til at grundlægge forskning i tekstiler, dannelse og didaktik
som videnskabelig disciplin i Norden, bl.a. som initiativtager til en forskningsenhed i Materiel Kultur og
kandidatstudiet i Materiel Kultur på DPU. MK’s virke er et flot eksempel på, hvordan man med et langt
sejt træk kan hæve status omkring et typisk kvindefag.
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Krøjer, Jo – 2011/12
Født: 1966
Sted: Frederiksberg
Uddannelser: Ph.d. fra RUC, 2003; Cand.techn.soc. 1999; matematisk student 1985.
Arbejde: Leder af Sociale Interventionsstudier, RUC, 2013-; lektor Psykologi, RUC, 2007-; Ph.d. stipendiat
ved RUC, 1999; adjunkt Psykologi, RUC, 2004.
Tillidshverv: Leder af Center for Køn, Magt og Mangfoldighed, RUC, 2012-14; redaktionsmedlem i Tidsskrift for Arbejdsliv, 2000-; tillidsrepræsentant ved Psykologi for DM, DJØF og Psykologforeningen, 2007-;
bestyrelsesmedlem Husum Skole, 2008-12; bestyrelsesmedlem Foreningen for Kønsforskning, 2004-06;
bestyrelsesmedlem Daginstitutionen Arken, 1999-2002; bestyrelsesformand Voldparkens vuggestue,
1994–95.
Udgivelser: Bl.a: Sexual Harassment towards Newcomers in Elder Care - An Institutional Practice? Nordic
Journal of Working Life Studies, 2014; Omsorgsfulde drenge og urolige piger: Køn og mangfoldighed i
skolen, Elevers læring og udvikling: - også i komplicerede læringssituationer, Akademisk Forlag, 2014;
Omsorgsetikkens skygge: Omsorg og overgreb i plejesektoren, i Arbejdslivets skyggesider, Klim 2013; Er
der spor? Feminisme, aktivisme og kønsforskning gennem et halvt århundrede. Frydenlund Academic,
2012; Teknologi - et kønnet skoleeksempel, Ønskværdige liv? Forskellige forståelser af kvinders arbejdsog familieliv, Drengeelever imellem frihed og kontrol, i Kognition & Pædagogik 2011; Inklusion i interaktiv deltagelse i folkeskolen: Et forskningsprojekt om køn, teknologi og læring, Institut for Psykologi og
Uddannelsesforskning 2010; Hvad får man (ulige) løn for? Hvorfor har vi lønforskelle mellem kvinder og
mænd? En antologi om ligeløn i Danmark, SFI, 2010; Poethical: breaking ground for reconstruction, International Journal of Qualitative Studies in Education, 2008; Det mærkede sted – Køn, krop og arbejdspladsrelationer, Roskilde Universitetsforlag, 2003.
Begrundelse: Jo Krøjer (JK) arbejder stille, stædigt og med stor grundighed. Hun introducerede diskursanalyse og poststrukturalisme i dansk arbejdslivs- og organisationsforskning i 1999-2000. Siden har hun
arbejdet med at integrere et kropsligt perspektiv i køns–og arbejdslivsforskningen.
JK er usædvanlig dygtig til at afdække forforståelser om køn og magt. Hun har med mange små tydelige
observationer fået afdækket, hvordan personer i og uden for fagbevægelsen – i den bedste mening - reproducerer manden og mandens faglighed som overordnet og mest ”rigtig”. JK’s arbejde har derfor fået
mange til at erkende, at det nok kunne være relevant at se på, hvordan man selv bidrager til at opretholde kønsstereotype opfattelser. Hun kan om nogen komme bag om de køns - og ligestillingsproblematikker, der fortsat er i organisationer og på danske arbejdspladser Både derfor - og fordi hun har en særlige evne til at formidle sine forskningsresultater til folk uden en akademisk baggrund, er hun en flittig
benyttet oplægsholder på faglige kurser/uddannelsesforløb og optræder jævnligt i medierne som forsker
med særlig indsigt i kønsforskelle. Det er så betydningsfuldt, fordi hendes forskning tager udgangspunkt
i observationer af helt almindelige menneskers arbejdsliv. Her har JK også interesseret sig meget for de
relationer mænd og kvinder indgår i på arbejdspladserne. Gennem sin forskning har hun påvist, at kønsarbejdsdelingen er en væsentlig barriere for ligestilling, bl.a. fordi arbejdsdelingen ”naturliggøres” på en
helt anden måde, end naturlighed ville blive brugt som argument i forhold til trafik, miljø etc.
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Kærn, Simone Aaberg – 2007
Født: 1969
Sted: København
Uddannelse: Air Combat Training, Svensk Flyvevåbens Skole, 2007-08; aerobatictræning, Chandler Air
Service og Boggan, 1999-2000; uddannet billedkunster, Det Kgl. Danske Kunstakademi, 1993-99; studier i
kunst, Goldsmith›s College of Fine Arts, London, 1995-97.
Arbejde: Billedkunstner, fotograf og dokumentarinstruktør, der arbejder med videoværker, installationer,
maleri m.m., 1997-; bl.a. dækket Afghanistan- og Libyenkrigen som krigsmaler, 2010-12; medstifter af
Galleri SAGA Basement, København, 1993-95.
Tillidshverv: Medlem af bestyrelsen for Charlottenborg Kunsthal, 2008-09.
Udmærkelser: Optaget i Kraks Blå Bog, 2010; Ellehammer Pokalen, 2007; Women in Leadership Award
for Smiling in a warzone, Durham, Full Frame, 2006; Juryens Speciale Omtale for Smiling in a warzone
Warszawa, Planete Doc Review, 2006; Grand Prix, bedste danske film, Smiling in a warzone, Odense
Internationale Film Festival, 2006; Danske Kunstkritikeres pris for Crossing Line, 2004; Haslunds Legat,
2002; Artist in residence, Lannan Foundation NM, USA, 2000; Dansk Kunstnerforbunds arbejdslegat,
1999-2000 og 2003; Akademirådets Grant of Honour for projekt på Venice Biennale, 1999; årets kunstner i Danmark, 1997.
Produktion: Soloudstillinger som bl.a. Krig og Kunsten, Det Nationalhistoriske Museum, Frederiksborg
Slot, 2012; Pigen og den gule flyver, Galerie Asbæk Kbh. 2012; Seize The Sky, San Diego University Gallery, 2010; Open Sky, AROS 2008; Thun Kunstmuseum 2008; OPEN SKY Malmö Konsthall, 2006; Freedom
Fighters, AROS, 2006; Crossing Line, Fragments from a micro global performance, Galerie Asbæk Kbh.,
2003; Up & Coming, ARCO Madrid, Spanien, 2003; portrætserien ”Sisters in the Sky” på Biennalen i
Venedig, 1999; officielt statsministerportræt til Folketinget af Anders Fogh Rasmussen, 2010; OPEN SKY,
udsmykning af det svenske flyvevåbens jagerflys skole, Linkjöping, 2009; Smiling in a War Zone, biograffilm, 2006; Sisters in the Sky (dokumantarfilm, DR/Zentropa, s.m. Stine Kirstein) 1998-99; gruppeudstillinger som bl.a.: IS THIS FICTION, Istanbul Modern 5th, videoprogramme, Istanbul, Tyrkiet, 2007; Sonoric
Perspectives, Ostsee Biennale der Klangkunst, Tyskland, Sverige og Danmark, 2006; Helden Heute,
CentrePasqueArt, Biel Bienne, Schweiz, 2005; Denmark Mois de la Photo, Chromosome Berlin, Tyskland,
2004; Med kærlig hilsen, Charlottenborg, 2004; Defying Gravity: Contemporary Art and Flight, North
Carolina Museum of Art, USA, m.fl., 2003.
Begrundelse: Simone Aaberg Kærn (SAK) er med sin kunst med til at udvide forestillingen om, hvad kvinder kan og vil, og hun sætter hele tiden kvinden i centrum for en social og historisk undersøgelse. Aerofeminisme kalder hun selv denne kobling af interessen for flyvning og for kvinders vilkår. Når disse temaer
kobles med interessen for heltebilleder og utopier, forstår man, hvordan ideen til filmen ”Smiling in a
War Zone” blev til, og hvor energien til at gennemføre denne hentes fra. Med det mod og den dristighed
hun udviste i gennemførelsen af filmen ”Smiling in a War Zone”, der indebar en nærmest umulig flyvning
til Kabul i Afghanistan, er hun en flot rollemodel for alle kvinder, der har lyst til at udfordre egne grænser
og gøre en vigtig forskel til gavn for andre kvinder.
Med portrætserien ”Sisters in the Sky”, om en række kvindelige kamppiloter fra USA, USSR og Storbritannien under 2. verdenskrig har hun synliggjort, hvor forskellige også kvindelige helte er. Med ”Smiling in a
War Zone” udfordrer hun de meget maskuline kræfter, der vil indskrænke friheden i luftrummet. Og hun
viser, hvordan globaliseringen i dag gør det muligt at solidarisere sig med kvinders ønsker og drømme i
helt andre kulturer.
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Laneth, Pia Fris – 2008/09
Født: 1956
Sted: Nørrebro i København
Uddannelse: Cand.adm.pol. fra Københavns Universitet, 1985; student, Frederiksberg Gymnasium, 1975.
Arbejde: Forfatter, foredragsholder og instruktør af dokumentarfilm, 2009-; økonomisk-politisk reporter,
mellemøstkorrespondent, udlandsredaktør og kommentator på Dagbladet Information, 1994-2009; tilrettelægger i Montagegruppen på Danmarks Radio, 1989-93; redaktør på Politisk Revy, 1984-87; Fotomodel, 1973-78.
Tillidshverv: Medlem af bestyrelsen for teaterforeningen Paradox Intertainment, 2012-; en af Kvinderådets ligelønsobservatører 2010-; medlem af bestyrelsen for Kvindehjemmet på Jagtvej, 2006-; medarbejderrepræsentant i A/S Informations bestyrelse, 2003-08; Tillidsrepræsentant på Information, 1996-99.
Udmærkelser: Sundhedskartellets Ligelønspris, 2014 ”for sit utrættelige arbejde for ligestilling i det
danske samfund”; Litteraturrådets arbejdslegat 2010 og 2014; LO’s kulturpris, 2007; KRAKA-prisen, 2007;
Miss Young International, 1973.
Udgivelser: Moderskab og Mødrehjælp – 8 portrætter og 100 års historie, 2013. Danske modstandskvinder. En dokumentarisk tv-serie, DR, 2012. Respekt – historier fra Settlementet på Vesterbro, 2011.
En kjole, to køn – et essay om kvinders vej til prædikestolen. I antologien: Kvinde-Mand-Kirke, 2012;
Familieforsørgerens og husmoderens lange og vanskelige samliv – et essay om uligeløn. I: Hvorfor har vi
lønforskelle mellem kvinder og mænd? En antologi om ligeløn i Danmark, 2009; Lillys Danmarkshistorie
– kvindeliv i fire generationer, 2006; Første gang – et essay om rockmusik i: Dage i Dylan, Informations
forlag 2001; Under navnet Pia Fris Jensen har hun bl.a. udgivet: Som tiden går: hverdag og værdier, Teknologinævnet, 1994; Et udviklende arbejde. Arbejdsmiljøfondet, 1994; Farmand: et magasin om Fædre,
og En køn udfordring: et ideoplæg til arbejdet med ligestilling i samarbejdsudvalg og ligestillingsudvalg.
HK’s ligestillingssekretariat 1993; Arbejdsmiljø i søgelyset – en antologi, Arbejdsmiljøfondet og Arbejdstilsynet, 1993.
Begrundelse: ”Lillys Danmarkshistorie” fra 2006 gjorde med et slag Pia Fris Laneth (PFL) landskendt ikke
mindst i ligestillingsinteresserede kredse. Fortællingen om de sidste mere end 100 års Danmarkshistorie
ud fra et klasse- og kvindeperspektiv viser med al ønskelig tydelighed, hvordan især arbejderkvinder
førhen har været skrevet helt ud af den traditionelle historieskrivning.
Måske er det ikke så sært, at det blev PFL, der skrev denne historie. Hun har i det meste af det, hun har
lavet, haft køns– og klasseperspektivet med. Måske fik hun grunden hertil lagt i sine år som redaktør på
Politisk Revy. Eller måske var det rejserne i 1989 i Asien og Latinamerika, der skærpede hendes blik for
ulighed. I hvert fald resulterede det efterfølgende i opgaver for Ligestillingsrådet, Arbejdsmiljøfondet
med flere. Både som økonomisk reporter på Information og senere som udenlandsredaktør samme sted
er det tydeligt, at PFL fortsat har kønsbrillerne på. Dertil kommer, at hun også er en gudbenådet formidler, der med hele sin krop og sjæl sætter kønnet på dagsordenen på en dejlig livsbekræftende måde,
når hun fortæller om Lillys Danmarkshistorie. Hun skjuler ikke sin indignation, men den druknes heller
ikke i uddeling af skyld og skam. Hun fortjente LO’s kulturpris i 2007 for at synliggøre arbejderkvinderne
i Danmark, og fordi hun charmerende og effektivt ufortrødent medtænker kønsperspektivet, i alt hvad
hun laver.
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Larrain, Paula - 2008/09
Født: 1970
Sted: Valparaiso, Chile, flygtede til Danmark med sin familie som 4-årig.
Uddannelse: Journalist fra Danmarks Journalisthøjskole, 1994; student fra Esbjerg Statsskole 1988.
Arbejde: Journalist, 1994-; forfatter og foredragsholder, 2003-; selvstændig kommunikationsrådgiver,
2007-; initiativtager til online udenrigsmagasinet ”Dit Perspektiv”, 2012-14; kampagnechef for Det Blå
Danmark under Danmarks Rederiforening 2008-10; journalist og nyhedsvært på DR TV-avisen, 2001-07;
journalist på Berlingske Tidende, 1994-2001; praktik på TV-avisen og i Mellemfolkeligt Samvirke, 199094; startede sin journalistiske karriere på Esbjerg Ugeavis, 1988.
Tillidshverv: Medlem af menighedsrådet i Lundtofte Sogn, 2012-; folketingskandidat for Det konservative
Folkeparti i København og Hillerød, 2007-09; aktiv i det professionelle kvindenetværk Protocol, 2009-.
Bogudgivelser: Selvbiografien ”I morgen skal vi hjem”, Lindhardt og Ringhof, 2003; medforfatter til antologien ”Det glade hjerte lever længst”, Lindhardt og Ringhof, 2007; romanen ”Uden for citat”, Rosinante,
2008.
Begrundelse: Som ansat i DR havde Paula Larrain (PL) mod til at italesætte og kæmpe for sin løn og sammenligne den med sine mandlige nyhedsværtskolleger. PL blev aflønnet med mellem 10.000 og 30.000
kroner mindre om måneden end sine mandlige kolleger. Ved at turde kalde ”en spade for en spade” har
PL været med til at gøre det mere legitimt for andre at tænke på og tale om uligeløn begrundet i køn. Et
af de store problemer med ligeløn er nemlig, at det for den enkelte opleves som endnu et nederlag; det
føles selvundertrykkende at skulle kalde sine lønproblemer for ligelønsproblemer.
Som ny udsprungen folketingskandidat overkom hun fint den negative opmærksomhed, hun blev udsat
for af medierne. ”Chikanen” havde et tydeligt skær af kønsdiskrimination. Det blev oplevet som et
problem i sig selv, at kandidaten var køn og havde danset ”sexet” i TV- programmet ”Vild Med Dans”.
Patriarkatets logik ramte PL hårdt. Man kan næppe være klog og en køn kvinde samtidig. PL modsvarede
hetzen flot. Hun gjorde den ikke personligt, men analyserede udfordringen og besvarede de useriøse
anklager ganske meningsfuldt.
I dag er PL hovedsagelig aktiv på den ligestillingspolitiske front, når hun som debattør skriver om emner
som øremærket barsel til mænd, kvinders ret til at amme offentligt, eller når hun kritiserer hadske eller
sexistiske tendenser debatkulturen på internettet.
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Larsen, Joy Cathrine Okoye –
2010/11
Født: 1969
Sted: Harare, Zimbabwe
Uddannelse: Overbygning på socialrådgiveruddannelsen med aids og mobilitet, Amsterdam, 2010;
diplomuddannelse på aftenskole, AIDS fonden, Sundhedsstyrelsen, 2009; socialrådgiveruddannelsen,
Rapid College, London, 1994-96.
Arbejde: Distributionsassistent hos North Media, 2011-; kantinesouschef for ISS, Taastrup, 2007-11;
kantinesouschef i reklamefirma, 2003-07; kantineleder på Danmarks Tekniske Universitet (DTU), 19962003; marketingschef i House of Prince/B.A.T. Zimbabwe, 1985-87; marketingssekretær indenfor public
relations, samme sted, 1984-85.
Tillidshverv: Ambassadør for Vold mod Kvinder og Arise and Shine Ministry, 2012-; ambassadør og rådgiver i TICC (Training and Information Counseling Center), 1997-2010; initiativtager til en kristelig kvindeorganisation for afrikanske kvinder, 1995-2010; aktiv i gospelkoret ”Church on the Rock”, 1991-2010;
Tillidsrepræsentant ved DTU, 1996-2003.
Begrundelse: Joy Cathrine Okoye Larsen (JCOL) er en flot rollemodel for kvinder med minoritetsbaggrund. Hun er meget optaget af at sikre flest mulige indvandrere og flygtninge en god integration i
det danske samfund. JCOL har siden sin ankomst til Danmark i 1992 haft den holdning, at integration
primært skal komme nedefra. Hun har selv taget ansvar for, at hendes egen integration skulle lykkes.
JCOL sidder ikke bare hjemme i sofaen og brokker sig og beder Danmark komme til sig. Hun har hjulpet
til ved store indsamlinger som Røde Kors Asiens indsamling, fordi hun havde lyst og følte det som sin
pligt at samle ind til mennesker i nød. JCOL har været med til at starte en kristelig kvindeorganisation for
afrikanske kvinder i Danmark, hvor de hjælper hinanden med at skrive ansøgninger og søge job. JCOL
arbejder også for kvindernes ligeberettigelse uden for landets grænser. Det gælder især i hendes hjemland Zimbabwe i Sydafrika, hvor HIV/aids er voldsom udbredt. Også KVINFO har fået øje på JCOLs mange
aktiviteter og hendes flotte indsats for at blive integreret i det danske samfund. Hun er portrætteret
rigtig flot i deres ”Usynlige succeser”. Se nærmere på www.kvinfo.dk og søg under ”usynlige succeser” og
hendes navn.
På trods af en travl hverdag på jobbet, mange udadvendte aktiviteter samt familien, har hun fundet tid
til at bygge oven på sin socialrådgiveruddannelse, dels som aftenuddannelse og dels med uddannelsesorlov. Det håber hun vil føre til et professionelt arbejde med indvandrere og flygtninge, som har brug
for hjælp i det danske samfund. JCOL mener, at kommunerne skal satse mere på at ansætte flere med
udenlandsk baggrund, da forståelse for andre kulturer og fleksibilitet savnes i kommunalt regi. Ingen har
de samme problemer. JCOL har det mål, at hun inden for en årrække sidder i Folketinget og er med til at
regere Danmark. Hun vil kæmpe for, at indvandrere og flygtninge kommer ind på arbejdsmarkedet, og at
det sker på en ordentlig måde. Se også http://www.voldmodkvinder.dk/joy__catherine_larsen.asp. JCOL
har en årrække været ambassadør for kampagnen ”Stop vold mod kvinder – Bryd tavsheden” og her især
arbejdet med at sikre, at kvinder med etnicitetsbaggrund fik kendskab til deres rettigheder, hvis de blev
udsat for partnervold. I samarbejde med Sundhedsstyrelsen har hun også i en lang årrække arbejdet
med at uddele kondomer og rådgive om forebyggelse af HIV/aids. Det gælder både i forhold til hendes
generelle rådgivning af kvinder fra Afrika og specielt i forhold til kvinder i prostitution. Godt JCOL har så
meget energi.
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Larsen, Jytte – 2007/08
Født: 1943
Sted: Stevns
Uddannelse: Cand.mag. i dansk og historie, Københavns Universitet, 1975; kursusfag i Forvaltningslære,
Københavns Universitet, 1981; forskningsbibliotekar, Danmarks Biblioteksskole, 1989.
Arbejde: Seniorkonsulent i KVINFO, 2009-; forskningsstipendiat, 2006-09; konsulent på KVINFO, 200006; hovedredaktør og projektleder på Dansk Kvindebiografisk Leksikon, 1996-2000; forskningsstipendiat
1994-96; akademisk medarbejder på KVINFO, 1982-96; konsulent for DANIDA vedrørende evaluering af
informationssystemet i The Division for the Advancement of Women i FNs hovedkvarter, New York, 1994;
konsulent for det græske ligestillingsråd ved etablering af et kvindebibliotek og kvindestudier, 1986;
administrator, Teatergruppen Vester 60, 1982-82; højskolelærer, Kvindehøjskolen, 1978-80; adjunkt,
Herning Gymnasium, 1973-78.
Tillidshverv: Medlem af arbejdsgruppen Nyt Europa, 1998; medlem af forberedelsesgruppen for Dansk
Kvindebiografisk Leksikon, 1992-2000; medlem af Europarådets Working Party on the Establishment of a
European Observatory on Equality between Women and Men, 1991; medlem af The Advisory Committee
on Equal Opportunities Working Party on Documentation under EUs Equal Opportunities Unit, 1989;
medlem af projektgruppen til oprettelse af en nordisk kvindehøjskole, 1977-78; forkvinde for Kvindehøjskolens bestyrelse, 1981-87.
Udmærkelser: Krakaprisen fra Foreningen for Kønsforskning, 2001.
Udgivelser: Også andre hensyn. Dansk ligestillingshistorie 1915-1953, Aarhus Universitetsforlag, 2015;
Også andre hensyn. Dansk ligestillingshistorie 1849-1915, Aarhus Universitetsforlag, 2010; redaktør af
og bidragyder til Kvinder i kommunalpolitik 1909-2009 Festskrift for 100 år med kvinders valgret, 2009;
hovedredaktør af Dansk Kvindebiografisk Leksikon, 2000-01; hovedforfatter på webfortællingen Kvindekilder.dk, 2002.
Begrundelse: Jytte Larsen (JL) er en både dygtig og velrenommeret kvinde- og kønsforsker og ditto
historiker. Ikke mindst hendes to bind af dansk ligestillingshistorie ”Andre Hensyn” afslører, hvor vidende
hun er om de mange ligestillingsudfordringer, der er og har været i Danmark i rigtig mange år. Hun har
på flotteste vis skrevet dansk ligestillingslovgivning ind i den almindelige politiske historie og løsrevet
ligestillingshistorien fra kvindebevægelsens historie. Med sit store historiske overblik og grundige kendskab til kvindelige politikere gennem tiden har JL været blandt de drivende kræfter i fejringen af kvindevalgretsjubilæerne i 1990, 2008 og 2015. JL’s særlige fortjeneste ligger i hendes evne til at kommunikere
med kvinder i fagbevægelsen om ligestillingsproblematikker, så det giver mening for dem. Hun har været
oplægsholder og underviser på en række af fagbevægelsens kurser og konferencer siden 1992 og har her
leveret såvel konkret viden som inspirerende analyser. Begge dele har været til stor gavn for den proces,
som ligestillingsarbejdet i fagbevægelsen gennemløber. JL er en af de personer, der har givet ”aha-oplevelser” til rigtig mange kvinder. Med sin stille og beskedne fremtoning kommunikerer hun skarpe analyser, som har været guld værd, når de er blevet båret videre i fagbevægelsens politiske system. JL er altid
værd at lytte til.
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Larsen, Karoline H. – 2011/12
Født: 1974
Sted: Kokkedal, Hørsholm
Uddannelse: Det Kgl. Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne, 2003.
Arbejde: Selvstændig virksomhed HULDADA-CREATIVE ACTIONS, se mere her: http://www.creativeactions.com/, 2001; initiativtager til det fortløbende deltagerbaserede kunstprojekt Fælles Snorespor/
Collective Strings 2005 – senest i 2014 på Helsinki Festival, Kunst i Sollys ved ARKEN i 2015; senest Fælles
Drømme del af Kunst i Sollys v. ARKEN, 2015; Kroppen i krig, 29 min. film, til Forstadsmuseet.dk, 2015;
Kropsskilte, permanent udsmykning Strandparken Holbæk, 2012; Jætte-træet deltagerbaseret performance på ACTs festival for performativ kunst v. Museet for Samtidskunst Roskilde og Copenhagen Art
Festival v. Nikolaj Kunsthal; 2012.
Tillidshverv: Medlem af bestyrelsen og stifter af foreningen B-huset.dk, 2007-11; repræsentant for Unge
kunstnere og kunstformidlere (UKK) i Københavns Kommunes Ungdomskulturudvalg, 2008-09; medlem
af Roskilde Festivals Udviklingsstrategigruppe, 2008-09; bestyrelsesmedlem, formand og stifter af UKK,
2002-04; medlem af ligestillingsudvalget i UKK og BKF, 2002-04.
Udgivelser: Stedsans, case Kropsskilte. Udgiver Statens Kunstfond v. redaktør kunsthistoriker Camilla
Jalving, 2015; Changing Metropolis, case Jungle Strings, Udgiver KIT Copenhagen International Theater,
2011; Art in Action - Ways to social Rediscovery, artikel i Performative Urban Design v. Professor Hans
Kiib, Ålborg University Press, 2010; Reach Out, case Collective Strings Kulturministriets udgivelser, 2008;
Creative Actions, egen bogudgivelse, Huldada Press, 2008,
Udmærkelser: Statens Kunstråds DaNY Arts (Danmark-New York) legat, 2007; Statens Kunstråds Billedkunstudvalg, 2006, 2007, 2009, 2010; Statens Kunstfond, 2011; ARKENs rejselegat 2015.
Begrundelse: Karoline H. Larsen (KHL) er en kunstner med et politisk sigte om at give mere plads til det
hele menneske i offentligt rum via at involvere ’publikum’ eller medborgere i kunsten. Nogen gange sker
det som en samskabelse, som i kunstværket Fælles Drømme (2015) i Strandparken ved ARKEN, hvor KHL
i samarbejde med lokale Ishøj-borgere har flettet, strikket, viklet og filtret drømmefangere, der udtrykker
deltagernes drømme, håb og længsler. Andre gange involveres deltagerne direkte kropsligt, som i Fælles
Snorespor (Collective Strings, fra 2005 fortløbende), hvor deltagerne trækker farverige snore på kryds
og tværs, binder knuder, og klatrer over og under snorene og i fællesskab ændrer byens udseende. KHL
modtog i 2015 ARKEN’s rejselegat for sin evne til at involvere publikum i fælles handlinger. KHL havde
premiere på sin film Kroppen i Krig i 2015, hvor 4 soldater fortæller om at være i en trusselssituation som
udsendt for Danmark i Afghanistan. Filmen kan ses her www.forstadsmuseet.dk/#krig.
I sine tidlige år af sit virke som kunstner har KHL været meget optaget af at bruge køn som aktivt virkemiddel. Det er f.eks. tydeligt i værket ”Rollefortællinger” (2003), hvor syv kvindelige professorers fortællinger afslører den magtfordeling, der er blandt professorer på RUC. Sådan får KHL på en tankevækkende
og involverende måde gjort opmærksom på uligheden. Køn er også på spil på en involverende måde i
KHL’s m.fl. kunstvideo ”Det levende Gruppeportræt”(2004), som skaber et øjebliksbillede af forskellige
menneskers syn på feminisme. Kunstværket giver på baggrund af de adspurgtes svar et meget nuanceret, sprælsk og dynamisk billede på feminisme.
KHL ønsker ikke blot en beskuer til sin kunst, men ønsker direkte legende involvering af publikum. Hun er
rigtig tilpas, når hun kan involvere mennesker i en samskabende proces, hvor det er den direkte involverende kropslige legende kunst, der er i fokus.
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Larsen, Nora – 2007/08
Født: 1955
Sted: Alger i Algeriet
Uddannelse: Den særlige organisationspolitiske fuldtids lederuddannelse i KAD kaldet ”Nye Kræfter”,
2004; KAD’s uddannelser for tillidsrepræsentanter samt Faglig Lederuddannelse for Kvinder (Nynnerne),
2003-04; virksomhedsøkonomi på Niels Brocks Handelsgymnasium, 1999; turisme kursus på Niels Brock
Handelsgymnasium, 1993-94; kursus for 2-sprogede voksenvejledere, 1990; elektronikmekaniker voksenlærling hos Phillips, 1990; svagstrømsteknik på metalindustriens fagskole i Ballerup, 1987; folkeskolens
udvidede afgangsprøve i engelsk og matematik i København, 1986; har studeret jura på Faculte de Droit i
Paris, 1975-77; Korrespondent i tysk og engelsk, Belzunce Handelsgymnasium i Paris, 1973.
Arbejde: Driftsassistent og køkkenhjælper i Rigshospitalets Centralkøkken, 2005-07; driftsassistent,
Centralkøkkenet på Rigshospitalet, med Kontrol af regnskab af statsbevillinger til diverse projekter
og renskrivning af rapporter, 1999-2004; køkkenhjælper, Centralkøkkenet på Rigshospitalet, 1996-99;
lydtekniker, Medie og Kommunikationscentret, København, 1994-96; rengøringsassistent, ISS, 1991-94;
elektronikmontrice, Phillips, 1987-91; Sekretær og regnskabsfører i Finansministeriet i Paris, 1973-77.
Tillidshverv: Bl.a. Tillidsrepræsentant for hospitalsmedarbejdere i Centralkøkkenet, 2000-08; medlem af
etnisk udvalg i 3F, 2005-07; medlem af etnisk udvalg i Lager, Post og Service, 2006-08; lønforhandler for
alle hospitalsmedarbejdere på Rigshospitalet, 2005-08; næstformand i Rigshospitalets medarbejderklub,
2005-08; næstformand for MED -udvalget i centralkøkkenet på Rigshospitalet, 2005-08; før det bestyrelsesmedlem i KAD afd. 1 og kongresdelegeret og aktiv i det tidligere KAD’s Colournet.
Begrundelse: Nora Larsen (NL) er en af de hverdagens helte, som sjældent får den omtale, de fortjener.
NL brænder for ligebehandling og ligeværd uanset køn og etnicitet. Dette engagement har hun omsat i
konkrete forandringer på centralkøkkenet på Rigshospitalet. Her har hun bl.a. fået gennemført et større
projekt, der skaffede kolleger fri i arbejdstiden til at lære dansk, ”Dansk i køkkenet ”. Hun har i 2001 formuleret en etnisk ligestillingspolitik på sin arbejdsplads og efterfølgende iværksat en handlingsplan. Hun
har holdt oplæg på en række konferencer om arbejdspladsdansk bl.a. for Integrationsministeriet i 2003.
Samme år var NL i SID med til at udvikle et kursus for tillidsrepræsentanter om integration og mangfoldighed på arbejdspladsen. I 2006 stod hun for et rotationsprojekt, hvor både ansatte og ledige blev
kyndige i ligestilling på arbejdspladsen. Og de seneste år har NL arbejdet på at få flere medarbejdere
med minoritetsbaggrund ind i de administrative områder. På en studierejse til Litauen engagerede NL sig
i problemet med den store ”eksport” af kvinder fra Østeuropa til prostitution i Vesteuropa. Et besøg på
et center, der arbejder på at modvirke den eksport og hjælpe handlede kvinder, gjorde så stort indtryk,
at hun efterfølgende gik sammen med andre og skrev et indlæg herom i Politiken.
NL er en af de rollemodeller, vi kunne bruge mange flere af. Det er vigtigt, at folk med anden etnisk
baggrund bliver opmærksomme på, hvorledes de gennem fagligt arbejde kan styrke deres position på
egen arbejdsplads og i samfundet som helhed. Det er en side af demokratiet, som ofte overses. Samtidig betyder et øget fagligt engagement fra etniske minoriteter en tiltrængt tilførsel til fagbevægelsen af
nye talenter og ressourcer med anderledes erfaringer og ideer. Det må da også siges at være meget flot
at komme med i KAD’s meget ambitiøse uddannelsesprojekt for kvinder kaldet ”Nye Kræfter”, når man
kommer fra et andet land og en anden kultur.
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Larsen, Tove – 2007/08
Født: 1948
Sted: Aabenraa
Uddannelse: Teknisk assistent, Sønderjyllands amt.
Arbejde: Borgmester i Ny Aabenraa kommune, 2005-13; teknisk assistent i Sønderjyllands amt; borgmester i Rødekro kommune 1994-2005.
Tillidshverv: Medlem af Rødekro byråd for socialdemokraterne; medlem af Kommunernes Landsforenings bestyrelse, herunder 4 år som formand for Social- og Sundhedsudvalget, 1998-2010; tidl. formand
for Kommunekemis bestyrelse og tidl. medlem af fonden Realdanias bestyrelse.
Begrundelse: Tove Larsen (TL) har i kraft af sit bogmesterhverv været en af Danmarks mest magtfulde kvinder. Hun blev i 2005 valgt som en af kun syv kvindelige borgmestre i Danmark - og det med et
stemmetal, der sagde spar to til alt. Tre ud af fire stemte på TL i de kommuner, der blev sammenlagt til
Ny Aabenraa kommune. Da TL udstråler stor glæde ved at have al denne magt og indflydelse, er hun en
formidabel rollemodel i forhold til at åbne flere kvinders øjne for glæden ved at kunne sætte et afgørende præg på samfundsudviklingen. Og det er der god brug for med den enorme overvægt af mænd i det
kommunale magthierarki, når den kommunale verden i øvrigt ellers i høj grad er præget af kvinder som
medarbejdere og brugere. Desværre bliver de kvindelige borgmestres grundige og seje arbejde sjældent
highlighted i de større medier. Borgmestrenes usynlighed afspejles også på internettet, hvor der findes
meget få data og historier om deres ofte mangeårige virke i det kommunalpolitiske arbejde.
Men også i det politiske er kvinder ofte mere optaget af at finde stærke løsninger, end af at promovere
sig selv. Det gælder også TL. Så meget desto mere imponerende er TL’s position. Og hun er ikke kommet
sovende til al denne magt. Bag den ligger et langt solidt arbejde, som altid har haft et socialt sigte. Hun
er vokset op som barn af en enlig mor med meget få midler. Hun blev derfor tidligt bevidst om behovet
for et samfund, der tog ordentlig hånd om udsatte grupper i samfundet. TL har ikke direkte haft en høj
kvindepolitisk profil, men hun er med sit politiske ståsted og politiske engagement med til at værne om
vores nuværende kvindevenlige velfærdssamfund. I et interview i Jyske Vestkysten i forbindelse med det
fine valgresultat giver hun klart udtryk for, at hun frygter amerikanske tilstande, hvor graden af velfærd
afhænger af ens private forsikrings størrelse. Hun frygter, at kommuner med stramme økonomiske
rammer er den borgerlige regerings opskrift på en afvikling af det solidariske velfærdssamfund, som er så
afgørende for ikke mindst kvinder og børns vilkår.
TL valgte ikke at stille op igen ved kommunevalget i 2013, og i dag nyder hun tilværelsen som aktiv pensionist. Læs mere om TL’s liv og virke i KVINFOs interview med hende i forbindelse med hendes afgang fra
kommunalpolitik i 2013: http://kvinfo.dk/webmagasinet/bydronningen-i-forkants-danmark.
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Laudrup, Camilla – 2009/10
Født: 1975
Sted: København
Uddannelse: Cand.scient.pol. fra Københavns Universitet med supplerende studier fra Universidade de
Passo Fundo i Brasilien og Université d’Angers i Frankrig, 2003.
Arbejde: Sekretariatsleder for Public Outreach i DR. Tidligere rådgiver i strategisk kommunikation og
public affairs hos Rostra Kommunikation; kampagneleder i Amnesty International; leder af et forskningsprojekt om voldtægtsofres retsstilling på Rigshospitalets Center for Voldtægtsofre.
Udgivelser: ”Voldtægt der anmeldes – voldtægtsanmeldelsers rejse gennem retssystemet, Det Kriminalpræventive Råd, Det Juridiske Fakultet m.fl., 2011; ”Var det voldtægt – en undersøgelse af menneskerettigheder og voldtægtssager i Danmark”, Rigshospitalet, 2006, medforfatter Helle Rahbæk; redaktør
af rapporten ”Valget mellem vold og udvisning” om vold mod etniske minoritetskvinder i Danmark,
Amnesty International, 2006.
Begrundelse: Camilla Laudrups (CL) forskning om voldtægtsofres retsstilling har på afgørende vis været
med til at sætte fokus på et alvorligt og negligeret menneskerettighedsproblem i Danmark: at kun få
voldtægtssager kommer for retten. Hun har om nogen highlightet, at kun få voldtægtssager kommer for
retten – til trods for, at kvinder, der har været udsat for seksuelle overgreb, har krav på retsbeskyttelse
og juridisk oprejsning. Hun sætter med sin forskning politiets og anklagemyndighedernes behandling
af voldtægtssager på den politiske dagsorden. Som en del af den hidtil mest omfattende undersøgelse
af voldtægtsanmeldelser i Danmark har hun sammen med bl.a. Flemming Balvig detaljeret analyseret
samtlige voldtægtsanmeldelser i en treårig periode og deres rejse gennem retssystemet. Derudover dokumenterer hun, sammen med Helle Rahbæk, at et forsvindende lille antal anmeldte voldtægter ender
med en egentlig retssag. Særligt voldtægtssager, hvor kvinden og manden kender hinanden i forvejen,
kommer sjældent for retten, og ender i stedet med, at anklagemyndigheden opgiver påtale. CL og Helle
Rahbæk påviser derfor, at der i realiteten er en form for straffrihed for den type voldtægter i Danmark.
CL har også på anden vis sat fokus på dette problem. Hun var en af initiativtagerne til det nordiske
projekt, ”Case Closed”, for Amnesty International, der handlede om voldtægtsofres retsstilling i Norden,
ligesom hun samme sted bl.a. stod i spidsen for kampagnerne ”STOP vold mod kvinder” og ”Skriv for
Liv”. Hun har også været med til at tage initiativ til alternative events som bl.a. ”Voldens Catwalk” på
Københavns Politigård og ”Syngende Lussinger i Rundetårn”, der var et release event for cd’en ”Amnesty
Unplugged” mod vold mod kvinder.
CL er desuden medstifter af kvindesatiregruppen ”Pinuts – kan man være pige, hvis man er sjov?” og
optræder også med showkoret Læderhalsene.
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Lilleør, Kathrine Bang - 2010/11
Født: 1964
Sted: Gentofte
Uddannelse: Forsvar af ph.d.-afhandling om H.C. Andersen’ Eventyr og Historier ved Det Teologiske Fakultet, København, 2005; Cand. Theol. Københavns Universitet, 1991; student fra Øregaards Gymnasium,
1983.
Arbejde: Sognepræst, kirkebogsførende (kbf) ved Sankt Pauls Kirke, Nyboder, 2014-; sognepræst (kbf)
ved Slagslunde og Ganløse Kirker, Stenløse, 1999-2014; sognepræst ved Risbjerg Kirke, Hvidovre, 199399.
Tillidshverv: Formand for udvalget til nye fagmål for Kristendomskundskab i folkeskolen, 2009; medlem
af bestyrelsen for Egedal Gymnasium, 2008-12; medlem af Statsministeriets Demokratikanonudvalg,
2008; medlem af Folk- og Forsvarspræsidium, 2006-; formand for udvalget om disciplin, god adfærd og
mobning i folkeskolen, 2006; formand for udvalget til styrkelse af kristendomskundskab i folkeskolen,
2006; medlem af Atlantsammenslutningens præsidium 2005-; medlem af bestyrelsen for Reden og Reden stop Kvindehandel 2005-06; formand for grundskolerådet, 2003-07; medlem af Danmarks Evalueringsinstituts bestyrelse 2003-07; medlem af etisk råd, 2002–06.
Udgivelser: Købmanden, Bianco Luno, 2015; Kærlighed er, Bianco Luno, 2013; Liv og Ledelse, Bianco
Luno, 2011; Kvinde, hvorfor græder du, Bianco Luno, 2009; Eventyrenes Vidt lysende Blink (ph.d.-afhandling), Gyldendal 2006; Fra Hjerte til Hjerte, Nye tolkninger af H.C. Andersens Eventyr, Gyldendal, 2005;
Tro mod Tro, sammen med Nasser Khader, People’s Press, 2005.
Begrundelse: Kathrine Bang Lilleør (KBL) er en af de fantastiske kvinder, der i den grad trodser den
mandsdominerede verden og især giver kirkens ”mørkemænd” svar på tiltale. Det gælder både i forhold
til kvinders og homoseksuelles ligeret såvel i kirkeligt regi som i samfundet som helhed. KBL lægger vægt
på, at Biblen tolkes ud fra samtiden, og hun mener således, at Biblen anser alle lige for gud uanset køn
og seksuelt tilhørsforhold. Den tolkning tager hun med sig i det store rum uden for kirken, hvor hun fastholder, at der fortsat skal kæmpes for ligestilling - ikke mindst ligeløn og homoseksuelles ret til en kirkelig
vielse. Og KBL siger som Madeleine Albright, USA’s udenrigsminister 1996–2001: ”Der er en ledig plads
i helvede for den kvinde, der ikke hjælper en anden kvinde”. Nu kan man godt tro, at KBL er betonfeminist, men det er hun bestemt ikke. Tværtimod. KBL finder det vigtigt at bevare den forskel, der er imellem
kønnene og synes bl.a. det er vidunderligt, når mænd respekterer en kvinde, fordi hun er kvinde. KBL
har modet til at stå frem og stå ved sine holdninger, også når de ikke er velkomne i egne kredse. KBL’s
store styrke er hendes fantastiske evner som fortæller af de store indsigter, der ligger gemt i såvel Biblen
som i litteraturen og kunsten. Hun formidler indsigter i døden, evigheden, kærligheden, svigtet, savnet,
smerten, forældreskabet og kønnenes forskellighed. KBL kan virkelig tryllebinde et publikum. Derfor er
det så godt, at hun også argumenterer for plads til forskellighed og ligestilling. At ligebehandling handler
om tolerance.
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Lomholt, Trine Nybo (tidl. Colding)
- 2009/10
Født: 1981
Sted: Slagelse
Uddannelse: Ph.d. fra DTU med titlen Microstructure Evolution during Friction Stir Welding 2012; civilingeniør med speciale i materialeteknologi, Danmarks Tekniske Universitet (DTU), 2008; diplomingeniør,
DTU, 2005; Student, Slagelse Gymnasium, 2000.
Arbejde: Specialist i korrosion og metallurgi hos FORCE Technology, 2014-.
Begrundelse: Trine Nybo Lomholt (TNL) er en flot mønsterbryder i mere end en forstand. TNL kommer
fra en familie, der ikke har tradition for lange videregående uddannelser, og har trods det ikke bare taget
en uddannelse til civilingeniør, men bevæget sig helt ind i forskerverdenen. Dertil kommer, at hun har
valgt et udpræget mandsdomineret forskerfelt. Hun har lavet en Ph.d. omkring stål, og hvad der sker, når
det sammenføjes med en svejsemetode, der bevirker, at man bl.a. kan komme til at lave meget lettere og dermed mindre energiforbrugende - biler, uden at det går ud over sikkerheden.
Det er lysten og interessen for naturvidenskaben - dels i folkeskolen og senere hen i gymnasiet, der har
ført hende på denne sti. Da hun som 20årig gik i gang med at uddanne sig til diplomingeniør, havde hun
ikke i tankerne at læse videre til civilingeniør og da slet ikke at udbygge den med en Ph.d. Hun mener
selv, at det var nysgerrighed og lyst til nye udfordringer, der drev hende. Hendes fysik– og matematiklærere har nok heller ikke været belastet af fordomme og vanetænkning omkring piger i disse fag.
Det var TNL’s mandlige vejleder på ingeniørstudiet, som opfordrede hende til at lave en Ph.d. Både studiekammerater og vejlederen havde spottet hendes talent. Selv er hun ikke i tvivl om, at disse opfordringer var afgørende for, at hun gik i gang med det. På traditionel kvindevis mente TNL nemlig ikke, at hun
var helt god nok til at lave en Ph.d.
TNL’s unge alder og hendes forskning indenfor naturvidenskab gør hende til en god rollemodel for andre
kvinder, der måtte have lyst til at bevæge sig ind i forskerverdenen - også de meget mandsdominerede
dele. Det er vigtigt, at den teknologiske udvikling præges af både kvinder og mænds ideer og tanker. Begge køn skal leve med resultaterne, og alt andet lige er chancerne for en øget iderigdom indlysende. TNL
er et oplagt eksempel på, hvor nemt samfundet kan spilde vigtig talent på gulvet, hvis systemerne ikke er
gode til at spotte og inspirere unge kvinder til også at tænke naturfag med.
TNL skiftede af interessemæssige årsager forskningskarriereren ud med en karriere i det private erhvervsliv i 2014. Dette skete overraskende nok, da hun var gravid i 6. måned, men takket være FORCE
Technology’s fokus på kompetencer frem for kønsforskelle, blev hun ansat på trods af snarlig barsel. Det
er da et eksempel, der er værd at fremhæve i denne sammenhæng!
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Lorentsen, Conni – 2015
Født: 1960
Sted: København
Uddannelse: OPIN - Organisk Psykoterapeutisk Institut – lederuddannelse, Fordybelse i ledelse 1. del,
2015; OPIN lederuddannelse fordybelse i ledelse 2. del, 2015-; FLUK 2 – Faglig Lederuddannelse for Kvinder, 2011; tillidsrepræsentant (TR) grunduddannelsen, 1986; 10. kl. Parkskolen Ballerup, 1977.
Arbejde: Faglig sekretær i VSL, Vagt og Sikkerheds Funktionærernes Landssammenslutning, 2014-;
formand for Ministerialbetjentforeningen, 1996-2014; ministerialbetjent, GEUS, De nationale geologiske
undersøgelser for Danmark og Grønland, 1988-96; ministerialbetjent, Udenrigsministeriet, 1980-88; betjentvikar, Udenrigsministeriet, tjenestemand på prøve, 1978-80; piccoline Udenrigsministeriet, 1977-80;
kantineafrydder, Danmarks Radio, Fritidsjob, 1975-77.
Tillidshverv: Medlem af LO´s ligestillingsudvalg, 2006-14; samarbejdsudvalg repræsentant (SU repræsentant) på GEUS, 1988-96; Tillidsrepræsentant (TR) suppleant, Udenrigsministeriet, 1983-88.
Begrundelse: Conni Lorentsen (CL) arbejder utrætteligt for ligestilling i en mandsdomineret fagforeningsverden. Hun har virkelig været en pioner i sin fagforening/ forbund Vagt og Sikkerheds Funktionærernes
Landssammenslutning under Serviceforbundet. Tilbage i 70’erne blev hun sammen med en anden kvinde
ansat som de første kvindelige piccoliner inden for faget ministerialbetjent. I 90erne blev hun den første
kvindelige formand i Ministerialbetjentforeningen, hvor der kun var 15 kvindelige medlemmer ud af 324.
I 2001 blev hun første kvindelige afdelingsformand i VSL, og i 2014 blev hun første kvindelige faglige sekretær i VSL. Det har uden tvivl kostet blod sved og tårer at stå den distance, ikke mindst fordi hun under
hele forløbet har sat ligestilling mellem kvinder og mænd på dagsordenen i Serviceforbundet. Det er ikke
en oplagt vindersag. CL har også uddannet sig for at professionalisere sin ligestillingsindsats. Således gav
hun sig i årene 2009-11 tid til at blive rustet endnu bedre til at italesætte behovet for et fokus på køn i
fagbevægelsens hele virke. Hun tog et FLUK forløb, som kræver mange weekenders indsats og afsluttes
med eksamen i merkonommodulet Ledelse i Praksis. Det er altid godt at blive styrket på det teoretiske.
I foråret 2009 gav CL sig også tid til at være værtinde på et FL forløb. FL står for Feministiske Ledelse og
henvender sig til faglige kvinder, der allerede har mange erfaringer fra fagligt arbejde, men ønsker at
ruste sig yderligere til at få mere magt og indflydelse i fagbevægelen og blive mere kyndige i at arbejde
med faglige ligestillingsudfordringer. Med temaet Køn og Kommuner blev en gruppe faglige kvinder i FL
klædt bedre på til at medtænke kønsaspektet både i personalepolitik og i kommuners og regioners kerneydelser. CL er en af fagbevægelsens virkelig seje forkæmpere for ligestilling mellem kvinder og mænd.
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Mahler, Rebekka - 2011/12
Født: 1982
Sted: København
Uddannelse: Cand.scient.soc. i Socialvidenskab, Roskilde Universitet, med eksternt fag i Kønsforskning,
Københavns Universitet, 2010; student fra Rysensteen Gymnasium, 2001.
Arbejde: Projektleder og forskningsbibliotekar, KVINFO, 2014-; Barselsorlov, 2013-14; Konstitueret biblioteksleder, KVINFO, 2012-13; Forskningsbibliotekar, KVINFO, 2010-12.
Tillidshverv: Medlem af Krakaprisbestyrelsen, 2012-; med i Mainstreamingsnetværket af 2005, 2009-;
Anti-Trafficking-netværket, 2008-; medlem af bestyrelsen for KVINFO, Foreningen for Kønsforskning i
Danmark, maj 2011-.
Udgivelser: Kandidatafhandlingen ”Tilgængelige kroppe og fikserede køn. Om regulering af voldtægt i
Danmark og retfærdighedens rækkevidde”, Roskilde Universitet, 2010: artikler og anmeldelser i webmagasinet FORUM for køn og kultur, http://kvinfo.dk/webmagasinet primært om prostitution, vold,
voldtægt og trafficking, 2010-.
Begrundelse: Rebekka Mahler (RM) evner at formidle kønsforskning til en bred målgruppe og i mange
sammenhænge. RM anvender et kønsanalytisk perspektiv, der modvirker stereotyper og i stedet skaber
mulighed for nye perspektiver og forandring. Det lykkes for RM at fastholde et forskningsbaseret køns
- og magtperspektiv på nogle af de områder, der er meget stor både faglig og politisk uenighed om - herunder prostitution, kønsbaseret vold, voldtægt og trafficking. Seneste har hun for eksempel i anmeldelsen ”Voldtægt af kvinder – en catch 22” i FORUM.kvinfo.dk givet en meget seriøs kritik af Marie Bruvik
Heinskous nye ph.d. afhandling ”En kompleks affære - Anmeldte voldtægter i Danmark”. Den afhandling,
mener hun, åbner på et meget tyndt forskningsmæssigt grundlag for, at debatten om voldtægt igen skal
tage udgangspunkt i ”kvindens egen skyld”.
RM har desuden også skrevet om prostitution. RM har i den forbindelse sat en anden dagsorden ved at
sætte fokus på den største gruppe indenfor prostitution, nemlig mændene (både som kunder og alfonser). I prostitution bliver der mest talt om kvinderne, sjældent om kunderne - og det er et stort paradoks.
Dertil kommer, at RM, i den indimellem ophedede og meget følelses ladede debat om prostitution, har
en næsten klinisk tilgang til emnet. Dette er vældig befriende. RM er med sin skarpe analytiske evne med
til at sætte ømtålelige emner på dagsordenen og fastholde fokus.
RM er derudover repræsentant i Anti-Trafficking-Netværket, som er sammensat af en bred kreds af
organisationer, lægfolk og fagfolk, der jævnligt mødes for at drøfte de mange uheldige forhold omkring
trafficking og prostitution. RM er også en aktiv repræsentant i Mainstreamingsnetværket af 2005, hvor
RM gerne deler sin viden med en række repræsentanter fra de faglige organisationer samt forskere og
ligestillingspraktikere, der primært søger at påvirke lovgivningsprocessen. RM arbejder bredt med stort
engagement og er en dygtig netværker.
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Manniche, Mai – 2011/12
Født: 1984
Sted: Odense
Uddannelse: Matematisk student fra Rungsted Gymnasium, 2002; bachelor i medievidenskab og økonomi ved Københavns Universitet, 2010.
Arbejde: Grundlagde i 2005 firmaet JEWLSCPH, hvorigennem hun sælger smykker, hun selv har designet.
Mai arbejder desuden som smykkeekspert og -stylist og skriver bl.a. artikler for danske magasiner og
optræder på TV. Som iværksætter og forretningskvinde holder hun også ofte oplæg herom til inspiration
for andre kvinder. Ansvarshavende kommunikationsrådgiver, Statens Ejendomssalg A/S (Freja Ejendomme A/S), 2007-09.
Tillidshverv: Bestyrelsesmedlem i Guldsmedebranchens Leverandørforening, 2009-; medlem af messekomitéen for den årlige smykkemesse, Copenhagen Jewellery Fair i Bella Center, 2010-13; dommer i
Young Enter-prise / Storkøbenhavn, 2011; medinitiativtager til “Iværksat af kvinder!” og “POWERkvinder” på Facebook, 2009.
Udgivelser: Initiativtager og bidragsyder til bogen ”Iværksat af Kvinder”, Forlaget Liva, 2010.
Udnævnelser: Udnævnt som ét af talenterne i Berlingske Nyhedsmagasins Talent 100, i marts 2011;
Udnævnt som én af 100 GULDkvinder i Femina 2012.
Begrundelse: Som den blot 30-årige ophavskvinde, ejer og drivkraft bag det blomstrende smykkefirma
JEWLSCPH (en virksomhed, som hun startede i en alder af blot 21) er Mai Manniche (MM) hurtigt blevet
en stærk rollemodel for andre kvinder med en drøm om at starte deres eget. Gennem initiativ, engagement, hårdt arbejde og en ukuelig tro på sit eget værd som kvinde og menneske med en kreativ vision,
er MM et inspirerende bevis på, at man kan nå langt, hvis man tror på sig selv og ikke lader sig bremse
af den mod- stand, man møder. Således har MM trukket ny inspiration, stædighed og målrettethed ud af
sine erfaringer med de udfordringer og den modstand, hun som ung, blond kvinde har mødt i forbindelse med at skulle starte sin egen virksomhed op fra bunden i de mandsdominerede smykke- og iværksætterbrancher. Erfaringerne er bl.a. kanaliseret ud i bogen ”Iværksat af kvinder”, en hånd- og inspirationsbog af og for kvindelige iværksættere. Modstanden har ligeledes bestyrket hende i hendes overbevisning
om, at kvinder bør støtte hinanden og arbejde sammen frem for at modarbejde hinanden; en nødvendighed ifølge MM, bl.a. fordi kvinder kan have nogle andre bekymringer og overvejelser i forbindelse
med iværksætteri end mænd. Vigtigheden af at kvinder netværker, kræver at blive taget seriøst, støtter
hinanden, erfaringsudveksler med hinanden og henter inspiration hos hinanden er derfor et budskab,
hun aldrig forsømmer at kommunikere ud. MM’s overvindelse af modstand har også haft en kreativ manifestation, nemlig skabelsen af POWERkæden, en halskæde som gennem kombination af kvindetegnet,
fredstegnet og et hjerte symboliserer kvindelig styrke.
MM’s ungdom og talent sikrer hende ofte omtale i mainstreammedier målrettet kvinder. Gennem den
berøringsflade med unge kvinder i mange samfundslag dette sikrer hende, har MM potentiale for at
blive et flot ikon for kvindelig styrke, kreativitet og selvstændighed.
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Mau, Anne – 2008/09
Født: 1954
Sted: Kerteminde
Uddannelse: Master i Socialt Entreprenørskab, RUC 2010; Diplom i offentlig ledelse, Attractor/Kræftens
Bekæmpelse, 2010 - 2 moduler; talrige efteruddannelseskurser; autoriseret sygeplejerske, Fyns Amts
Sygeplejeskole, Odense, 1978; matematisk student, Nyborg Gymnasium, 1973.
Arbejde: Områdechef i Kræftens Bekæmpelse, region Sjælland med budget- og personaleansvar samt
fagligt ansvar for patientstøtte, forebyggelse og lokalforeninger samt frivillige i region Sjælland, 2008-;
sekretariatsleder i Landsorganisation af Kvindekrisecentre (LOKK), 2001-08; projektkoordinator og sekretariatschef i kommunikationsfirmaet Jøp, Ove og Myrthu Aps, 1995-2001; konsulent i politisk landsorganisation, 1985-95; konsulent i Dansk Sygeplejeråd, 1982-85; sygeplejerske på intensiv hjerteafdeling på
Odense Universitetshospital samt Rigshospitalet 1978-82.
Tillidshverv: Ambassadør for foreningen Børn og unge i voldsramte familier, 2008-14; bestyrelsesmedlem og næstformand i PRO-Fonden 2007-; bestyrelsesmedlem i Hillerød Kvindekrisecenter 2008-;
medlem af Mary Fondens ekspertpanel til 2007-09; medlem af en række faglige følgegrupper og netværk
i relation til vold i familien, 2001-08; domsmand/nævning ved retten i Roskilde; næstformand i Ramsø
Skatteankenævn, 2000-06; bestyrelsesmedlem i Center frivilligt socialt arbejde, 2006-09; medlem af
Nationalt Udvalg, Dansk Røde Kors, 2006-10; skolebestyrelsesformand, 1998-2006; valgstyrer ved diverse
valg 1995-2007; tillidsmand og fungerende fællestillidsmand for sygeplejersker, 1978-82.
Udgivelser: Diverse indlæg i faglige tidsskrifter, antologier, rapporter, dagblade m.v.
Begrundelse: Anne Mau (AM) har gjort en kæmpe indsat for at modvirke partnervold. Hun har bl.a.
været med til at løfte diskussionen om ”Vold mod kvinder og børn” fra det individuelle niveau til et
samfundsmæssigt og strukturelt niveau. Via viden, dokumentation, statistikker og professionalisme har
AM bl.a. bidraget til, at kønsbestemt vold i hjemmet italesættes mere professionelt og derfor også tages
mere seriøst af f.eks. politi og retsvæsen. F.eks. betegnes partnervold ikke længere så ofte som ”husspektakler”. Og vendingen ”Hvorfor bliver hun dog hos ham?” høres ikke så meget mere. AM har med sine
korte, klare meldinger i medierne og sin villighed til at stille op til foredrag og taler, været med til at gøre
”Vold mod kvinder” mindre tabubelagt. Problemet er i dag erkendt som et vigtigt politikområde, som ud
over de direkte problemer for den voldramte kvinde, rummer årsagerne til en række andre samfundsmæssige problemer. Her tænkes både på øget sygefravær, og børn der ikke trives og derfor heller ikke
lærer optimalt.
AM har også som en af de første været med til at gøre opmærksom på, i hvor høj grad mobiltelefoner og
megen anden ny teknologi gør det stadig vanskeligere for en kvinde at undslippe en voldelig partner.
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Michelsen, Anne Dorte - 2007/08
Født: 1958
Sted: Århus
Uddannelse: Manuskriptforfatter fra Den Danske Filmskole, 1997; studeret på Danmarks Journalisthøjskole, 1981-1983; uddannet producerassistent fra Danmarks Radio, 1980; student fra Det Frie Gymnasium, København, 1997; folkeskolens udvidende afgangsprøve fra Århus Friskole, 1974.
Arbejde: Sanger, sangskriver, skribent, 1979-;
Udgivelser: Solopladerne: Hvis du vidste, 2011; Hvor var det nu vi var? 2007; Så Stille Som Sne, 2003;
Fred hviler over land og by, 2002; Mørke Vande - Lyse Strande, 2000; De Store & De Stille, opsamling,
1998; Min Karriere Som Kvinde, 1992, Den Ordløse Time, 1990; Elskerindens Have, 1989; Alting Vender
Tilbage, 1987; Næste Dans, 1986; Mellem Dig og Mig, 1983; med ”Tøsedrengene”: Komplet, opsamling,
2006; I sikre hænder, 1985; Pas på dine Blå Øjne, single, 1985; Tiden er klog, 1984; Alle vore håb, 1983;
3, 1982; Tiden står stille, 1981; med gruppen ”Venter På Far”: Du har så evig ret, 2004; Undskyld, 1999;
Vupti, 1994. Med gruppen ”Akut Cabaret”: En loose, loose situation 2014. Herudover bl.a. De største er
de små – sange til Anker, 2007.
Udmærkelser: Pris som Årets Revykomponist af Skuespillerforeningen, 1993; DJBFA’s hæderspris (danske
jazz, beat og folkemusikautorer), 1996; nomineret for VPF cd’en Vupti, 1996; nomineret som årets sangskriver, 1996.
Begrundelse: Anne Dorte Michelsen (ADM) har med humor og bid turdet sætte køn på dagsordenen.
Når hun synger og spiller de kendte numre som “Der er altid noget at gøre for en husmor”, “Vi kan li’ at
ha’ noget, vi kan rive i”, “Vi kræver intet” og “Vi venter på Far”, så giver hun den hele armen. Helt alene
på scenen med sin kost og sit keyboard tryllebinder hun publikum med sine sange og sine udlægninger
af kvinders liv, fortrædeligheder og ønsker. ADM er fantastisk morsom uden at miste fokus på ”livet som
kvinde.” Husmoderkabareten er skæg og ballade med mening og dybde i. Men hun når større dybder,
når hun synger salmer og reflekterer over livet som helhed. Også i hendes solooptrædener er der ofte
megen stille dybsindig refleksion.
ADM’s tilgang til husmoderen har været så ”tyk” og har sat så tydeligt et spejl op for mange mænd og
kvinder, så alle har fået lidt ekstra at tænke over i forhold til egen adfærd og forventninger til det andet
køn. Hendes humor gør det ”overkommeligt” at få rykket ved egne fordomme om mænd og kvinder. Ikke
sært at hun har fundet et stort publikum både i Danmark og Japan.
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Mols, Kirsten - 2015
Født: 1957
Sted: Esbjerg
Uddannelse: EDB Assistent, EDB Skolen Odense, 1979; HH, Esbjerg Handelsskole, 1978; Datanom, Købmandsskolen København 1987; Student, Esbjerg Gymnasium, 1976.
Arbejde: Coop Danmark A/S, 2004-; Chr. Hansen A/S, 2002-04; TDC Internet, 2000-02; Værdipapircentralen, 1995–2000; Baltica, 1981-95; I/S Datacentralen af 1959, 1979-81.
Tillidshverv: Formand for bestyrelsen i Q-Factor 2012; Bestyrelsesformand grundejerforeningen Gøgebakken 2012-14; Tilknyttet LGBT Danmarks Rådgivning vedr. spørgsmål om transkønnede 2008-; Besøgsven i LGBT Danmarks besøgsvenner 2006-.
Udmærkelser: Modtog Axgil-prisen 2013 i erhvervskategorien, for hyppig optræden i medierne med sin
personlige historie om at være transkvinde på arbejdet.
Begrundelse: Kirsten Mols (KM) har som en af de få transpersoner med en lederstilling i en stor dansk
virksomhed sprunget ud på jobbet såvel som privat. KM optræder jævnligt i medierne med sin historie,
og med sin åbenhed bidrager hun til at synliggøre transpersoner, og gøre opmærksom hvilke barrierer
for ligestilling transpersoner møder.
Hun har tillige deltaget i aktivistiske tiltag, i regi af LGBT-Danmark, i kampen for transkønnedes rettigheder, herunder kampen for retten til juridisk kønsskifte uden krav om kønskorrigerende operation og
hormonbehandling. Kirsten kæmper for retten til at blive anerkendt, som den man er, uanset hvordan
man ser ud eller klæder sig. F.eks. er det ikke hver dag, hun gider ”klæde sig som en kvinde”. ”Det gider
kvinder ikke altid, og så går jeg på arbejde i noget afslappet tøj og uden paryk og måske bare med lidt eller ingen makeup”, siger Kirsten Mols i artikel i Information 20.4.2012. På den måde bidrager hun til den
klassiske feministiske kamp for, at det er den enkelte kvinde, og ikke omgivelserne, der skal bestemme,
hvad det er for hende at være kvinde.
KM er aktiv med foredrag og gæsteforelæsninger om at være transkønnet, at springe ud og leve som
transkvinde. Hun har også arbejdet med LGBT-Danmarks rådgivning, og her har hun bl.a. af flere omgange rådgivet tillidsvalgte om inklusion af transkønnede på arbejdspladsen, ligesom KM har bidraget med
sin viden om mangfoldighed og rummelighed til et seminar i 3F. Tilhørere til KM’s oplæg fortæller, at KM
forklarer om transkønnethed på god og forståelig måde, og at hun skaber et trygt rum, hvor deltagerne
får mulighed for at stille spørgsmål og blive klogere. KM gør således et vigtigt uddannelsesarbejde, som
er utroligt værdifuldt i forhold til at bringe viden om og ligestilling for transkønnede ud på arbejdspladserne.
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Moustgaard, Ulrikke - 2008/09
Født: 1971
Sted: Gårslev, mellem Vejle og Fredericia
Uddannelse: BA i Journalistik og Kulturstudier fra Roskilde Universitetscenter, 2001; student fra Rosborg
Gymnasium, 1990.
Arbejde: Redaktør af Psykolog Nyt, 2015-; journalist på magasinet Udvikling (Udenrigsministeriet), 201115; freelancejournalist, forfatter og redaktør, 2003-12; redaktør af Kvinden & Samfundet, Dansk Kvindesamfunds tidsskrift, 2007-11; undersøgende journalist på Jyllandsposten, 2003; journalist på dagbladet
Information, 2000-03.
Udmærkelser: Lorenzo Natali Prize statuetten, som uddeles til journalister på skrevne medier, som har
lavet bemærkelsesværdig journalistik inden for områderne menneskerettigheder, udvikling og demokrati,
2002; Bodil Begtrup-prisen, uddelt af Kvinderådet, 2003; Årets Journalist, landsforeningen for Bøsser og
lesbiske (LBL) for artikler om homoseksuelles livsvilkår i DK og udlandet, 2003.
Udgivelser: ”Kroppe over grænser”, en bog om trafficking lavet i samarbejde med Henrik Brun, Information 2001; ”Håndtasken, heksen og de blåøjede blondiner”, om det politiske klima på Borgen, set fra de
kvindelige politikeres synsvinkel, og dagbladenes fremstilling af de politiske kvinder, Roskilde Universitetsforlag i samarbejde med Center for Ligestillingsforskning 2004; bidragyder til bogen ”Grib Magten.
Om kvinder og ledelse”, red. Af Annette Nielsen og Gunhild Riske, Politikens Forlag, 2004; ”Rum til
forandring”, historier om hvordan man laver et U-turn for unge med misbrugsproblemer, udgiver: U-turn
og Københavns Kommune, Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, 2005; redaktør på en antologi om
CEDAW-konventionen og kvinders rettigheder udgivet af Kvinderådet, Dansk Kvindesamfund og Kvindernes U-landsudvalg (KULU), 2006; ”Alle har brug for et frirum”, historier om at skabe forandring i familier,
hvor en ung bruger rusmidler, U-turn, Københavns Kommune, Socialforvaltningen, 2008; ”Djævelens
advokat - Peter Hjørne – rettens enfant terrible”, forlaget Documentas, 2009; ”Absolut Allerdejligste Solskinspiger”, Tiderne Skifter i samarbejde med Reden, 2009 – i anledning af 25 året for være- og rådgivningsstedet Reden, for kvinder i prostitution.
Begrundelse: Ulrikke Moustgaard (UM) lægger i sine udgivelser og talrige artikler stor vægt på den
ulighed, der er i verden og i det danske samfund. Det afspejler ikke mindst hendes grundige research i
forbindelse med bogen ”Kroppe over grænser”. Med den bog var hun blandt de første i Danmark, der for
alvor fik sat billeder på, hvad trafficking indebærer af gru og rædsel for de kvinder og børn, det overgår.
Hun fik beskrevet, hvem kvinderne er, hvem bagmændene er, og hvor lidt myndighederne og det danske
politi gør ved problemet. UM er en flittig skribent i flere medier om disse emner. Men ikke mindst hendes mange, rystende artikler i Information om trafficking i både Europa og Asien har for alvor været med
til at sætte dette problem på den politiske dagsorden. Hendes interesseområder rent professionelt er
ligestilling, globalisering, menneskerettigheder, minoriteter og politik, som det afspejler sig i hendes udgivelser. Hun synliggør, hvordan kvindelige politikere i pressen langt oftere end mænd vurderes på deres
udseende og på, hvordan de udfylder forskellige aspekter af deres kønsrolle. UM afslører, at kønnet både
kan være en genvej til rampelyset og en mægtig hæmsko, når danske journalister puster liv i sejlivede
fordomme om kvinder og politik - bl.a. ved at symbolisere dem med håndtasker. Hun er en af de få
journalister, der arbejder med undersøgende journalistik om kvinder, køn og ligestilling, og som også har
undersøgt det danske retssystem i praksis mht. ligestilling.

126

I KVINDERNES BLÅ BOG 2015

Munksgaard, Birgitte – 2009/10
Født: 1951
Sted: Næstved
Uddannelse: Basisuddannelse internt i P&T, løbende suppleret med executive chefuddannelser; Uddannet mediator, 2006.
Arbejde: Chef i Post Danmark, 1997-2014; formand for fagforeningen Dansk Post- og Giroforening
(DPGF) 1985-95.
Tillidshverv: Dansk Industris Advisory Board, 2007-11; bestyrelsesmedlem i Post Danmark, 1995-; bestyrelsesmedlem i Lønmodtagernes Dyrtidsfond 1992-95; fagforeningsformand DPGF, 1985-95; formand for
international kvindekomité for P&T ansatte i Europa 1986-96.
Begrundelse: Birgitte Munksgaard (BM) har gennem et langt liv gjort en kæmpe indsats for at fremme
kvinders ligestilling i fagbevægelsen og i Post Danmark, hvor hun virkelig har været en af pionererne. BM
har især haft fokus på, at kvinder blev bedre repræsenteret i de besluttende organer i fagforeningerne
såvel nationalt som internationalt og i Post Danmark. Og hun har gjort det ved selv at gå foran og tage
tunge poster. Takket være sine formands- og bestyrelsesposter er hun en rigtig flot rollemodel for faglige
kvinder, som ønsker mere indflydelse på udviklingen. BM var bl.a. i perioden 1986-96 formand for en
Europæisk kvindekomité samt medlem af Executive komiteen for samtlige post- og teleansatte world
wide. I 1995 vendte hun efter 20 års orlov til fagforeningsarbejde tilbage til Post Danmark, hvor hun blev
HR chef og ligestillingsansvarlig. Her har BM især haft fokus på at få flere kvinder i ledende stillinger.
F.eks. har hun været initiativtager til, at Post Danmark underskrev ligestillingsministerens Charter for flere kvinder i ledelse i 2008. Hun har etableret netværk, mentorordninger, seminarer, talentudvikling mv.
samt deltaget i en række netværk med andre virksomheder om emnet kvinder og ledelse. Hun arbejder
på at fjerne barrierer i virksomhedens struktur og normer, som kan hindre kvinder i at gøre karriere. BM
er et af fyrtårnene i dansk fagbevægelse, når det handler om kønsligestilling, fordi hun har vist ved sine
egne valg, at det er sjovt at have magt, selvom det også koster, samtidig med at hun har haft overskud til
at gøre en stor indsats for at bane vejen for andre kvinder. Hele denne indsats tog hun hul på længe før
de aktuelle diskussioner om flere kvinder på bestyrelsesposter og i ledelse. BM har taget et langt, sejt
træk for kvinders lige indflydelse i samfundet.
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Møller, Anna Margrethe – 2011/12
Født: 1948
Sted: Århus
Uddannelse: Cand.med. Århus Universitet, 1977; student fra Horsens Gymnasium.
Arbejde: Specialeansvarlig overlæge for obstetrik, Aalborg Sygehus, 2001-; overlæge på, gynækologisk
afdeling, Aalborg Sygehus, 1995-2001; speciallæge i gynækologi 1990’erne; gynækologisk-obstetrisk
afdeling, Radiumstationen, pædiatrisk afdeling, Aalborg Sygehus, 1982-89; læge, gynækologisk-obstetrisk
afdeling, Hjørring Sygehus 1989; læge, kirurgisk og medicinsk afdeling, Skive Sygehus 1977-82; underviser på jordemoderuddannelsen, Jordemoderskolen Aalborg/University College Nordjylland, 1982-;
fortsat vejleder og eksaminator ved jordemødrenes afsluttende bachelorprojekt.
Tillidshverv: Bestyrelsesmedlem for Danske Kvindelige Lægers Forening, 1978-99.
Udgivelser: En lang række faglige artikler.
Udmærkelser: Pris fra fonden ”En god start i livet” sammen med misbrugskoordinator Lisbeth Bak for
en enestående indsats og gode resultater med at støtte gravide misbrugere til at blive velfungerende
mødre, 2003; pris fra Dansk Kvindesamfunds afdeling i Aalborg for at arbejde med etablering af omsorgstilbud for voldtægtsofre ved Aalborg Sygehus, 2001.
Begrundelse: Anna Margrethe Møller (AMM) har - først som speciallæge i gynækologi og senere som
overlæge - i størstedelen af sit arbejdsliv især arbejdet med gravide kvinder, og i høj grad med at hjælpe de sårbare og særprægede, misbrugere, kvinder med psykiatriske diagnoser, og kvinder, som har
været udsat for vold og voldtægt. Hun har arbejdet tværfagligt sammen med andre personalegrupper i
sundhedssektoren for at kunne hjælpe kvinderne bedst muligt. Hun har modtaget to priser for sit store
og værdifulde arbejde. Som bestyrelsesmedlem i Kvindelige Lægers Forening var hun med til at tilrettelægge en række møder, f.eks. om prostitution som socialt problem, om de sundhedsmæssige og sociale
konsekvenser af vold mod kvinder og om voldtægtsofre. Dette banede vejen for etablering af omsorgstilbud for voldtægtsofre ved Aalborg sygehus. AMM har også været initiativtager til arbejdet i Danmark
med at skabe forståelse for og gøre en indsats for at afhjælpe de særlige problemer, som omskårne
kvinder har under graviditet og fødsel. På fødeafdelingen i Aalborg mødte hun somaliske kvinder, som
var flygtet fra borgerkrigen i Somalia. Næsten alle disse kvinder var omskåret, noget man ikke før havde
set i Danmark. AMM havde kendskab til denne tradition fra en kongres i Medical Women’s International
Association, og derfor blev det hende, der skulle tilrettelægge behandlingen af disse kvinder i forbindelse
med graviditet og fødsel. Hun så det store behov for oplysning, der var blandt personalet og arrangerede
derfor i Ålborg det første møde om kvindelig omskæring i Kvindelige Lægers Forenings regi i 1993. I de
følgende år var hun med til at arrangere adskillige møder rundt om i landet for læger, andet sundhedspersonale og personale fra den sociale sektor. Her oplyste hun sammen med den somaliske speciallæge i
psykiatri, Fatuma Ali om, hvad kvindelig omskæring indebærer, om de lægelige aspekter og komplikationer og om baggrunden for denne ældgamle tradition. AMM har desuden været med til at arrangere efteruddannelseskurser for Kvindelige Lægers Forening, med bl.a. temaer som: Graviditet og fødsel, Incest,
Kan aborttallet ændres, Børns Rettigheder, Det ufødte barns rettigheder og Moderens ret til at råde over
egen krop. AMM har virkelig gjort en formidabel indsats for nogle af de mest sårbare grupper af kvinder i
det danske samfund.
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Narup, Asii Chemnitz – 2015
Født: 1954
Sted: Nuuk, Grønland
Uddannelse: Uddannet sorg- og kriseterapeut, Dronningmølle, 1998; pædagogisk grundkursus afsluttet
med ekstern censur, Nuuk og Sisimiut, 1994; bifag i Kultur og Samfund, Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet, 1989; socialrådgiveruddannelsen, Den Sociale Højskole i DK, 1981; nysproglig student, Hellerup
Seminariums studenterkursus, 1974.
Arbejde: Borgmester for Kommuneqarfik Sermersooq, valgt for Inuit Ataqatigiit (IA) 2008-; naalakkersuisoq (minister) for Sundhed og Miljø, 2005-06; naalakkersuisoq (minister) for Familie og Sundhed, 200305; medlem af Inatsisartut (Landstinget), 1999-2008; medejer af og medarbejder i konsulentfirmaet
Siunnersuisarfik Inuk, Nuuk, 1998-99; socialrådgiver med social- og sundhedsoplysning og som sorg- og
kriseterapeut herunder som leder af sorggruppen i Nuuk, med supervisering af social- og sundhedsfagligt personale, 1993-98; redaktør af programmet “Aperilaarlanga” om sociale rettigheder og pligter, på
KNR (Grønlands pendant til Danmarks Radio), 1986-92; medstifter og aktiv i Nuummi Arnat Suleqatigiit
(Kvindekrisecenter), 1981-86.
Tillidshverv: Politisk næstformand for IA, 2007-; medlem af skolenævnet på Ukaliusap Atuarfia, 1993-97;
medlem af kommunalbestyrelsen i Nuuk for IA, 1992-93; næstformand i AIDS-fonden i midt-90’erne.
Udgivelser/produktion: ”Sociale forhold” – undervisningsbog for STI-elever, Atuakkiorfik, 1999, “Liv og
sameksistens” – undervisningsbog for STI-elever, Atuakkiorfik, 1999; “Det sociale liv i Grønland” i bogen
“Inuit – grundbog i eskimologi, Systime, 1999; “Lægen gennem patientens øjne” i bogen “Den vide hvide
verden”, Lægeforeningens forlag, 1998; “Om at gøre drømme til virkelighed – eller om at styre samfundsudviklingen på baggrund af visioner” i bogen “Kvinder i Grønland – sammen og hver for sig”, Atuakkiorfik, 1991; redigeret/tilpasset til grønlandske forhold “Om at miste et lille barn”, PAARISA, 1991; Dertil
kommer en lang række kronikker og debatindlæg om politiske, økonomiske, sociale og kulturelle forhold
gennem alle årene.
Udmærkelser: Ridderkorset af 1. grad af Dannebrogsordenen, 2012; optaget i Kraks Blå Bog, 2010.
Begrundelse: Asii Chemnitz Narup (ACN) er et meget værdigt forbillede for kvinder i hele rigsfællesskabet, men i særlig grad i Grønland. Hun har gennem sit markante virke inspireret kvinder og mænd til at
blive socialt og samfundsmæssigt engagerede og aktive i politik, på en måde, der bidrager til at styrke
det grønlandske samfund helt grundlæggende. Fra et politisk venstreorienteret udgangspunkt har hun
gennem mange år kæmpet for menneskelig værdighed og social retfærdighed, både i det socialfaglige,
det terapeutiske og det politiske arbejde.
ACN’s initiativ til et kvindekrisecenter og aktive indsats dér gennem flere år vidner om hendes opmærksomhed omkring grønlandske kvinders store sociale udfordringer. Den røde tråd i hendes indsats for sit
land er en tydelig optagethed af et Grønland og et folk, der kan stå både menneskeligt og økonomisk på
egne ben og dét med både integritet og en stærk følelse af identitet i behold. Ikke mindst derfor tillægger ACN et rigt og mangfoldigt kulturliv, som kilde til identitet, livsglæde og berigelse mellem mennesker,
stor betydning. Det har helt gennemgående været en bærende værdi for hende. Nu fylder arbejdet for
klima, ren energi og bæredygtighed stadig mere - et helt afgørende politikområde i fremtidens Grønland,
som oplever klimaforandringerne på nærmeste hold. Med 994 personlige stemmer til kommunalvalget i
2008, leverede ACN en jordskredssejr til Inuit Ataqatigiit. Hun er en fornem repræsentant for Grønland i
det nye årtusinde og en vigtig repræsentant for sit køn.
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Neujahr, Bodil – 2011/12
Født: 1950
Sted: Vejle
Uddannelse: En række kurser i coaching mhp. familiesamtaler, 2009-12; Social- og Sundhedsassistent
fra Social og Sundhedsskolen, Fredericia, 1997; Sygehjælperuddannelsen, Vejle, 1985; folkeskolens 7. kl.
Damhaven skole i Vejle, 1963.
Arbejde: Projektleder på fuld tid og underviser af ansatte, der arbejder med udsatte børn i misbrugsramte familier, Satspuljemidler, 2013-17; Siden 2013 har hun arbejdet med at etablere rådgivningscentre i
Odense og Horsens - og aktuelt i København; sideløbende som frivillig med rådgivning i BoPaM (Landsforeningen til støtte for Børn og Pårørende af Misbrugere), en rådgivningstjeneste, hun tog initiativ til
i 2007; opstart og leder af rådgivningen Væksthuset Vejle for misbrugsramte børnefamilier, 2003-10;
støtte og kontaktperson i Socialpsykiatrien, Vejle, 1998-2000; sygehjælper på sygehuse og plejehjem,
1985-95; syerske i Vejle 1963-68.
Tillidshverv: Bestyrelsesmedlem i Vejle Udsatteråd, 2009-12; bestyrelsesmedlem i Vejle Frivilligeråd,
2007- 2012; formand for BoPaM, 2007-; medlem af Socialpolitisk Råd 2014-15.
Udgivelser: Børn af alkoholikere 2001 - Krogh´s Forlag; læserbreve, artikler og kronikker om børn af misbrugeres levevilkår, 2001-; tekster til BoPaM´s hjemmeside – www.bopam.dk
Udmærkelser/donationer: Privat donator – via Ole Kirk´s Fond, 2006; Holger Bakker Sørensen (GUMLINK), 2006; LEGO Medarbejdernes Jubilæumsfond, 2007; Ole Kirk’s Fond, 2008; Børnesagsprisen,
Børnesagens Fællesråd, 2010; mange mindre beløb fra bl.a. loger og skoleklasser; Saschafonden, 2011;
Benny Andersen prisen, 2012.
Begrundelse: Bodil Neujahr (BN) kæmper for børn af misbrugere. Kæmper for deres rettigheder og mod
rigide systemer for at sikre børnene og de kommende generationer bedre opvækstvilkår. Det gør BN på
baggrund af en opvækst med kolossale svigt. Til trods for en meget tidlig graviditet har hun magtet at
omdanne denne sårbarhed og erfaringerne fra sin opvækst til en hjælp og støtte for børn og andre familiemedlemmer, der lever med en misbruger. Ud over konkret hjælp til børn og misbrugsramte familier,
engagerer BN sig i civilsamfundet og lobbyer intensivt i forhold til politikere lokalt og på landsplan for at
sikre de bedst mulige rammebetingelser for en indsats for disse udsatte børn og familier. F.eks. arbejder
hun for, at både de lokale og det Nationale Råd for Socialt Udsatte også varetager børns interesser. Og
hun forsøger at åbne de lokale frivillige organisationers øjne for, at børn og unge har brug for tilbud målrettet dem, hvis de skal magte at bryde den familiære arv. Med oprettelsen af landsforeningen BoPaM
er det for alvor blevet muligt for BN at sætte emnet på dagsorden på landsplan. Det er bl.a. sket med
høringen ”Børns behov for og ret til at blive hørt i egne sager – Samt årsager til at børn bliver familieløse” på Christiansborg i marts 2010 og med foredraget ”Forældre og børn i misbrugsrelationer – hvordan
påvirker det hjerner og adfærd” med hjerneforsker Ann-Elisabeth Knudsen i Århus i 2010. Senest har BN
udviklet et kursus for behandlere m.fl. med baggrund i sine praktiske erfaringer.
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Nielsen, Jytte - 2015
Født: 1961
Sted: Esbønderup
Uddannelse: cand.phil. i Nordisk Filologi, Københavns Universitet, 1995; 1-årig FOD-uddannelse, Danmarks Biblioteksskole, 1996; student, Frederiksborg Statsskole, 1979.
Arbejde: Forskningsbibliotekar, 2012-; biblioteksleder, KVINFO, 1995-2011; forskningsbibliotekar, KVINFO, 1991-95.
Tillidshverv: Medlem af KVINFOs bestyrelse, medarbejderrepræsentant, 1999-2008, 2012-; medlem
af Kraka-prisens bestyrelse, 1999-2001; medlem af Foreningen for Kønsforsknings bestyrelse, 1995-99;
medlem af Kvindeligt Selskabs bestyrelse, 1991-93; formand for bestyrelsen, Børnehaven Hornemanns
Vænge, Valby, 2002-04; formand for skolebestyrelsen, Kirsebærhavens skole, Valby, 2010-12.
Udgivelser/produktion: ”Kvinder på tværs af klasser: Samarbejde mellem kvindeorganisationer i slutningen af 1800 tallet” sammen med Anette Eklund Hansen i: Før og efter stemmeretten: Køn, demokrati
og velfærd. Red. Anette Borchorst og Drude Dahlerup, Frydenlund, 2015; ”En begyndelse til at lære at
svømme” … Kvindebevægelsens strategi ved valget i 1909” i: Kvinder i kommunalpolitik 1909-2009. Festskrift for 100 år med kvinders valgret, KVINFO, 2009.
En lang række artikler til KVINFOs webmagasin og til KVINFOs jubilæumssite, 2015, om stemmeretskampen, kvinder i politik og ligestillingspolitik i Danmark. Bl.a. Kvinder i landspolitik siden 1918, 2014;
Ligestilling. Skal - skal ikke! 2013; Vælgerne må selv tage affære for at få flere kvinder i byrådene, 2013;
Ligestilling – et politikområde eller et privat anliggende?, 2012; De første kvinder i dansk lokalpolitik,
2008.
Begrundelse: Jytte Nielsen (JN) har både som ansat ved KVINFO og som ildsjæl i bl.a. ”Mainstreamingsnetværket af 2005” bidraget væsentligt til at sætte køn og ligestilling på den politiske dagsorden. Ikke
mindst omkring fejringen af 100 året for kvinders stemmeret til kommunalråd i 2008, og i 100 året for
kvinders stemmeret til rigsdagen i 2015 har JN engageret sig langt ud over, hvad hendes arbejde fordrer.
I 2008 engagerede hun sig i det store optog gennem byen, og i 2015 holdt JN en mængde foredrag i hele
landet om stemmeretskampen og de lokale stemmeretsforeningers arbejde. Hun er med sit ligefremme
væsen og sin store viden en rigtig god formidler af ligestillingspolitiske emner også til lægfolk.
Med sin store viden på ligestillingsområdet har hun de sidste 15 år lagt et godt fundament for det aktuelle og det fremtidige ligestillingsarbejde. Det ligger hende meget på sinde at formidle kvindebevægelsens
historie. JN har således stået bag en række digitaliseringsprojekter, der bl.a. giver adgang til kvindebevægelsens blade og tidsskrifter. Det drejer sig især om: Kvindebevægelsens tidsskrifter, 1885-1920 og Dansk
Kvindesamfunds protokoller 1871-, http://kvinfo.dk/tidsskrifter samt Kvindekilder: Fortællinger om temaer i dansk ligestillingshistorie med digitaliseret kildemateriale http://www.kvinfo.dk/side/1050/. Men
også Dansk kvindebiografisk Leksikon online: http://www.kvinfo.dk/side/170/ øger tilgængeligheden for
eftertiden til disse ligestillingsmæssige guldgruber.
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Nielsen, Lisbeth - 2010/11
Født: 1938
Sted: København
Uddannelse: Indvandrerlærer, 1995; børnehavepædagog, 1967.
Arbejde: Flerkulturelt Kvindecenter, 1997-; Dansk Flygtningehjælp, 1996-97; Dansk Røde Kors, 1994-96
og 2003-04; børnehaveklasseleder, 1969.
Tillidshverv: Medlem af bestyrelsen for Café Globen, 2009; medlem af projektgruppe under Helhedsorienteret Byfornyelse, 2007; repræsentant i Dokumentations- og Rådgivningscentret om racediskrimination (DRC), 1998; tillidsrepræsentant på Sundskolen, 1984; bestyrelsesmedlem for Danmarks Lærerforenings lokalkreds, 1982; bestyrelsesmedlem for American Field Service (AFS) lokalforening, 1980;
bestyrelsesmedlem i Toreby Skoles forældreforening, 1969.
Udgivelser: Afrapportering til Social- og Sundhedsministeriet for midler fra sundhedspuljen til ”Sundhed
og sygdom blandt flygtninge/indvandrerkvinder”, 1998.
Udmærkelser: Guldborgsund Kommunes frivilligpris, 2013; inviteret til Regentparrets Haveselskab på
Fredensborg Slot, som repræsentant for ”Det Frivillige Danmark”, 2012.
Begrundelse: Lisbeth Nielsen (LN) har gjort et kæmpe arbejde for etniske kvinder i Nykøbing Falster-området. Hun startede Flerkulturelt Kvindecenter. Da kommunen på dette tidspunkt ikke havde pasningsgaranti, kunne kvinderne ikke komme på sprogskole, men i Kvindecentret kunne de få passet deres børn i
de tre timer, de havde undervisning. Der blev også lavet mange projekter. F.eks. blev de politiske partier
inviteret enkeltvis i forbindelse med valg, og efterfølgende blev der så afholdt prøvevalg. Der har været
somalisk udstilling på biblioteket, foredrag af gynækolog og børnelæge, førstehjælpskursus, cykelkursus,
og åbenthusarrangementer. Trods kvindernes protestdemonstration til rådhuset fik centret - efter at
have eksisteret i 5 1/2 år - valget mellem at lukke eller flytte ud i et boligområde med mange flygtninge.
LN ønskede ikke at flytte, da en sådan flytning ville forstærke ghettodannelsen. I stedet startede hun
Frivilliggruppen ”Guldborgsund” i AOF huset, hvor hun og 25 andre arbejdede som frivillige. Her blev
givet bl.a. lektiehjælp, hjælp til indfødsretsprøven, rådgivning, og der blev strikket, malet og sunget. Frivilliggruppen støttede brugerne i at kende byens liv gennem deltagelse i festuge, teaterture og foredrag.
LN arrangerede i efteråret 2009 en teaterfestival med deltagelse af 10 marokkanske skuespillere, der
optrådte på forskellige uddannelsesinstitutioner og markedsdage med underholdning og kamelridning.
Trods ny trussel om lukning arbejdes der på et projekt, hvor danske og udenlandske familier en lørdag
skal gå på besøg hos hinanden, drikke eftermiddagskaffe hos én familie og spise aftensmad hos en anden
- fordi integration kræver to parter. I 2012 flyttede Frivilliggruppen i 2012 hen i Kulturforsyningen, hvor
der 1. april kunne fejres 15 års jubilæum med det nye navn Flerkulturelt Center. Med mulighed for at
bruge café og køkken kan der nu to gange om året holdes et meget eftertragtet arrangement, Alverdens
Livretter, hvor nogle af brugerne laver eksotiske retter fra deres hjemland, Culthus sørger for verdensmusik, og der kan inviteres 40 danskere. Desuden holdes der fire gange om året Flerkulturelt Café. I
forbindelse med Nykøbing Falsters Festuge holdes om sommeren Global Markedsplads, hvor folk fra de
forskellige lande laver udstillinger, fortæller om deres land og underholder med dans og sang. Med den
store flygtningestrøm kommer der nu dagligt 20 til 25 brugere, og på årsbasis er der kontakt til 5-600
forskellige brugere. Mange minoritetskvinder ville være langt bedre integreret i det danske samfund, hvis
flere ville prioritere, som LN har gjort gennem mange år med lange seje træk.

132

I KVINDERNES BLÅ BOG 2015

Nielsen, Trille Bodil – 2007/08
Født: 1945
By: København
Uddannelse: Undervisning i musikvidenskab og teatervidenskab ved Københavns Universitet; studentereksamen fra Christianshavns Gymnasium, 1964.
Arbejde/beskæftigelse: Folkemusiker og børne-tv-personlighed; laver nu i 2000 tallene kulturelle arrangementer i lokalområdet og rejser rundt og holder foredrag; lagde i 1988 den musikalske karriere på
hylden og prioriterede igen sit freelancearbejde i DR’s Børne- og Ungdomsafdeling, hvor hun siden har
lavet tv-serier for børn og dokumentarprogrammer om børns vilkår i den tredje verden. I gymnasietiden
begyndte hun at synge viser på restaurant Kontoret og fik via forfatteren Thøger Olesen job i det nystartede Vise Vers Huset i Tivoli. I de følgende år samarbejdede hun bl.a. med Frode Veddinge, Jens August
Schade og C. Vreeswijk.
Produktion: Selvbiografien Trille: Altid har jeg længsel. Erindringer, Gyldendal, 2015; Hele balladen,
2010; The real Trille hits, 1995; Best of vol. 1, 1975/1990; Best of vol. 2, 1975/1990; Hjemlige eventyr,
1988; Indeni/udenpå, 1986; Halvmånetid, 1983; Små skridt, 1981; Altid har jeg længsel, 1979; En lille
bunke krummer, 1978; Trille synger Sørens sange, 1977; Viser fra din oldefars tid, 1976; Hej søster, 1975;
Eigil, 1974; Stille folk, 1973; Hele min familie, 1972; Dit og dat, 1972; Fra England til Skotland, 1971;
Goda’ goda’, 1971; Oh Nelson med dit øje, 1970; Reed Moon, 1970; Trille synger, 1970; Schade: Sjov i
Danmark, 1969; Viser for folk og...., 1968; Pikante viser fra det gamle Frankrig, 1966.
Udmærkelser: To sange optaget i Højskolesangbogen, 1993; Danske Jazz, Beat og Folkemusik Autores
hæderspris, 1983
Begrundelse: Trille var rødstrømpernes trubadur og har i den funktion haft stor betydning for kvinders
erkendelser af køn og ligestilling. Hendes hudløst ærlige sange vakte genklang hos mange. Selv opfattede hun sig egentlig ikke som feminist eller rødstrømpe, blot tro mod sig selv. Med udgangspunkt i egne
oplevelser og erfaringer skildrede hun med humor og solidaritet kvindelivets glæder, sorger, udfordringer og muligheder. I 1976 kom pladen »Hej Søster«, som bestod af Trilles egne sange, og den tog en hel
generation af kvinder til sig som et bidrag til den voksende kønsrollebevidsthed. For Trille selv var det
bare hendes egne tanker om tilværelsen som kvinde og mor, hun udtrykte i tekster som »Kom og løft mig
op« og »Mors lange cykeltur«. Trilles perspektiv var at synliggøre og politisere det private. Når hun ikke
selv skrev sangene, skulle der være noget i teksterne, der kradsede lidt. Det skulle helst chokere folk eller
røre dem, siger Trille. Hun blev på den måde talerør for 1970’ernes nye kvindebevidsthed, den bevidsthed der også har betydning for generationen af unge i dag. En optræden i tv-programmet Musikalske
venner i 1970 gjorde hende med ét slag danmarksberømt. Hendes optræden med forfatteren Jesper
Jensens kontroversielle vise Øjet, om Guds øje, der ser de forbudte erotiske lyster, gjorde hende til et
af årets samtaleemner og medførte en blasfemianmeldelse. Selv synes hun, at den sang er kommet til
at sætte hende i bås og spærre for rigtig meget af alt det andet, hun har lavet. At hun også magter det
skrevne ord, ses af Claus Hellgren Larsens anmeldelse af hendes selvbiografi: ”Trille er også på skrift i
bogform velformuleret og har fundet en fin balance mellem det private og det almene, og i et naturligt
flow vrimler det med både eksistentielle overvejelser og små, sjove betragtninger lige fra barndommen
på Amager, over ungdommen i indre København, til hun flyttede på landet, og frem til hun besluttede at
stoppe med musikken.”
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Olsen, Bente Marianne – 2008/09
Født: 1963
Sted: Køge
Uddannelse: Cand.scient. Soc. Sociologisk institut, Københavns Universitet (KU) 1993, Ph.d. ved Sociologisk Institut (KU), 2000.
Arbejde: Faglig leder af Center mod Menneskehandel og souschef i kontoret for voksne med sociale problemer, Socialstyrelsen, 2012-; Specialkonsulent og koordinator i Team vold og overgreb i Udsattekontoret, Socialstyrelsen, 2008-12; Seniorforsker på Socialforskningsinstituttet i Afdelingen for børn og familie,
SFI, 2007–08; Forsker i Afdelingen for Børn, familie og Ligestilling, SFI 2001–07; Ligestillingskonsulent i
Københavns kommunes økonomiforvaltning, 2000–01; Ekstern lektor ved Sociologisk Institut, KU, 19992000, Ph. D.-stipendiat ved Sociologisk Institut, KU, 1995-99; Underviser ved Sygeplejeskolen i Roskilde,
1994-95.
Tillidshverv: Medlem af bestyrelsen i Netværk for forskning om mænd og maskuliniteter, NEMM, 200208; medlem af referencegruppen for den nordiske koordinator for mandsforskningen på NIKK, 19982008; medlem af Foreningen for Kønsforskning i Danmark, 1991-2011; redaktionsmedlem på tidsskriftet
“Kvinder, Køn og Forskning”, 1997-2002 og 2004-08.
Udgivelser: Bl.a. Fritidsliv i børnehøjde. Beretninger fra udsatte børn. SFI rapport 08:06., 2008; sammen
med Helene Aarseth: Food and Masculinitiy in Dual-career Couples. Journal of Gender Studies. Vol.17 nr.
4 2008 p.277-287. Evalueringen af den fleksible barselorlov. Orlovsreglerne set fra forældres, kommuner og arbejdspladsers perspektiv. SFI rapport 07:29, 2007; Tid til omsorg, tid til forandring? Familie og
arbejdsliv hos en gruppe danske småbørnsfædre, 2007; Men, parental leave and workplace culture. In
Fostering Caring masculinities Conference Report. October,Spain. Universitat de Girona. P. 85-94, 2006;
“Mænd, orlov og arbejdspladskultur. Fire danske virksomheder”. SFI rapport, 05:19, 2005; Ph.d. afhandlingen “Nye fædre på orlov. En analyse af de kønsmæssige aspekter ved forældreorlovssordninger”,
Sociologisk Institut, København Universitet, 2000.
Begrundelse: Bente Marianne Olsen (BMO) har gennem sit arbejde sat fokus på både mænd og kvinders
vilkår på arbejdsmarkedet. Hendes tilgang til stoffet er set gennem en ligestillingsbrille, som giver en
ekstra dimension og basis for refleksion. For eksempel har hun peget på, at når man bliver forældre, er
der meget, som fastholder én i de gamle roller. Sundhedspersonalet taler som regel mere til moderen
end til forældrene som helhed. Og forældrene kigger selv ofte tilbage på, hvordan det var i deres egen
barndom.
Hendes forskning har gennem årene vist, at store grupper af mænd ikke er opmærksomme på deres ret
til orlov, og at der derfor er et stort potentiale for at gøre mændene opmærksomme på denne ret. I en
artikel om delt orlov i Information, december 2007 siger hun: ”Lige så snart mænd og kvinder skal dele,
signalerer man, at det er et valg mellem forældrene, og så breder naturligheden sig; hele kulturen om
mødre, der får børn, fødselsforberedelse, mødregrupper og så videre bakker op om, at kvinden er den
naturlige omsorgstager for børnene i de første år.”
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Otto, Bodil – 2008/09
Født: 1957
Sted: Esbønderup
Uddannelse: Kontoruddannelse fra Helsinge Rådhus, 1976.
Arbejde: Sektorformand, HK/Kommunal, 2008-; næstformand i HK/Kommunal med ansvar for uddannelse, ligestilling, arbejdsmiljø mv., 2001-08; formand for nystiftede HK/Kommunal Nordsjælland, 200001; formand for den kommunale sektor i Hillerød, 1997-2000; næstformand i den kommunale sektor i
Hillerød, 1993-97; ansat i forskellige forvaltninger primært i Helsinge, primært med økonomi og på det
sociale område, 1978-97.
Tillidshverv: Medlem af LO’s hovedbestyrelse; medlem af Forhandlingsfællesskabets bestyrelse; medlem af Forhandlingsfællesskabets forhandlingsudvalg; Næstformand i Væksthus for Ledelse; formand for
OAO’s forretningsudvalg; formand for OAO’s kommunale forhandlingsudvalg; medlem af KP/Sampensions bestyrelse; medlem af PKA A/S Bestyrelse samt PKA bestyrelsen for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale; en række udvalg og en række poster i HK samt i bestyrelsen
for Forende Gruppeliv 2010-.
Begrundelse: Bodil Otto (BO) har i hele sin faglige karriere og også som formand for HK/Kommunal,
sat fokus på ligestilling, både nationalt og internationalt. Hendes tanke er, at øget fokus på kvindernes
kompetencer og på videreuddannelse giver flere kvindelige topchefer, der virker som gode rollemodeller.
Det sætter en selvforstærkende spiral i gang, så flere kvinder får lyst til at søge topstillingerne og tunge
bestyrelsesposter, og flere får øje for kvindernes kompetencer.
Men det er ikke kun flere kvinder i ledelse BO kæmper for. Hun kæmper også for, at familieliv og arbejdsliv kan hænge bedre sammen. Det kunne man tydeligt mærke på det delforlig, der blev indgået i
forbindelse med overenskomstforhandlingerne på det kommunale område i 2008. Hun sagde således i
medierne: ”Jeg er selv en af dem, der vil huske 6-6-6-modellen, ikke fordi jeg personligt får glæde af den,
men fordi ligestilling er en af mine mærkesager. Og jeg er ikke et sekund i tvivl om, at forliget på barselsområdet gavner ligestillingen, fordi mødrene ikke længere ”hænger” på hele barslen. ”Hvis jeg var en
mand, ville jeg se det som en sejr. Men det er også en sejr for ligestillingen.”
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Otzen, Dorit – 2007/08
Født: 1944
Sted: Stege
Uddannelse: HF enkeltfag over en årrække, København; socialrådgiver fra Den Sociale Højskole København, 1981.
Arbejde: Enkelte konsulentopgaver, undervisning og foredrag om 25 år med prostitution og menneskehandel, 2015-; konsulent i KFUK’s Sociale Arbejde, 2014-; var med til at åbne Reden Aalborg, november
2014; grundlægger og projektleder Exit Kollegium, et bo- og værested for udenlandske kvinder og ofre
for menneskehandel, der efter at have været en del af prostitutionsmiljøet, har opnået legalt ophold i
Danmark, 2010-14; forstander for behandlingsinstitutionen Redens Kvindekollegium på Østerbro, 1990–
2003; grundlægger og forstander for Reden STOP Kvindehandel- nu Reden International, 2002-10; initiativtager og leder af projekt SVANERNE, som arbejder med exitprogram for kvinder, der ønsker at forlade
prostitution, 2005-14; Debattør og kronikør; forstander for Reden på Vesterbro i København, selvejende
være -og behandlingssted for kvinder fra prostitutions og narkomiljøet, 1990-2010.
Tillidshverv: Præsident for International Abolitionist Federation (IAF), 1999-2005. IAF har siden 1876
arbejdet imod en legalisering af prostitution - i dag arbejder organisationen under navnet CAP - Coalition
for the Abolition of Prostitution; medlem af det Nationale Voldsobservatorium, 2000-11, med i referencegruppen Nordiske Kvinder mod vold, 2000-2014; medstifter af ”Nordisk netværk imod handel med
kvinder”, 1993-; medlem af det tilsvarende danske netværk, 2006-; Udsatterådet i København Kommune
2010-11; fortsat medlem af bestyrelsen for Hanne Mariehjemmet, landets eneste krisecenter for kvinder
med misbrug. Se i øvrig KVINFO’s ekspertdatabase.
Udmærkelser: Dansk kvindesamfunds ”Mathildepris”, 2003; ”Feminas Kvindepris”, 1996; Den gyldne
Socialrådgiver, 1996; Simon Spies’ Solskinspris, 1998; Socialpolitisk Forenings 100-års pris, 2000; Solidaritetsprisen fra Stigamot, Island, 2010.
Begrundelse: Dorit Otzen (DO) har gennem sit arbejde udøvet et fantastisk og utrætteligt arbejde for at
få stoppet handel med kvinder til prostitution, nedbragt antallet af kvinder i prostitution og forbedret
forholdene for de kvinder, der arbejder som prostituerede. I de senere år har hun også været optaget at
hjælpe de kvinder, der har forladt eller ønsker at forlade prostitution. Hun har udviklet projekt Svanerne,
som er 17 ugers psykologstøttet gruppeforløb målrettet disse kvinder. Det er på ingen måde nogen let
sag at stoppe i prostitution.
Som leder af Reden STOP Kvindehandel (Reden International) var DO dybt engageret i at få bekæmpet
den omsiggribende handel med kvinder og børn til prostitution. Der skal ikke være nogen tvivl om, at
dette projekt takket være DO’s høje profil i medierne, har åbnet mange menneskers øjne for, hvad det er
kvinderne er oppe imod, når der er tale om international organiseret kriminalitet. Hun har en stor del af
æren for, at dette tema er kommet højt på den politiske dagsorden i Danmark. DO argumenterer stærkt
for et forbud mod køb af seksuelle ydelser i Danmark, som de har det i Sverige, Norge og Island.
DO er inden for sit område en utrolig flittig skribent og kronikør, som bruges i mange debatfora, når emnerne er prostitution, handel med kvinder og børn og stofmisbrug. Og hun er enormt god til at opbygge
netværk, som hun kan trække på i kampen mod køb af seksuelle ydelser. 3F har haft et tæt samarbejde
med DO i forbindelse med 3F’s egen kampagne imod Kvindehandel i 2006. Hun er om nogen med til at
skabe forandringer både i det nære på Vesterbro og på det strukturelle plan, hvor hun sikrer, at debatten
om prostitution og kvindehandel ikke dør ud.

136

I KVINDERNES BLÅ BOG 2015

Pedersen, Anette Steen - 2010/11
Født: 1947
Sted: Søborg
Uddannelse: Lederuddannelse, Harvard Business School, USA, 1997; Cand. mag. dansk og fransk, Københavns Universitet, 1978.
Arbejde: Direktør i ASP Consult ApS – Kvinder i ledelse, ligestilling, kønsmainstreaming, 2000-; ledelsesrådgiver for Verdensbankens præsident i organisation, ledelse og ligestilling, 1995-2000; ligestillingskonsulent i DR, uddannelsesleder i DR-TV, 1988-94; fuldmægtig, TR og chefstedfortræder i Ligestillingsrådet,
1986-88; fuldmægtig, Kommunernes Landsforening, 1985-88; analyse af kvindelige og mandlige magistres vilkår, Dansk Magisterforening (DM), 1983-85; Institut for uddannelse – kønsforskning, RUC, 198083; redaktør, politisk revy, 1978-80.
Tillidshverv: Ambassadør, Kvinder for Indflydelse, Mellemfolkeligt Samvirke støtteprojekt for kvinder i
u- lande, 2008-12; bestyrelsesmedlem, Kong Hassans Kvindevandfond, Dansk Hydraulisk Institut, 2006-;
bestyrelsesmedlem DEA, Dansk Erhvervsforskningsakademi, 2002-06; bestyrelsesmedlem i EU’s “Steering Committee on Equal Opportunities in Broadcasting”, 1988-94; medlem af DM’s hovedbestyrelse,
formand for ligestillingsudvalget, 1988-90; RUC’s interimstyre 1972-74.
Udgivelser: Mellem opgør og tilpasning, Modtryk; Far mor børn politisk revy; ”Højtuddannet? – Ja! Ligestillet? –Nej!”, DM; How to Gender Mainstream a Council Formation, 2003, www.lige.dk; ”Den inkluderende organisation – en integreret forretningsstrategi”, Børsen; ”Think About It” videoproduktion World
Bank Group., 2000. Flere artikler og bøger se www.kvinfo.dk
Udmærkelser: Mathildeprisen, Dansk Kvindesamfunds pris for analysen ”Højtuddannet? – Ja! Ligestillet?
–Nej!”, DM 1987.
Begrundelse: Anette Steen Pedersen (ASP) er en af pionererne og strategerne i ligestillingsarbejde helt
tilbage fra 70’erne, hvor det handlede om kvinders frigørelse. Hun har været fortroppen, iværksætteren,
idémageren og eksperten på danske og internationale initiativer for kvinder i ledelse - fra 1987 over
Ligestillingsrådet, de første kurser for kvinder om ledelse i DR, DSB, SAS i 1990 til i dag som rådgiver for
nationale og internationale topchefer og danske ministre i organisation, køn og ledelse. ASP var første
ligestillingskonsulent i en dansk virksomhed, DR, hvor hun allerede i 1988 satte fokus på det forretningsstrategiske perspektiv. Det er godt for DR-programmerne og for kampen med TV2 om seerne, hvis både
kvinder og mænd er med til at udvikle programmerne og lede virksomheden. I 1995 blev ASP headhunted til Verdensbanken som ledelsesrådgiver for præsidenten, og der udviklede hun blandt andet et nyt
værktøj, mentorprogrammer for kvinder til ledelse. Hjemvendt i 2000 blev ASP rådgiver for Danmarks
første ligestillingsminister og fortsatte som rådgiver for de næste syv ligestillingsministre. ASP har været
strateg, designer og planlægger på det danske initiativ for kvinder i ledelse og kønsmainstreaming.
ASP satte tidligt fokus på, at ligestilling er et strategisk projekt, der handler om innovation, forandring og
kvalitetsforbedring. Det handler om dynamik, kreativitet og visioner. Derfor har hendes indsats betydet
så meget.

KVINDERNES BLÅ BOG 2015 I

137

Pedersen, Marion – 2008/09
Født: 1949
Sted: København
Arbejde: Sekretær/receptionist, Selvstændig erhvervsdrivende på 34. år; medlem af Folketinget for
Venstre 2005-2011
Tillidshverv: Medlem af KVINFO’s mentorordning, 1995-; medlem af Dansk Industris MMV-panel,
1997-2005; medlem af Told & Skat’s kontaktgrupper vedr. elektroniske løsninger på erhvervsområdet,
1996-2005; håndværksrådets repræsentant i Erhvervs Uddannelses Rådet, 1996-2005; i Erhvervs - og
Selskabsstyrelsens udvalg til lettelse af administrative byrder vedr. løn og ansatte, 1996-2005; medlem
af regeringens testpanel vedr. adm. byrder 1995-2005; medlem af testpanel vedr. EU lovgivning (udpeget af Erhvervsministeriet), 1996-2001; medlem af Håndværksrådets bestyrelse, 1995-2000; medlem af
Håndværksrådets repræsentantskab, 1989-2000; næstformand i Håndværksrådets uddannelsesudvalg,
1996-2005; medlem/næstformand i Håndværksrådets HIS-udvalg, 1991-2000; Landsformand for DHK
1992-98, organisation for medarbejdende og selvstændige kvinder.
Udmærkelser: Tildelt Håndværksrådets Hæderstegn i guld, 2001; tildelt Foreningen af registrerede
revisorers Lloyd’s-pris, 2002, for mangeårigt arbejde med afskaffelse af administrative byrder; Dansk
Kvindesamfunds Mathildepris, 2010 for det mangeårige arbejde med at sætte fokus på prostitution,
kvindehandel og ligestilling.
Begrundelse: Marion Pedersen (MP) har sat fokus på trafficking, eller som hun mener det rettelig bør
hedde: slavehandel. I Vesteuropa regner man med at 120.000 kvinder og børn er ofre for menneskehandel. I DK opholder der sig mellem 2-3.000 udenlandske prostituerede, og ingen ved, hvor mange af dem,
der er handlet.
Ved et foredrag i maj 2007 har hun blandt andet sagt følgende om trafficking: ” Det er efter min overbevisning en skamplet på alle de samfund, det foregår i. Værst er naturligvis dem, der tvinger disse mennesker til at prostituere sig, for at de selv kan tjene penge. Men undskyld mig, det er i høj grad noget,
der kun kan finde sted, fordi der er kunder til det. Og det, mener jeg, vi skal gøre noget ved via holdningsbearbejdelse af unge og især mænd. Siden jeg har udtalt mig i pressen om emnet, har jeg også fået
mange mails og breve fra mænd, som fortæller mig, at jeg totalt har misforstået emnet, at jeg ikke ved,
hvad jeg taler om og bygger mine holdninger på løse historier i pressen. Det er mænd som fortæller, at
de er kunder hos prostituerede, og at de kun har mødt glade og tilfredse kvinder, som tjener lidt ekstra
ved siden af studiet eller arbejdet som sekretær, sygeplejerske, eller hvad som helst andet. Alle sammen
er de frivilligt gået ind i prostitution og kan gå ud, når de vil! Magen til fortrængning skal man vist lede
længe efter.” Karen Hallberg, formand for Dansk Kvindesamfund, kom i sin begrundelse for valg af MP
som prismodtager til Mathildeprisen ind på, at prisen er en stor anerkendelse af at MP som politiker har
markeret sig kraftigt som fortaler for en kriminalisering af prostitutionskunder og dermed har formået at
gøre en forskel.
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Pedersen, Tove Møller - 2011/12
Født: 1950
Sted: Højby, Fyn
Uddannelse: LO’s lederuddannelse, FL (Feministisk Ledelse) med fokus på køn 2000-05; voksenpædagogisk Grunduddannelse 1992-93; fagbevægelsens Grunduddannelse for tillidsrepræsentanter 1981-84,
Ringe Efterskole 1965-66; Folkeskolen afsluttet i 1964.
Arbejde: Næstformand og forhandlingssekretær i industrigruppen i 3F-Fagligt Fællesforbund, 2005-10;
forbundssekretær i KAD, 1991-2005; afdelingsformand i KAD, Holbæk 1985-91; næstformand i KAD, Holbæk, 1984-85; rengøringsassistent og tillidsrepræsentant på Holbæk Sygehus fra 1979-84.
Tillidshverv: Styrelsesmedlem i Kvinderådet 2002- og 2. næstforkvinde fra 2008-10; suppleant for LO’s
dommere i Arbejdsretten 2002-10; medlem CO-Industris Pensionsudvalg, 2005-10; medlem af CO-Industris miljøudvalg 2005-10; formand for CO-Industris Ligestillings- og familiepolitiske udvalg 2005-10;
medlem af Ligestillingsudvalget i Fagligt Fællesforbund 3F 2005-10; hovedbestyrelsesmedlem i KAD,
1997-2004, og Fagligt Fællesforbund 3F 2005-10. Domsmand ved byretten i Nykøbing Sj. og nu Holbæk,
1992-.
Begrundelse: Tove Møller Pedersen (TMP) har på sine vigtige poster i KAD og 3F altid været optaget
af og arbejdet for sammenhæng mellem arbejdsliv og familieliv samt ligestilling på arbejdsmarkedet.
Rettigheder i overenskomster giver tryghed for det enkelte medlem og medlemmets familie. Ikke mindst
i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstid, barselsorlov og barn/børns sygdom m.v. Løn og pension
og især ligeløn er alfa og omega for ligestillingen mellem kvinder og mænd, mener TMP. Som formand
for CO-Industris ligestillingsudvalg, har hun gennem årene deltaget i europæiske og internationale faglige
fora og netværk om de samme temaer. TMP har om nogen forstået, at det i en globaliseret verden er
vigtigt, at det faglige samarbejde går på tværs af grænser og at fagbevægelsen udveksler erfaringer til
gavn for medlemmerne overalt i verden. I den forbindelse kunne hun godt have ønsket sig, at repræsentationen af kvinder i nogle sammenhænge havde været større. TMP synes det er vigtigt, at mændene
deltager i drøftelserne om lige muligheder for kvinder og mænd og familiepolitiske temaer, men hun
anser det for nødvendigt, at begge køn har ligeværdig indflydelse på diskussioner og beslutninger, da
tankesættene og prioriteringerne ofte er forskellige. TMP finder det vigtigt, at kvinders repræsentation
og deltagelse er på dagsordenen hver eneste dag - både nationalt og internationalt. Ved forberedelse
til fusionen mellem KAD og SID til 3F var TMP sammen med kolleger en vigtig brik i arbejdet med at få
aftalen om FAIR repræsentation i hus. En aftale, der over en årrække garanterede de tidligere KAD organisationsfolk en rimelig andel af poster på beslutningstagerniveau. Hendes interesse for flere kvinder i
ledelse og kvotediskussionen fik hende i 2000-2001 til at tilmelde sig FIU’s lederkursus for kvinder kaldet
FL (Feministisk Ledelse). Her var hun med sin lange faglige erfaring med til at afdække de mekanismer og
kulturer i fagbevægelsen, der meget ofte favoriserer mænd. Et af de sidste fingeraftryk TMP var med til
at sætte i sin faglige karriere som næstformand for industrigruppen i 3F og som formand for CO-Industris
ligestillingsudvalg, var ved overenskomstforhandlingerne i 2010, implementering af Ligelønsloven og
oprettelse af et Ligelønsnævn i overenskomsten mellem CO-Industri og Dansk Industri. Det kan vise sig
at blive et betydningsfuldt bidrag i forhold til ligelønsdiskussionerne på arbejdspladserne i fremtiden.
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Petersen, Jean (født: Makwecha) 2010/11
Født: 1949
Sted: Lilongwe, Malawi
Uddannelse: Mentoruddannelse under projekt Tværkulturel Mentorservice, 2006-07; FOA’s tillidsrepræsentantuddannelse, 2005; akademimerkonom i Ledelse i Praksis, 2005; mentoruddannelse, 2003; Diakon
og Plejehjemsassistent, Kolonien Filadelfia Dianalund i 1981; Stewardesse, Malawi, 1970-72.
Arbejde: Konsulent ved TLS–konsulenterne, 2006-. TLS er en nonprofit organisation, der beskæftiger sig
med ikke-diskrimination, integration, etnisk ligestilling og mangfoldighed; mentor, mentor koordinator,
freelanceunderviser og foredragsholder om integration, se jeanmentor.dk, 2000-; medvært på Brobyggerprogram på Københavns radio, 2001-02; plejehjemsassistent på Kirsebærhaven i Valby, 1988; plejehjemsassistent på Lindegården i Roskilde, 1987-88; og på Skovglimt i Stenlille, 1983-87; Børnehospitalet
Øst i Dianalund, 1981- 82; stewardesse, Malawi Air, 1970-72;
Tillidshverv: Koordinator for indsamling til YANKHO, et børnehjem i Malawi for forældreløse børn (yankhochildren.dk) 2012-; medlem af integrationsrådet i Holbæk kommune, 2015; medlem af ældrerådet i
Holbæk kommune 2013-; forkvinde for TLS konsulenterne, 2010-; rep. for FOA i LO’s integrationsforum,
FIF, 2009; medl. af KAEB under FIU-ligestilling, et netværk for minoritetskvinder, der arbejder for ligestilling, 2008-; medlem af bestyrelsen for mentornetværket Mentorservice.dk, 2007-; aktiv i KVINFO’s
mentornetværk, 2000-; aktiv i Netværk I Fagbevægelse (NIF), 1998-; medlem af bestyrelsen i FOA Social
og Sundhedsafdelingen i København, 1998-; faggrupperepræsentant for plejehjemsassistenterne på
landsplan, 1998-; formand for plejehjemsassistenterne i Kbh., 1998-2000; næstforkvinde i sit lokale
MED – udvalg, 1990-; Tillidsrepræsentant (TR) på plejehjemmet Kirsebærhaven, 1989-; TR suppleant på
plejecenter Lindegården, 1987-88; TR på i Stenlille plejecenter, 1984-87.
Begrundelse: Jean Petersen (JP) er med sit store faglige engagement en inspirerende rollemodel for alle
kvinder. Gennem flere mentornetværk har JP betydet en konkret forskel for mange minoritetskvinder.
Og hun har gennem omvendt mentorskab været med til at hjælpe danske embedsfolk til at blive mere
professionelle i deres arbejde med mennesker med minoritetsbaggrund. Som medlem af Powerkvinder.
dk og gennem sit virke som foredragsholder, underviser og aktiv i foreningsarbejde er hun bl.a. med til
at nedbryde fordomme om afrikanske samfund og afrikanske kvinders livssituation. Hendes budskab er
universelt til alle kvinder og handler om vigtigheden af at tage initiativ og etablere sig som uafhængig
og selvberoende, ved hjælp af uddannelse og netværk med andre kvinder. Det er JP selv et fint eksempel på. Da hun kom til Danmark som 21-årig, gift med en dansk mand, der havde arbejdet for DANIDA i
Malawi, ville hun skabe sig en identitet her. Hvor fint det er lykkedes for hende, fremgår både af hendes mange tillidsposter og af hendes medvirken i filmen ”Kvinder i forandring”, om tre kvinder, der er
kommet til Danmark og har klaret sig godt. Men det er også tydeligt i Bjarne Henrik Lundis bog ”Fællesskaber i forandring”, der handler om fællesskabet på arbejdsmarkedet og i fagbevægelsen, og i bogen
”Også danske” af Else Cornelius, hvor Birthe Rønn Hornbech diskuterer integration med 13 kvinder fra
hele verden. JP’s lange seje træk begynder også at sætte sig spor i fagbevægelsen selv. På FOA’s kongres i
2010 lykkedes efter flere års arbejde at sætte mangfoldighed og NIF på dagsorden. JP var medvirkende til
at kongressen gav sin opbakning til at indskrive emnerne i målprogrammet for FOA for næste kongres periode. Hendes tale kan høres på http://www.foa.dk/Forbund/Om-FOA/FOAs-kongresser/Kongres-2010.
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Petersen, Marianne Vind – 2008/09
Født: 1970
Sted: Køge
Uddannelse: Master i Kommunikation, 2014-; akademimerkonom i Ledelse, Organisation og Kommunikation, 2005-; Fagbevægelsens Lederuddannelse for kvinder (Nynnerne), 2004; HK’s tillidsrepræsentantuddannelse, 2003; bioanalytiker, Rigshospitalet, 1995; student, Kalundborg Gymnasium, 1989.
Arbejde: Laborant i Novozymes A/S, Kalundborg, 2000-11; laborant i BioImage, 1998-2000; bioingeniør
ved Molde Fylkessjukhus (Norge), 1996-98.
Tillidshverv: Forbundssektornæstformand i HK/Privat, 2011-; formand for Dansk Laborant-Forening
2006-11; medlem af Centralledelsen i CO - Industri i 2005-; næstformand i Dansk Laborant-Forening,
2005-06; bestyrelsesmedlem i Dansk Laborant-Forening (en landsforening i HK), 2004-; tillidsrepræsentant for HK (laboranterne) hos Novozymes, 2002-11; medlem af Studerendes Lands Udvalg, 1994-95;
medlem af Studerendes Kreds Udvalg 1994-95. For yderligere se evt. Facebook og Linked Inn.
Begrundelse: Marianne Vind Petersen (MVP) er et flot eksempel på, hvad fagligt arbejde kan betyde for
en personlig udvikling. Ved hele tiden at sige ja tak til nye udfordringer, og den uddannelse der er fulgt
med, har hun stille og roligt fået opbygget så stærke faglige og personlige kompetencer, at hun i 2011 gik
efter posten som en af HK forbundets 4 sektorformænd. Marianne er i dag en dygtig og afholdt næstformand i HK/Privat. Hun er usædvanlig god til at skabe menneskelige relationer, med både høj og lav. Og
det på trods af at hun står ved sine meninger, selvom de ikke altid er populære i omgivelserne. Hun er
en god mægler og forhandler, finder altid kompromiser, som parterne er tilfredse med. Måske også fordi
Marianne har et let tilgængeligt væsen, hvor hendes smil og humor bryder enhver is.
Hendes engagement i fagbevægelsen giver hende en udstråling, som når helt ned på bagerste række i
selv en stor fyldt sal. Hun kan få sit engagement til at smitte alle i rummet.
Igennem årene har Marianne igen og igen sat ligestilling og ligeløn på dagsordenen i HK, i fagbevægelsen
samt i den offentlige debat. Hun giver gerne lidt af sig selv for at hjælpe og rådgive andre kvinder.
Marianne drives af at styrke fællesskabet på arbejdspladserne, så medlemmerne får bedre arbejdsvilkår.
Som formand for Dansk Laborant-Forening, har MVP været fortaler for, at få Dansk Laborant-Forenings
bestyrelsesmedlemmer på FIU’s længerevarende lederuddannelsesforløb (Nu kaldet FLUK), som MVP
selv har gået på. MVP ønsker, at flest mulige skal vide, hvordan køn spiller ind på beslutninger i både store og små organisationer. FLUK har også haft stor glæde af MVP i forbindelse med intromøder for faglige
folk, der overvejer at tilmelde sig et FLUK forløb. Med sin direkte og åbenhjertige facon får hun givet et
meget realistisk billede af uddannelsen.
MVP har også allerede markeret sig så meget som et socialt bevidst menneske, at hun kom med i det
panel, som Danmarks Radios P1 og Politikens Multi-tænketank over 5 søndage lod diskutere de problemer og barrierer, som jobsøgende med anden etnisk baggrund end dansk støder på. MVP er en rigtig flot
rollemodel for yngre kvinder, der har lyst til at gøre faglig karriere.
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Petersson, Birgit – 2009/10
Født: 1945
Sted: Fåborg
Uddannelse: Familieterapeut, Kempler Instituttet, 1988; autorisation som speciallæge i psykiatri, 1984;
autorisation som selvstændig læge, 1980; lægevidenskabelig embedseksamen, Københavns Universitet
(KU), 1973; Student fra Ribe Katedralskole, 1964.
Arbejde: Lektor og afdelingsleder, afd. for medicinsk kvinde– og kønsforskning, KU, Sundhedsvidenskabelige Fakultet, 1987-1.4.2014; lægekonsulent ved Døgnkontakten for 14-18årige, Social – og Sundhedsforvaltningen, nu Døgnvagten, Kbh.1979-; 1. reservelæge, KAS Stolpegård, 1986-87; og ved, Sct.
Hans Hospital, 1983-86; ansat ved Rigshospitalet, neurokirurgisk afd., 1982-83 og neuromedicinsk afd.,
1983-84; 1. reservelæge, Centralsygehuset Slagelse, psykiatrisk afd. 1981-82; forskningsmedarbejder ved
Socialforskningsinstituttet 1981-82; ansat ved KAS Glostrup og KAS Nordvang som læge og forsker, 197781; konsulent ved den grønlandske rådgivningsklinik POK, 1974-77; ansat ved Døgncentret for narkomaner, Blågårdsgade, 1969-71; turnusordning mellem Københavnske sygehuse, 1973-79; sideløbende privat
praksis som psykiater og psykoterapeut fra 1985 og fortsat-.
Tillidshverv: Bestyrelsesmedlem i Dansk Selskab for Medicinsk Kvinde- og Kønsforskning, 2005-14; medlem af redaktionsgruppen Kvinder, Køn og Forskning, 1992-2014; forkvinde for Foreningen for Kvinde- og
Kønsforskning fra 1990-93; medlem af Ankenævnet for Abort og Sterilisation siden 1985-2013; medlem
af World Psychiatric Association’s, gruppe om kvinders psykiske lidelser, 1994-08; initiativtager til og
leder af Gruppen for Medicinsk Kvindeforskning, 1979-04, dansk medlem WISE, Women’s International
Studies Europe, 1989-92. Se også KVINFO/ekspertdatabase.
Udgivelser: Mange videnskabelige publikationer bl.a. om kvinder og sundhed og en række mere populært tilgængelige bøger, bl.a. Frygten for fedtet, 1997; Jagten på det sunde liv, 2000; De fire årstider kvinder og seksualitet, 2002; Misundelse og kærlighed, 2003.
Udmærkelser: Personlig legat fra OAK- Foundation, 2009, 2010,2012 og 2013; Valborg og Edith Larsens
legat, 1998; Kvindelig Arbejderforbunds forskningspris, 1997; Alt for Damernes Kvindepris, 1995; HK’s
Forskningspris, 1995.
Begrundelse: Birgit Petersson (BP) har betydet overordentlig meget for danske kvinders fysiske og psykiske sundhed. Hele livet har hendes primære fokus været på kvinders livsforhold og psykiske, fysiske og
sociale helbred. Særligt interesserer hun sig for spiseforstyrrelser, som hun forsker i både som mediciner
og psykiater. Gennem sit langvarige engagement har BP kæmpet imod den undertrykkende skønhedsmyte og det fremherskende slankhedstyranni, som hun kobler med den øgede forekomst af spiseforstyrrelser. Hun deltager intensivt i den offentlige debat om krop og sundhed med indlæg i en lang række
forskellige medier. BP’s store fortjeneste er også hendes indsats for at gøre kvindekroppen ”normal” i
medicinsk forstand. Tidligere blev kvindekroppen betragtet som en ”forstyrret” og mere ustabil udgave
af mandekroppen, som derfor blev regnet for mere egnet i forskningsøjemed. Ved at påvise de fysiske
forskelle mellem kønnene og deres betydning for sygdom og sundhed har hun været med til at ændre
en traditionel praksis med at betragte manden som norm i den medicinske forskning. En praksis som er
fatal, når den eksempelvis slører de kønsforskelle, der er på symptomer på sygdomme. Desuden er BP
meget optaget både forskningsmæssigt og politisk af hele spørgsmålet om kvinder kvinders reproduktion
fra graviditetens start til barnets fødsel, ligesom hun er en markant debattør omkring problemstillingerne
ved den legale abort - ikke mindst når det gælder den fortsatte ret hertil.
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Philip, Anja - 2010/11
Født: 1966
Sted: København
Uddannelse: Studier ved Den Offentlige Lederuddannelse, 2010-12; ved Niels Brock, 1996-97; ved Millikin University, USA, 1985; ved Universitet dAix Marseille III, Frankrig, 1984; cand.scient. med speciale i
cellebiologi fra Københavns Universitet, 1991; Student fra Øregaard Gymnasium, 1984.
Arbejde: Arbejdende bestyrelsesformand for Forbrugerrådet Tænk, København 2012-; videnskabsjournalist og freelance rådgiver om faglig formidling, afholder foredrag og fungerer som vært og facilitator,
for yderligere se www.anjaphilip.dk.; projektchef for Solkampagnen i Kræftens Bekæmpelses forebyggelsesafdeling 2006-12; TV-vært for videnskabsprogrammer, stedfortrædende redaktør, konceptudvikler og
tilrettelægger, DR, 1999-2006; chef for pilotkorpset, videnskabelig medarbejder og konsulent ved Experimentarium, Købehavn, 1987-99; fast vikar på videnskabsprogrammet Studie 2000, P1, 1996-98.
Udgivelser: Den interaktive børnebog ”Se Hvad Du Tror”, DR–Multimedie, 2003.
Tillidshverv: Nationalbankens Repræsentantskab fra 2013, Økonomisk Råd fra 2013, Forbrugerklagenævnet fra 2013, Forkvinde for Danske Videnskabsjournalister, 1996-2000, bestyrelsesmedlem, 19942000: præsidiemedlem i Experimentarium, 2007-; medlem af redaktionsrådet for Videnskab.dk, 2007-;
præsidiemedlem, Hjerneforum, 2003-; medlem af dommerkomitéen for Simon Spies Fondens Klimapris,
2008; udvalgsmedlem for DR’s sprogpris, 2004-06; bestyrelsesmedlem for særlig bevilling under Villum
Kann Rasmussen Fonden, der støtter projekter til formidling af naturvidenskab, 2000-09; medlem af
styregruppen for projektet ”Hvorfor mister unge interessen for naturvidenskab?”, 1999-2002; præsidieog bestyrelsesmedlem i Dansk Naturvidenskabsfestival, 1998-2001; diverse dommerhverv og bedømmelseskomiteer indenfor naturvidenskab, teknik og formidling.
Begrundelse: Anja Philip (AP) blev kendt gennem DR2’s naturvidenskabsprogram ”Viden Om”. Her var
hun i 7 år naturvidenskabernes “folkelige” ansigt. Hun kan formidle et vanskeligt stofområde med et
glimt i øjet, så almindelige mennesker fatter interesse for det. Dermed har hun også været med til at
nedbryde fordomme om, at kvinder og naturvidenskab ikke hører sammen. Hendes spændende programmer har gjort det synligt for enhver, at naturvidenskabeligt arbejde sagtens kan appellere til begge
køn. Samfundet har brug for den talentmasse, som unge kvinder repræsenterer. Derfor er det godt, at AP
har virket som rollemodel for piger med interesse for de naturvidenskabelige fag. AP præger fortsat unge
mennesker gennem kampagner og foredrag om naturvidenskab og gennem hendes mangeartede interaktive formidlingsprodukter f. eks. udstillinger og undervisningsaktiviteter. Hendes troværdighed koblet
med seriøsitet og formidable formidlingsevner har gjort hende eftertragtet, f.eks. som ankerkvinde på
Forbrændingsanstalternes affaldssorteringskampagne ”Sortér lidt mer´” 2008-, som ”Ambassadør for
forskningens Døgn” 2009, ”Vild med Vind” – for vindmølleindustrien 2006 og som professionel ordstyrer
til konferencer, debatter og workshops. Selv om der ikke står køn og ligestilling over AP’s virke, har hun
med sit engagement i at formidle naturvidenskab som ”gode historier” været med til at bane vejen for
en bredere rekruttering til naturvidenskabelige fag.
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Poole, Chris – 2008/09
Født: 1952
Sted: New York
Uddannelse: Bachelor of Arts fra Berklee College of Music, 1975; en treårig privat uddannelse i psykisk
og fysisk selvforsvar for kvinder - tidligere Feministisk Selvforsvar, i slutningen af 1970’erne; derudover
kurser i USA og Tyskland om at undervise børn i forebyggelse af seksuelle overgreb; over 30 års erfaring
med at undervise i voldsforebyggende teknikker for mange aldersgrupper og organisationer.
Arbejde: Freelance konsulent, forfatter, foredragsholder og underviser i forebyggelse af vold, 1979- (se
nærmere på www.voldsforebyggelse.nu); musiklærer på HF, Efterslægten, 1989-2000; musiklærer på Rytmisk Center, København, 1980; Århus Universitet, 1996-97; AOF København og Birkerød, 1978-81; ansat
på Københavns Musikkonservatorium, 1975-79; sideløbende fløjtenist og komponist. (se nærmere på
www.chrispoole.dk). Derudover freelance musiker, spiller bl.a. i orkestret 14 Red Ladies og leverer musik
til teater- og filmproduktioner.
Tillidshverv: Medlem af Det Nationale Voldsobservatorium 2007-; medlem af Købehavns kommunes musikudvalg, 2004-06; aktiv i foreningen ”Kvinder i musik” i over 20 år; medstifter af ”KVINFORCE”, 1986-92;
medstifter af Joan Søstrene i slutningen af 1970’erne; aktiv i Dannerhuset, 1979-94.
Udgivelser: Flere plader og cd’er med egne værker, bl.a. “In Search of Solace - pieces and improvisations
for flute” på cd-rom, 1999; har skrevet og udgivet bl.a. bogen “Psykisk selvforsvar for kvinder – nedsæt
din risiko for krænkelser og vold”, 2012; hæftet “Overgreb - nej tak! Et brugs-hæfte til forældre, pædagoger og lærere”, 2006; ”Rejs sikkert - guide til personlig sikkerhed for kvinder, der rejser” sammen med
Tanya Spencer, eget forlag, 2008; ”Partnervold - om arbejdspladsens forebyggelse og håndtering”, 2012
for FIU -ligestilling. Se hele produktionen på KVINFO.dk /ekspertdatabase og på voldsforebyggelse.nu.
Udmærkelser: Tildelt pris for bedste musikdramatiske værk komponeret til nyopsætning af Henrik Ibsens
forestilling “The Lady from the Sea” på Berkeley Repetory Theatre, San Francisco, 1993; FIU-ligestillings
pris, 2012.
Begrundelse: Chris Poole (CP) rummer med høj kvalitet to så forskellige emner: ”musik” og ”vold mod
kvinder”. Hun er en rigtig dygtig musiker, der i sin musik er meget opmærksom på kønnets betydning
og den ubevidste diskrimination, der er af kvinder i denne branche. Samtidig er CP en dygtig og levende
foredrags - og workshopholder og forfatter, som brænder for at minimere vold mod kvinder. CP afholder
bl.a. kurser for kvinder og unge piger med henblik på at forebygge vold gennem øget viden om emnet.
Også fagbevægelsen trækker gerne på hendes store viden og engagement, når emnet psykisk selvforsvar
og kønsbestemt vold er temaet. I 2009 og 10 har hun været en yderst kompetent og central medspiller i
projekt AWAW - Abused Women At Work. Et EU projekt, som FIU-ligestilling gennemførte i samarbejde
med aktører i Spanien og Litauen. CP’s rolle var især at få samlet erfaringer og indsigter til en håndbog
for tillidsvalgte på offentlige og private arbejdspladser, så de kan føle sig rustet til tage emnet op på
forsvarlig vis i konkrete situationer og tale for indførelsen af en politik på egen arbejdsplads omkring
partnervold. Det er der kommet en vældig konkret og anvendelig håndbog ud af: ”Partnervold - om
arbejdspladsens forebyggelse og håndtering”, som kan downloades gratis på http://fiu-ligestilling.dk/
tools_materials/partnervold-om-arbejdspladsens-forebyggelse-og-handtering/. Se også nærmere på
http://www.chrispoole.dk, http://www.voldsforebyggelse.nu.
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Posselt, Fanny Holm – 2011/12
Født: 1974
Sted: Svenstrup J, v. Aalborg
Uddannelse: Uddannet ved Kaospiloterne (treårig uddannelse i kreativ projekt-, proces- og businessdesign), Århus, 2000-03; kurser i kunst, industriel design og grafisk design, 1996–99; Daghøjskole med
klatring, sejlads og friluftsliv jan.–juni 1997; Højere Handelseksamen, Aalborg, 1993.
Arbejde: Selvstændig indehaver af Kontutto ApS, 2003-; http://www.xn--verdensmestberejsteplsevogn-u0c.dk/index.html & www.fannyposselt.dk; Kerneaktivitet: Verdens mest berejste Pølsevogn; livs
- og arbejdserfaring fra længere ophold i USA og Schweiz samt kortere ophold i Sydafrika, Canada, USA,
England og Kina, 1993-2009; Handicaphjælper som studiejob 2000–03; Freelance instruktør i outdoor
teambuilding 1997–2003; hjælpelærer i friluftsliv, sejlads, svømning, tegning, keramik på Egmont Højskole, Hou, aug.–dec. 1997; diverse fritids-, studie- og sommerferiejobs fra en alder af 14-15 år/1989.
Tillidshverv: Medlem af advisory board hos den tekniske skole Codep ITI, Chetpet, Indien, der uddanner
nogle af de fattigste unge mænd, 2011-; ambassadør for velgørenhedsorganisationen First Children.
Sydafrika, 2010 -; ambassadør for velgørenhedsorganisationen Morning Tears, www.morningtears.com,
Kina & Danmark siden 2009.
Udgivelser: Verdens mest berejste Pølsevogn – en historie om social entreprenørskab, udgivet som en
del af det regionale udviklingsprojekt; Mere Iværksætteri i Uddannelserne, af Aarhus Entrepreneurship
Centre, Aarhus Universitet, 2010.
Udmærkelser: Netværket for Kvindelige Virksomhedslederes Inspirationspris 2009 www.kv.dk; Copenhagen Goodwill Ambassador Project of the year, 2010 www.ambassadornet.dk.
Begrundelse: Fanny Posselt (FP) er et fantastisk eksempel på en kvinde, der på en enormt nytænkende
måde kombinerer en levevej med sit store sociale engagement. Få har som FP overvundet alle mulige
barrierer for at føre en idé ud i livet, der både giver god mening, men også kræver et utrolig gå på
mod. ”Vejen, der ikke starter i hjertet, ender blindt” er FPs livsfilosofi. Hun mener selv, at det er derfor
hun - trods modgang og utallige udfordringer - har formået at holde fast i eventyret med Verdens mest
berejste Pølsevogn kaldet Pølle. Det startede som en idé, blev udviklet som et enkeltstående projekt og
er nu hendes kerneaktivitet. Som procesleder designer FP desuden interne udviklingsworkshops, holder
foredrag og underviser i Socialt Entreprenørskab. Ud over det kan Pølsevognen selvfølgelig lejes.
Som afsluttende eksamensprojekt hos Kaospiloterne fik FP den idé at tage Pølsevognen på en ferie i Europa
med det formål at kaste et fornyet lys på den danske kulturskat. På ferien delte Pølsevognen gratis danske
hotdogs ud i Aarhus, Italien, Belgien og Holland for at støtte oversete børneafdelinger på Skejby Sygehus.
Projektet var en stor succes, og det fik FP til at investere i en klassisk Pølsevogn, der rejser rundt i verden for
at inspirere og skabe positiv social forandring for grupper af udsatte børn. I 2009 blev et børnehjem til tolv
kinesiske børn og deres to plejere bygget for penge fra Pølsevognen. Under VM i fodbold i 2010 besøgte
de Bushfolket i Kalahariørkenen, Sydafrika, gav penge til en børnehave, et par unges uddannelse og afholdt
efterfølgende en måneds workshop i opstart af mikrovirksomhed og gav de nye virksomhedsejere startkapital. Dette er fulgt op af endnu et par workshops gennem de senere år, og nu er en lokal ansat på deltid til at
følge op. Ved at støtte kvindernes drøm om egen virksomhed støttes deres børn og samfundet generelt.
En Pølsevogn mere er sat i verden med det formål at agere Pølles stand-in, når hun er ude at rejse.
I 2014 gik turen til Grønland og 30 graders kulde. I 2015 går turen til Australien og 30 graders varme.
Desuden er en bog i sin tilblivelse på både dansk og engelsk. Enhver kan følge deres færden rundt i
verden ved selvsyn på http://www.xn--verdensmestberejsteplsevogn-u0c.dk/index.html; www.facebook.
com/hotdogmission; www.youtube.com/hotdogmission; www.fannyposselt.dk.
KVINDERNES BLÅ BOG 2015 I

145

Poulsen Helle – 2015
Født: 1967
Sted: Glostrup
Uddannelse: Ph.d., Institut for Statskundskab, Københavns Universitet, 2007; Cand.comm. Internationale
Udviklingsstudier og Kommunikation, Roskilde Universitetscenter, 1997; Bachelorgrad, Den Humanistiske
Basisuddannelse, Internationale Udviklingsstudier og Kommunikation, RUC, 1992; HF-eksamen, Rødovre
Gymnasium, 1986.
Arbejde: Bl.a. fuldmægtig, Uddannelses- og Forskningsministeriet, Styrelsen for Forskning og Innovation
(Kontoret for Globalt Samarbejde, Kontoret for Tværgående og International Forskningspolitik, Klima- og
Polarenheden, Dansk Polarcenter), 2007-; projektleder Koordinationen for Kønsforskning, Københavns
Universitet, 2005-07; Ph.d. stipendiat Institut for Statskundskab, Københavns Universitet, 2000-05; Associate Expert on Gender Issues, International Labour Organization, Tanzania, 1997-2000; Koordinator for
sociale og kulturelle aktiviteter Danida Fellowship Centre, 1993-97.
Tillidshverv: Bl.a. medlem af Feministisk Arbejdsgruppe, LGBT Danmark, 2014-; medlem af Mainstreamingsnetværket af 2005, 2006-; medlem af FORDI - Forum for Rettigheder og Diversitet, 2012-14; styrelsesmedlem og kasserer, Kvinderådet, 2006-11; medlem af bestyrelsen og forkvinde for Foreningen
for Kønsforskning, 2003-11; repræsentant for Kvinderådet i Rådet for Internationalt Udviklingsarbejde,
2009-11.
Udgivelser/produktion: Notat om ministeriernes indsats med at ligestillingsvurdere lovforslag, på baggrund af svar på udvalgsspørgsmål (Alm. del) 153 – 174 i Politisk-Økonomisk Udvalg 2009/2010, 2011;
debatindlæg om ligestillingsvurderinger af lovforslag, Kvinder, Køn og Forskning nr. 2/2011; Fordi mænd
og kvinder har forskellige betingelser, En praktisk guide til mainstreaming i det politiske analysearbejde,
med medlemmer af Mainstreamingsnetværket af 2005, 2010; Seksualitet, medlem af temaredaktion på
Kvinder, Køn og Forskning nr. 2/2009, KU, 2009; Gender Mainstreaming European Transport Research
and Policies, TRANSGEN projektteam under EU’s 6. rammeprogram, Koordinationen for Kønsforskning,
KU, 2007; The Elusive Gender – The International Labour Organisation and the construction of gender
equality, Ph.d. afhandling, Institut for Statskundskab, KU, 2006.
Begrundelse: Helle Poulsen (HP) er en af de meget seje feminister, der gennem mange år både som
ansat i ministerier og som NGO’er utrættelig har arbejdet på at kønsperspektivet medtænkes i organisationer og ikke mindst i al offentlig forvaltning og politisk beslutninger, som ligestillingslovens § 4 påbyder.
På sin meget stilfærdige facon gør hun en kæmpe indsat for at få langt flere til at tage denne paragraf
alvorligt, fordi hun ved, at det øger beslutningernes kvalitet betragteligt og fremmer lige muligheder for
kvinder og mænd. Et klart eksempel fremgår af arbejdet med EU projektet European Transport Research
and Policies, der tydeliggør mænds dominans på beslutningstagerniveau og kvinders på brugerniveau i
offentlig transport. Et klart eksempel på den institutionelle ulighed, der hæmmer de to køns lige muligheder i hverdagen. Hendes store indsigt kvalificerer arbejdet i Mainstreamingsnetværket af 2005, der
satser på at påvirke beslutningstagere bredt, ligesom hun ruster bl.a. Enhedslistens politikere til at sætte
ligestilling på dagsordenen i Folketinget meget professionelt. Også fagbevægelsen har haft glæde af HPs
forskning med hendes Ph.d., som fokuserer på kønsligestilling i fagbevægelsen (The Elusive Gender – The
International Labour Organisation and the construction of gender equality). Få har som HP udviklet og
koordineret ligestillingspolitiske tiltag inden for national, nordisk og europæisk forskningspolitik.
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Poulsen, Odile – 2007/08
Født: 1967
Sted: Korsør
Uddannelse: Psykoterapeut fra Kempler Instituttet, 2008; Ledelse og faglig relationskompetence fra
Kempler Instituttet, 2004; Supervisor uddannelse Egebæk, 2002; Lederuddannelse, Københavns Kommune, 1999; pædagog, Københavns Pædagogseminarium, 1997; Kostskolen, Høng Gymnasium og HF,
1983-87.
Arbejde: Forfatter, foredragsholder, 1999 -; psykoterapeut 2008- & Medlem af Psykoterapeutforeningen
2011-; afholder kurser med bevidstheds og meditationstræning 2014-; klummeskribent på bl.a. Nya
Upllagen samt Oestrogen.dk, 2009-10; skribent på kvindemagasinet ‘Nova’ 2005-06; afholder kurser
for arbejdspladser om personlig relationskompetence & supervision, 2008-11; afdelingsleder, Bostedet,
Røde Mellemvej, 1999–2003.
Tillidshverv: Forkvinde for bestyrelsen Sokkelunden, 2007-2009; ambassadør for Dannerhuset 2008;
tidligere forkvinde for et forum for modstand, oplysning og debat om incest og seksuelle overgreb, 2001;
KVINFO’s ekspertpanel, 2006.
Udmærkelser: Alt for Damernes Kvindepris, 2005; Cybersisters pris, 2005; 1,1 million kroner fra Statens
Kunstråd til at lave manuskript til teaterstykket ”Tvang – en psykologisk thriller”, 2007.
Udgivelser: Teaterstykket ”Tvang – en psykologisk thriller”, 2007; bøgerne ”Sirenesang – En fortælling om
at overleve vanvid, Aschehoug, 2006; Hustler – min tid i prostitution” inkl. politisk efterord, Aschehoug,
2006; ”Hustler” af Nikki, Rosinante, 2000; medvirken med indlæg og udtalelser i adskillige antologier,
andres forfatterskaber & undervisningsmateriale - bl.a. ‘Rettigheder? En antologi om kvinders virkelighed
af Ulrikke Moustgaard, udg. Dansk Kvindesamfund, 2006; Købt eller solgt – om prostitution og trafficking
af Birgitte Graakjær Hjort, forlaget Klim, 2008.
Begrundelse: Odile Poulsen (OP) har med sine hudløst ærlige beretninger om livet som prostitueret,
været med til at sætte den politiske dagsorden omkring prostitution. Hendes bøger og foredrag har
givet temaet en stærkere gennemslagskraft på grund af hendes åbenhed om egne oplevelser og seriøse
analyser heraf. Dette har bevirket, at vi i Danmark har fået sat fokus på livet som prostitueret på en ny og
anderledes måde. Hun har åbnet manges øjne for, hvor nedværdigende det er for kvindekønnet og hvor
ødelæggende det er for den enkelte prostituerede. Når kvinder med hendes erfaringer tør stå frem og
fortælle, hvad arbejdet gør ved dem, kan samfundet få en ordentlig debat om prostitution. Rigtig mange
– både mænd og kvinder - er optaget af at fremstille prostitution som en harmløs affære, den enkelte
kvinde selv er voksen nok til at vælge. Og nogle kvinder i prostitution vil stå frem og sige det samme.
OP’s engagement i prostitutionsdebatten har ført Danmark nærmere en kriminalisering af kunden. OP er
en bemærkelsesmæssig rollemodel for alle, der har brug for at overkomme en traumatiserende fortid.
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Precht, Kirsten – 2015
Født: 1951
Sted: Hjørring
Uddannelse: Master i Konfliktmægling ved Københavns Universitet (KU), 2004; advokat, møderet for
Landsret, 1992-93; cand.jur. KU, 1980; exam. Art. i kultursociologi ved KU, 1974; programmør hos I/S
Datacentralen, 1970.
Arbejde: Specialkonsulent i Institut for Menneskerettigheders ligebehandlingsafdeling, 2011-; juridisk
fuldmægtig i Arbejdstilsynet, Beskæftigelsesministeriet, 2007-11; juridisk konsulent og advokat i HK/Industri og HK/Privat, 1987-2007; juridisk fuldmægtig og stedfortrædende sekretariatsleder i Ligestillingsrådets sekretariat, 1984-87; juridisk fuldmægtig i Direktoratet for Arbejdstilsynet, 1980-84; højskolelærer
mm., Den Røde Højskole, 1972-75;
Tillidshverv: Konfliktmægler i Konfliktmæglerne, 2005-12; medlem af bestyrelsen i Foreningen for Mediation/Konfliktmægling, 2003-09; medlem af EU-Kommissionens juridiske ekspertnetværk vedrørende
kønsligestilling1990’erne; medlem af Studenterrådet på Jura, 1975-80.
Udgivelser/produktion: Ligestillingslovene med kommentarer, 3-7. udgave, af Agnete Andersen, Ruth
Nielsen, Kirsten Precht (og i 7. udgave Christina D. Tvarnø, Trine Hougaard og Maria Rasmussen) Juristog Økonomforbundets forlag, Kbh., 1996-2015; rapporter fra Institut for Menneskerettigheder (flere
forfattere): Erfaringer fra ligelønssager, 2014; Målbar ligestilling – 2014; Ligeløn – i juridisk perspektiv,
artikel i Antologi om ligeløn, SFI, 2010; rapport om forsøgsprojekt vedrørende psykisk arbejdsmiljø og
konfliktmægling, 2007; Ligeværd i kroner og øre, en håndbog om ligeløn, med Bent Larsen, HK/Industri,
1996; Ligeløn og håndhævelse af kvinders rettigheder, artikel i Kvindelig Arbejdsret, Kbh. 1995, med Ruth
Nielsen; artikler om ligeløn i Ugeskrift for Retsvæsen, 1999, 1994, 1990 og 1988 med Ruth Nielsen og Agnete Andersen; Sikring af arbejdsmiljøhensyn i forbindelse med fjernelse af tekniske handelshindringer,
Justitia, nr. 6, 1982; Bryggerirapporten, flere forfattere, 1972.
Begrundelse: Begrundelse: Kirsten Precht (KP) har gjort en uvurderlig indsats for at synliggøre den
nedvurdering af kvinders arbejde, som stadig er en integreret del af det danske arbejdsmarked. Hun har
intenst arbejdet for at få retten til lige løn og ligestilling forankret som tydelige arbejdsretlige rettigheder,
der kan håndhæves effektivt, også i det arbejdsretlige system. Rettighedsaspektet i ligestillingspolitikken
har hun fra sit arbejde i Arbejdstilsynet med at forberede straffesager for overtrædelse af arbejdsmiljøloven. Dette rettighedsaspekt har KP forfulgt gennem sit arbejdsliv, hvor hun har medvirket til at gøre det
nemmere for praktikere i fagbevægelsen og juridiske kolleger at bruge reglerne om lige løn og ligestilling
og dermed styrket respekten for disse rettigheder. I Ligestillingsrådet fokuserede hun på, at ligestillingssagerne kunne styrkes gennem bedre forståelse af virksomhedens arbejdstilrettelæggelse og de arbejdsretlige regler herom. Ligestillingsrådets indstilling i KAD’s sag om ligeløn på Premier Is, som KAD efterfølgende vandt, var et af de første resultater. I sine 20 år i HK gennemførte KP bl.a. voldgiftssager og bidrog
til at styrke HK/Industris juridiske arbejde med ligeløn. Hun deltog i forberedelsen af HK’s anerkendte
Danfoss-sag om ligeløn, som blev afgjort af EF-Domstolen i 1989. KP har i høj grad styrket fagbevægelsens og omverdenens syn på ligeløn. KP har også haft blik for, at de kvindelige sagsøgere skal beskyttes
effektivt mod repressalier under en ligelønssag og hjælpes med at få jobtrygheden tilbage. I Institut for
Menneskerettigheder har KP brugt sine erfaringer til at styrke målet om, at ligestillingsregler skal forstås
og overholdes i hele samfundet.
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Rademacher, Julie – 2009/10
Født: 1984
Sted: Slagelse
Uddannelse: BA. Scient. Adm., Ilisimatusarfik/Grønlands Universitet, 2013; matematisk studentereksamen, Sønderborg Statsskole, 2004.
Arbejde: Konsulent i Stratetisk Udvikling, Borgmestersekretariatet ved Kommuneqarfik Sermersooq,
2014-15; ejer af Pilu Konsulentfirma, politisk rådgiver og underviser i samfundsfag i gymnasiet i Nuuk
2012-14; medlem af Folketinget for socialdemokraterne, 2007-11; rengøringshjælp ved hjemmeplejen i
Sønderborg, 2006; studentermedhjælp i Folketinget, 2005-06; studentermedhjælp, Syddansk Universitet, 2005; butiksmedhjælp; 2001-03.
Tillidshverv: MF valgt i Koldingkredsen, 2007-11; medlem af bestyrelsen for Syddansk Universitet (SDU),
2007; medlem af det akademiske råd ved det samfundsvidenskabelige Fakultet, SDU, 2006; medlem af
Europæiske Ungdom, 2005; Youropa-agent ved Dansk Ungdoms Fællesråd, 2005; formand for DSU, Sønderborg, 2003-04; medlem af DSU’s hovedbestyrelse, 2003-04.
Udmærkelser: Årets Ål fra Socialdemokraterne i Kolding, 2009.
Begrundelse: Julie Rademacher (JR) er en rigtig god rollemodel for alle unge kvinder, der interesserer sig
for samfundsudviklingen. Med stort engagement og mod på at skabe forandringer har hun valgt at stille
op til Folketinget i en alder af 22 år. Hun blev valgt ind som 23-årig i 2007, og siden har hun bl.a. profileret sig i en række debatter om ligestilling mellem kønnene i Danmark. Ganske uforfærdet udfordrer hun
både de lokale og landspolitiske aktører, når det gælder om at gå op mod vanetænkning og fordomme
om køn og ligestilling. For Socialdemokraterne har hun kæmpet bravt på at få nedbragt partnervold,
voldtægter og handel med kvinder og børn. Hun vil fremme ligeløn og en fair fordeling af magt og indflydelse på samfundsudviklingen, ligesom hun i 2009 udfordrede ligestillingsminister Karen Jespersen, der
ikke gjorde noget for at få Danmark til at leve op til EU’s krav om et uafhængigt organ, der kan overvåge
den ligestillingspolitiske udvikling i Danmark. I dag har Folketinget fået et ligestillingsudvalg. JR har en
særlig evne til at italesætte de ligestillingspolitiske udfordringer på en ny og frejdig måde, der lettere får
budskaberne ud over rampen. Bl.a. er hun optaget af at italesætte uligestilling som en udfordring, begge
køn har glæde af at få løst. Og så kan hun netværke på kryds af tværs - også med ligestillingsinteresserede i fagbevægelsen.
JR er i særlig grad en rolle-model for mange unge grønlandske kvinder. Med sin både grønlandske og
danske baggrund, vil hun uden tvivl inspirere mange unge i Grønland til at gå ind i politik. Hun lagde rigtig mange kræfter i den grønlandske valgkamp om en selvstyreordning i 2008. Også her kom hun flot på
banen som en politisk engageret ung kvinde med grønlandsk blod i årerne. I 2011 genopstillede JR ikke
til Folketinget, men valgte at flytte til Grønland og har været aktiv i Grønlandsk politik for Siumut. JR har
spillet en rolle i valget til Inatsisartut (Landstinget) i både 2013 og 2014, hvor hun først samarbejde med
den første kvindelige grønlandske regeringsleder, for herefter at bryde samarbejde og selv stille op som
kandidat ved efterfølgende valg. JR lærer grønlandsk og integrerer sig i det grønlandske samfund, hvor
hun nu bor med sin mand og to børn i Nuuk. Hendes engagement for både kvinders og børns rettigheder
fortsætter bl.a. for det grønlandske arbejderparti Siumut.
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Rasmussen, Anne Vang – 2009/10
Født: 1983
Sted: Brønshøj
Uddannelse: Cand.scient.pol. fra Københavns Universitet 2008; matematisk student fra Nørre Gymnasium, Brønshøj, 2003.
Arbejde: Direktør i Ballerup Kommune med ansvar for børne- og skoleområdet, 2015-; direktør for de erhvervsrettede uddannelser på Niels Brock, 2013-15; Børne- og Ungdomsborgmester i København, 200913; politisk ordfører for socialdemokraterne i Københavns Borgerrepræsentation, 2005-09; konsulent i
LO’s ledelsessekretariat med arbejdsområderne skat og vækstpakke, 2009; svømmetræner i Gladsaxe
Svømmehal, 2001-06.
Tillidshverv: Medlem af KL’s Børne- og Ungdomsudvalg, 2010-13; bestyrelsesmedlem i DSB S-tog, 200810; bestyrelsesmedlem i Copenhagen Malmø Port, 2008-10; bestyrelsesformand for Fair Trade København, 2008-10; bestyrelsesmedlem i Københavns Energi, 2007-10; bestyrelsesmedlem i AKB København,
2006-10; bestyrelsesmedlem i By og Havn – senere Arealudviklingsselskabet, 2006-10.
Udgivelser: En række artikler og indlæg i dagbladene om emner som bolig, integration, børn, skole og
socialpolitik. Bl.a. en fast lørdagsklumme hos Information i en periode i 2014, og antologibidrag til tidskriftet Ræson med Ritt Bjerregaard ”Det gik galt da politikken blev afideologiseret”, og til tænketanken
CEVEA ”Folkeskolen fortjener en socialdemokratisk reform”, 2012.
Udmærkelser: Optaget i Kraks Blå Bog, 2010; Nina Bang-prisen, 2009.
Begrundelse: Anne Vang Rasmussen (AVR) er en flot rollemodel for unge politisk bevidste kvinder. Hun
var en af dem, der blev nævnt som Københavns nye borgmester, da Ritt Bjerregaard meldte sin afgang.
Hun har tidligt påtaget sig tunge politiske opgaver og vist at alder og køn er barrierer, der kan overkommes, når man kombinerer sine intellektuelle evner med mod og dristighed. Sin korte løbebane til trods
har hun opnået stor politisk indflydelse som politisk ordfører for Socialdemokraterne i Københavns
borgerrepræsentation. Som medlem af Økonomiudvalget og Teknik- og Miljøudvalget, har hun sat dagsorden om bæredygtig byudvikling, bedre kollektiv transport og boliger, der er til at betale for almindelige
mennesker. AVR har ikke valgt at have en høj ligestillingsprofil, men hendes prioriteringer rummer ikke
desto mindre et kraftigt ligestillingsaspekt. Både god kollektiv trafik og billige boliger er vigtige temaer
for væsentlig flere kvinder i København end mænd pga. uligelønnen og kvinders overrepræsentation
som eneforsørgere. Klassiske socialdemokratiske politikområder som ren fordelingspolitik, socialpolitik
og integration ligger hende på sinde. Som pennefører på valgoplægget til kommunalvalget 2009, har
AVR været med til sikre et fokus på en socialpolitik præget af ordentlighed, bekæmpelse af negativ social
arv i vuggestuer, børnehaver og skoler også for at sikre en god integration. Ved sit valg af udvalg og
bestyrelsesposter er AVR med til at demonstrere, at de såkaldt ”hårde” tekniske og økonomiske områder
rummer masser af ”blød” fordelingspolitik, som kvinder med god grund bør engagere sig i. AVR’s arbejde
som svømmetræner på for et hold muslimske kvinder lærte hende, at idrætsforeningerne er en fin vej
at indsluse indvandrere i det danske samfund. Selv vil AVR gerne kendes på integritet, ordentlighed og
fokus på, hvad slutbrugerne har behov for -hvad enten det er Niels Brocks handelsskoleelever eller Ballerups børnehavebørn og skoleelever. Hendes mål er nærhed til de decentrale institutioner og respekt for
medarbejdernes faglighed for at opnå det engagement, som daginstitutioner og skoler har så hårdt brug
for. AVR har både som politiker, skoleleder og embedsmand i forvaltningen prioriteret at have fokus på
uddannelse, jobs og løft af samfundets svageste.
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Rasmussen, Christel - 2010/11
Født: 1959
Sted: Randbøldal ved Vejle
Uddannelse: Handelsskoleeksamen, Aabenraa Handelsskole, 1979; udvidet afgangsprøve, Løgumkloster
skole, 1977.
Arbejde: Ansat i kvalitetskontrollen på ABENA Produktion, Aabenraa, 1995-; advokatsekretær hos Advokatgården, Aabenraa, 1979–1995.
Tillidshverv: Aktiv i 3F Aabenraas ligestillingsudvalg, 2005-2012; aktiv i Det Tværfaglige Ligestillingsnetværk i Sønderjylland, nu Mangfoldighedsnetværket, 2002-; fællestillidsrepræsentant på ABENA, 2001-;
tillidsrepræsentant på ABENA, 1999–2001.
Begrundelse: Christel Rasmussen (CR) er både en ligestillingsildsjæl og en dedikeret tillidsrepræsentant, der med lange seje træk laver konkrete forandringer på egen arbejdsplads. Som eneste kvindelige
tillidsrepræsentant blandt 4 mandlige er det lykkedes CR at blive valgt som fællestillidsrepræsentant
for alle faglige i produktionen på ABENA. En meget stor virksomhed, der især laver engangsartikler til
sundhedsområdet som f.eks. bleer til voksne i alle mulige afskygninger. Sammen med sin tidligere gode
kollega Arne Jepsen (AJ) har hun formået at rykke på kønsarbejdsdelingen på fabrikken. Enhver, der har
forsøgt at bløde op på en meget skrap opdeling af kvinder og mænd i en produktion, ved, at det ikke er
gjort med et knips med fingrene. Via de mange input og erfaringsudvekslinger i det tværfaglige ligestillingsnetværk (tidligere ambassadørnetværk) er det sammen med AJ lykkedes CR at få mænd, der tidligere udelukkende arbejdede i pakkeriet på ABENA, til også at deltage i kvalitetskontrollen og omvendt.
I forbindelse med dette rotationsprojekt lykkedes det også at få kvindelige truckførere. Det gav både en
bedre omgangstone og mindre spild pga. færre påkørsler.
I samarbejdsudvalget evner CR at få både kolleger og ledelse med på sine ideer. F.eks. fik CR ledelsen
med på at betale for og ikke mindst deltage i en uddannelsesdag på virksomheden om gevinsterne ved
en mere kønsblandet arbejdsplads. Ledelsen blev klart klogere på deres rolle i forhold til at fremme
ligestilling mellem kønnene på virksomheden. Og virksomheden er på alle måder godt tjent med CR. Ikke
alene er hendes engagement med til at fremme trivsel og indtjening, hun har også ved flere lejligheder
bragt ABENA en fin omtale i de lokale/regionale medier pga. det tydelige tillidsrepræsentantarbejde.
I Det Tværfaglige Netværk i Sønderjylland – nu Mangfoldighedsnetværket, der bl.a. arbejder med at
nedbryde tabu om partnervold, er CR også den, der klør på med at klæde sin egen virksomhed på, så
både tillidsvalgte og ledelsen bliver bedre i stand til at modvirke partnervold. CR er i fuld gang med at få
emnet på den personalepolitiske dagsorden. Og det skal nok lykkes. CR nyder stor respekt både blandt
ledelse og kolleger. Og hun giver ikke op før opgaven er i hus. I 2015 arbejder hun fortsat med at virkeliggøre de arbejdspladsprojekter, som Mangfoldighedsnetværket sætter i søen. Hun interesserer sig meget
for trivsel på arbejdspladsen og laver en del undersøgelser med kønsbriller på. CR kæmper for kvinderne
på sin arbejdsplads, der desværre er blevet mere mandsdomineret med årene. CR er uden tvivl en af de
rigtig gode ambassadører for kønsligestilling på en arbejdsplads.
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Rasmussen, Nell - 2007/08
Født: 1946
Sted: Horsens
Uddannelse: Journalistisk tillægsuddannelse, 1987; grundfagseksamen i kriminologi, Institut for Kriminologi og Strafferet, Oslo Universitet, 1974; and. jur. Københavns Universitet, 1973.
Arbejde: Selvstændig konsulent, NR Consult, 2013-; seniorkonsulent i Servicestyrelsen (i dag Socialstyrelsen), 2007-13; temaleder og senere seniorkonsulent i Videns- og Formidlingscenter for Socialt Udsatte,
2003-07; leder af PRO-Centret, 2002-03; seniorrådgiver ved Det Danske Center for Menneskerettigheder,
1999-2002; selvstændig, international konsulent i reproduktiv sundhedspolitik og lovgivning, 1998-99;
sekretariatschef i foreningen Sex og Samfund, 1993-98; organisationskonsulent, samme sted, 1992-93;
fuldmægtig i Etisk Råd, 1989-92; timelærer ved det Retsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet,
1987-89; lektor i familieret, civilret og kriminalret, Den sociale Højskole, 1974-90; i en overlovsperiode,
fuldmægtig, Københavns Overpræsidium, 1986-87; juridisk konsulent, Københavns Kommune, 1984-85;
fuldmægtig i Ligestillingsrådet, 1980-81; undervisningsassistent, Psykologisk Laboratorium, Københavns
Universitet, 1976-77; forskningsrådsprojekt om voldtægt, Samfundsvidenskabelige Forskningsråd, 197580; timelærer ved Den Sociale Højskole, København, 1975-77.
Tillidshverv: Medlem af en række kommissioner, netværk, ekspertgrupper, nævn, bestyrelser og råd.
Bl.a. medlem af GRETA, Europarådets Komité til overvågning af Europarådets Konvention om indsatsen
mod Menneskehandel, 2009-14; EU’s ekspertgruppe om menneskehandel, 2004-08. Se nærmere KVINFO’s ekspertdatabase.
Udgivelser: ”Ret til et liv uden vold”, Institut for Menneskerettigheder, 2014; redaktør og bidrag til ”Menneskerettigheder i socialt arbejde”, 2013; bidrag til ”Løsladt og hvad så”, redigeret af J. Ryberg, 2008;
”Prostitution i Danmark”, Hånd- og undervisningsbog, Servicestyrelsen, 2007; Samværssager i voldsramte familier, Videns - og formidlingscentret for Socialt udsatte, 2006. Se KVINFO for flere bøger om vold i
nære relationer, voldtægt, kvinders og unges seksuelle og reproduktive sundhed og rettigheder.
Begrundelse: Nell Rasmussen (NR) har altid brugt sine kompetencer på at støtte de mest udsatte, ikke
mindst de prostituerede kvinder, ofre for menneskehandel og kvinder udsat for vold i nære relationer.
NR har gjort det med sikkerhed og objektivitet. Med sin juridiske baggrund har hun kunnet hjælpe
mange, der var fortvivlede over det, kvinder blev udsat for eller var vidne til. Når vreden over udnyttelsen af kvinder blev for stor, kunne NR analysere og ”sætte jura” på, så det blev lettere at sige til og fra på
passende tidspunkter. Hendes juridiske viden om alfonseri, prostitution, kønslig usædelighed, straffeloven og ”god markedsføringsskik” har hjulpet mange til at kæmpe mod prostitution, kvindehandel og
kønsdiskriminerende reklamer.
NR har ofte stillet op til møder med fagbevægelsens kvinder og øst af sin store viden. Hun er både en
ekspert og ildsjæl, der gerne bruger sin fritid på at klæde andre på til at skabe bedre forhold for udsatte
grupper i samfundet. Mange har haft glæde af at høre hendes analyse af baggrunden for, at nogle mænd
benytter prostituerede. Det har også været til stor nytte at høre hendes analyse af muligheden for at få
Hans Engell dømt for at fremme kønslig usædelighed, da han organiserede og lønnede en ”6-tester”, der
anmeldte prostituerede kvinder, som var de madretter. Kvindeforagten florerer og kommer dagligt til
udtryk i Ekstra Bladets sexistiske annonceringer. Men bladet ville nok have haft et endnu mere ringeagtende syn på det kvindelige, hvis ikke det var for NRs juridiske hjerne og store engagement.
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Rasmussen, Nina Tin – 2009/10
Født: 1942
Sted: København
Uddannelse: Tekstiltegner fra Kunsthåndværkerskolen (Danmarks Designskole) i København, 1962.
Arbejde: Rejse til fronterne mod ISIS i Irakisk Kurdistan med besøg hos de kvindelige soldater i Rojava, Syrien, og PKK´s træningslejr i Qandilbjergene, Irak, 2014; jordomrejse i elbil, 2010-11; forfatter på forlaget
Rosinante, 1999-; og på Gyldendal 1983-; foredragsholder med billedshow overalt i Danmark, 1983-;
motorcykelrejser med ægtemanden Hjalte Tin og børn til Europa, USA, Sydamerika, Sovjet, Indonesien,
Malaysia, Papua Ny Guinea, Irian Jaya, Australien, Afrika fra Cape til Cairo, Irakisk Kurdistan, 1976 -; rejser
på egen hånd i Albanien, Iran, Yemen og Indien, 1997-; medgrundlægger af Teatergruppen Solvognen
som forfatter, scenograf og skuespiller, 1969-81; arbejdede sideløbende som scenograf for Fiolteateret,
teatergruppen Banden, Rimfaxe, m.fl. 1970-80; arbejde med vævning, serigrafi, fotografi og keramik,
1959- 66.
Udgivelser: Min Arabiske rejse, gennem Yemen i Carsten Niebuhrs fodspor, Rosinante, 2010; Pilgrim i
Mekka, Rosinante, 2007; Rejsen til landet der ikke findes, Rosinante, 2004; Solvognen, Rosinante, 2002;
Alene i Iran, Rosinante, 2001; Himalaya i sigte, Rosinante, 1999; Som en Albansk Jomfru, Gyldendal,
1996; Fra Cape til Cairo, Gyldendal, 1994; Hos fremmede venner, Gyldendal, 1989; Sommer hele året,
Gyldendal, 1986; Held og Lykke, Gyldendal, 1983. Flere af bøgerne er oversat og udgivet i Tyskland, Holland og Sverige.
Tillidshverv: Medlem af Pen Klubben og af Amnesty International, 90’erne-; Kvindelige Eventyreres klub,
1998.
Udmærkelser: Drassows legat, 2000 - tildeles forfattere, der arbejder for fred, internationalt samarbejde
og mellemfolkelig forståelse - på baggrund af bogen Alene i Iran, 1999.
Begrundelse: Nina Rasmussen (NR) har med sit liv vist, at man kan kombinere familie, arbejde og engagement på den mest eventyrlige måde. Hun har rejst jorden rundt fire gange med børn på motorcykel,
rejst alene i Iran, rejst i Carsten Niebuhrs fodspor i Yemen og besøgt alle andre lande i Mellemøsten. Hun
er rejst til Saudi Arabien for at foretage en pilgrimsfærd, der krævede en konvertering til islam. Hun antog navnet Aisha og iførte sig islamisk beklædning inden den store pilgrimsrejse Hajj, som gav stof til megen eftertanke og berørte hende meget. Efterfølgende skrev hun bogen ”Alene i Iran”. De mange rejser
og hendes forfatterskab har bragt hende til steder i verden, som er et lukket land for mange. NR stoler
på sin intuition og tager imod enhver person, hun føler sig tryg ved. Hun lever sig ind i befolkningen og
opdager, at de hverken er terrorister eller religiøse fanatikere, men venlige og gæstfrie mennesker, som
er meget interesserede i Vesten. Med sine mange foredrag kan hun uden tvivl være med til at nedbryde
de mange fjendebilleder, der i disse år bygges op mellem Islam og Vesten.
At få mand og børn har ikke skullet hæmme det livsmod, der allerede fandt udtryk i hendes unge år, hvor
hun kastede sig ud i masser af politisk teater. NR har på helt unik vis fået sin teatertrang, kunsthåndværkeruddannelse og sin rejselyst til at gå op i en højere enhed med mand og børn. Hendes visuelle potentiale har bl.a. fundet udtryk i en serie unikke printede malerier af cubanske vægge. Hun er en fremragende fotograf og har indtaget den digitale tidsalder i stor stil.
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Riazi, Nahid – 2007/08
Født: 1966
Sted: Teheran, kom til Danmark i 1989 på flugt fra præstestyret i Iran.
Uddannelse: Socialpædagog Højvangseminariet, 1999; påbegyndt uddannelse til Familieterapeut,
EFT-Instituttet 2014.
Arbejde: Familiekonsulent for de nye flygtningefamilier i Frederikssund Kommune, 2015; forældrekoordinator i et boligsocialt- og integrationsprojekt i København, 2008-2015; konsulent i Integrationsministeriet, socialpædagogisk arbejde, 2005-06. NR er desuden debattør og oplægsholder / se nærmere på
hendes hjemmeside www.nahid.dk.
Tillidshverv: Initiativtageren til ”Initiativet Solidaritet med den iranske befolkning”, 2009; medstifter af
Kvindeforeningen IKIR, Foreningen for kvinders rettigheder, og et rådgivningscenter for voldsramte kvinder, 2002-06.
Begrundelse: Nahid Riazi (NR) har været en af de meget markante kvindeprofiler i Danmark med minoritetsbaggrund. Med sine dårlige erfaringer med præstestyret i Iran er hun en stærk fortaler for et
samfund, hvor man fuldstændig adskiller religionen og de religiøse kræfter fra samfundsanliggender som
politik, undervisning og opdragelse af børn og unge. Religion er efter hendes mening voksne menneskers
private sag. NR går ind for et forbud mod, at børn bærer religiøse symboler og bliver isoleret på de religiøse skoler. Og hun synes ikke, det skal være tilladt at bruge religiøse symboler som kors, jødisk kalot eller
muslimsk tørklæde, når man f.eks. repræsenterer domstolene eller offentlig service.
NR har gjort en stor indsats for at forbedre indvandrekvinders vilkår. Både til gavn for kvinderne og for
det danske samfund. Hun har således været initiativtageren til oprettelse af et rådgivningscenter for
voldsramte kvinder med indvandrerbaggrund. Og hun har i flere år kæmpet mod tvangs – og arrangerede ægteskaber og for indvandrekvinders ubetingede ret til at få opholdstilladelse, når de bliver udsat for
vold.
NR blev i 2010 tildelt Integrationsministeriets integrationspris i forbindelse med sit arbejde for udsatte
familier med en anden etnisk baggrund, men nægtede at tage imod prisen i protest mod VK-regeringens
integrations- og udlændingepolitik.
NR har skrevet mange artikler og debatindlæg om diskrimination og forskelsbehandling af borgere med
en anden etnisk baggrund i det danske samfund. Hun synes, at diskrimination, mistænkeliggørelse og
fordomme er årsagen til, at mange borgere med en anden etnisk baggrund - især mange unge - ikke føler
sig som en del af det danske samfund. Det manglende tilhørsforhold samt de sociale problemer er årsagen til, at en del af de unge bliver tiltrukket af de fanatiske religiøse grupper eller af kriminelle bander og
modsætter sig det samfund, som de er født og vokset op i.
NR har også været aktiv i kampen for kvinders ligeberettigelse i Mellemøsten, f.eks. i Iran og Irak og har
kørt mange kampagner imod stening og henrettelse af piger og kvinder og for menneskerettighederne i
Iran.
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Riebnitzsky, Anne-Cathrine 2011/12
Født: 1974
Sted: Svendborg
Uddannelse: Sprogofficer, russisk, 2003; Forfatterskolen, 1998; Filosofikum, Teologisk Fakultet, 1996;
Sproglig student, Faaborg Gymnasium, 1993.
Arbejde: Forfatter og foredragsholder, 2010-; stabiliseringsrådgiver, Udenrigsministeriet, Helmand, 2008;
kaptajn i Civil Military Cooperation Unit, Afghanistan, Helmand, 2007; vagtmester, Den danske ambassade i Moskva, 2003.
Udgivelser: Forbandede yngel, Politikens forlag, 2013; Den stjålne vej, Politiken, 2012; Natskyggen Politiken, 2012; Kvindernes krig, Politiken, 2010; Syv erotiske noveller i antologien ”Kys nr. …”redigeret af den
litterære gruppe Nyord, 2006; Dekameronetten, Husets forlag (oversat fra occitansk), 1998.
Udmærkelser: Boghandlernes Gyldne Laurbær, 2014; Vandt Politikens romankonkurrence, 2013; Bog
Forums Debutantpris, 2012; Anders Lassens Legat, 2011; International Security Assistance Force - ISAF medaljen, 2008.
Begrundelse: Anne-Cathrine Riebnitzsky (ACR) har i forbindelse med sin udsendelse til Helmand som officer i CIMIC (Civil - Militære samarbejde Helmand) gjort en forskel for kvinder og børn i det krigshærgede område. Da ACR ankom, havde Talebans indespærring været så effektiv, at koalitionsstyrkerne havde
kendskab til i alt fem kvinder. Det lykkedes på kort tid for ACR at skabe nære og tillidsfulde relationer til
nogle af Helmand provinsens modigste kvinder - et tillidsforhold, der byggede på gensidig respekt og
omsorg. Resultatet havde en meget stor menneskelig og demokratisk betydning for indbyggerne i Gerehsk. Det lykkedes ved mund til mund metoden at få kvinderne i tale. Kvindernes henvendelser var meget
proaktive. De kom med projekter og ideer, de selv var begyndt at arbejde med. F.eks. en sundhedsklinik,
en tekstilproduktionsskole for kvinder, et hønseprojekt for at skaffe udkomme ved at sælge æg.
De afghanske kvinder driver den udvikling, som er med til at gøre Gerehsk til en blomstrende tekstilby og
Lashkar Gah den sikreste by i Helmand. Men de gør det på trods af megen modstand i det enormt patriarkalske samfund. ACR beundrede deres mod til at kæmpe videre trods angreb fra både Taleban og fra egne mandlige familiemedlemmer, som ikke så med venlige øjne på kvindernes ønske om økonomisk selvstændighed.
Når ACR oplevede, at hendes kolleger syntes, at ”det blev til lige lovlig meget snak om kvinder og kvinders rettigheder”, så gik hun ikke af vejen for at fortælle, at det faktisk er blandt de afghanske kvinder,
at danskerne har flest allierede i kampen mod Taleban, og at de danske kvindelige soldater har nøglen
til de afghanske kvinder. Til gengæld var hun dybt taknemmelig for de mange soldater, der stod vagt på
gadehjørner og i kompounds for at sikre, at hun trygt kunne snakke med de afghanske kvinder.
Da ACR forlod Afghanistan, havde koalitionsstyrkerne kontakt med mange hundrede kvinder. ACR har
i kraft af at være kvinde, og samtidig have personlig gennemslagskraft, vist, at kvindelige soldater har
mulighed for at nå de svageste i krige - kvinder og børn. ACR blev i forbindelse med sin udsendelse klar
over, at hæren har brug for kvindelige soldater og officerer – ikke nødvendigvis som kampvognskører eller delingsfører, men i de mere kommunikative områder. ACR har af forsvarsministeren været inviteret til
at komme med input til et nyt initiativ omkring mangfoldighed og flere kvinder i hæren samt fastholdelse
af kvinder i forsvaret. Hun har med sin bog ”Kvindernes krig” skabt særlig opmærksomhed omkring den
del af lokalbefolkningen – kvinder og børn - som koalitionsstyrken har erklæret at støtte. ACR er også en
meget dygtig forfatter, oplægsholder og debattør, som nu også er gift og går på jagt med bue og pil.
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Riis, Anne-Grethe Bjarup - 2010/11
Født: 1965
Sted: Herning
Uddannelse: Uddannet skuespiller fra Statens Teaterskole, 1992.
Arbejde: Instruktør og manuskriptforfatter på bl.a. Emmas Dilemma; instruktør på spillefilmene, Hvidsten Gruppen, 2012; Tarok, 2013; hovedroller på teateret med Emmas Dilemma 1995, 1997, 1999, 2002,
2004; Gasolin DR Dante, 1995; Les Misérable, 2009; TV roller bl.a. i serierne Hotellet, 2001; Emmas Dilemma, 2001; Nynne, 2006; skuespiller, instruktør, manuskriptforfatter m.m. i film som Idioterne, 1998;
Halalabad Blues, 2002; Veninder, 2005; Drømmen, 2006; Der var engang en dreng, 2006; Blå Mænd,
2008; Julefrokosten, 2009.
Tillidshverv: Medlem af: Dansk Skuespillerforbund, 1988-; Skuespillerforeningen af 1897, 2003-; Danske
Filminstruktører, 2012-; Danmarks Films Akademi, 2007-; European Film Academy, 2007-; Medstifter af
Satiregruppen Emmas Dilemma, 1995.
Udgivelser: Send mere kærlighed, Politikens forlag, 2014; Send flere børn, Politikens forlag, 2010; Send
mere Sex, Politikens forlag, 2009; Ønskebørn, Thanning & Appel, 2007; Graviditetsencyklopædien - Fra
alien til åreknuder, Politikens Forlag, 2009; Lykken findes, Pretty Ink, 2009; billedkunst, udstillinger på
blandt andet Charlottenborgs censur.
Udmærkelser: Dansk Kvindesamfund Mathildeprisen 2010; Grammy for bedste sang i ’Der var engang
en dreng’, 2007; Den gyldne havfrue for Emmas Dilemmas tv-satire, 2001; Årets comedy på tv-festivalen
for Emmas Dilemmas tv-satire, 2001; Svend-prisen for Hvidsten Gruppen, 2012; Publikumsprisen Filmfest
Hamburg for Hvidsten Gruppen, 2012; Bodil publikumsprisen for Hvidsten Gruppen, 2012; Robert publikumsprisen for Hvidsten Gruppen 2012; har endvidere modtaget flere Robert-nomineringer.
Begrundelse: ”Hvis mænd ikke kan styre deres pik, hvordan skal vi så have tillid til, at de kan styre vores
land?”, så bramfrit og direkte stiller Anne-Grethe Bjarup Riis (AGBR) spørgsmål ved den bestående magtfordeling i Danmark i en klumme i BT 11.01.10. Hun er en sprudlende kvinde, der har sine meningers
mod. Mange nyder, når hun som ivrig samfundsdebattør og dygtig satiriker slår et slag for ligestilling,
kønskvotering eller forbud mod købesex. Men hendes fandenivoldskhed skaffer hende naturligvis også
mange fjender, når hun siger sin uforbeholdne mening og bruger stærke ord om mænd, der i hendes
øjne er nogle ”svin” eller opfører sig gammeldags. Som når hun i samme klumme om gadeprostituerede
siger: ”Lige nu står de og fryser og håber på, at en venlig familiefar standser sin Volvo med barnesæder
bagi, så de kan blive samlet op til et blowjob. Jeg håber i mit stille sind, at hendes tænder klaprer så
meget, at hun ved et uheld kommer til at bide ham i pikken”. Eller når hun om handicappedes ret til købesex siger: ”Ingen arme, ingen kage. Smæk en skedeattrap ned over dilleren, kammerat. De findes i alle
udformninger og afskygninger, med ægte pubeshår, klemmefunktion, og jeg skal komme efter dig”. Det
særlige er, at AGBR bruger humoren til at sætte ligestilling på dagsordenen, så den ikke er til at komme
uden om. En fræk og nutidig kvindesagsforkæmper, der ikke et øjeblik tvivler på, at kvinder er fuldt så
kvalificeret som mænd.
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Risgaard, Lizette - 2015
Født: 1960
Sted: Kalundborg
Uddannelse: Kontorassistent; Handelseksamen, Frederiksberg Handelsskole; Realeksamen, Rådmandsgade Skole.
Arbejde: Næstformand Landsorganisationen i Danmark (LO), 2007-; formand, HK/Service Kbh., 200007; næstformand, LO-Storkøbenhavn, 2000-07; kontorfunktionær, Snedker- og Tømrerforbundet i DK,
1987-2000; kontorfunktionær, Litografisk Forbund, 1984-87; kontorfunktionær, Husligt Arbejder Forbund
1980-84.
Tillidshverv: Medl. af Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring, 2011-; medl. af Arbejdsmiljørådet og
Arbejdsmiljørådets forretningsudvalg, 2011-; Opmand i Arbejdsretten, 2011-; medl. af bestyrelsen for
ALKA Forsikring 2008-; medl. af bestyrelsen i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd 2008-; medl. af repræsentantskabet i Arbejdernes Landsbank 2008-; medl. af LO’s daglige ledelse og hovedbestyrelse, 2007-;
medl. af bestyrelsen for Højstrupfonden og Højstrupgård A/S 2007-; medl. af Det Miljøøkonomiske Råd
2007-; medl. af LO-skolens repræsentantskab 2007-; medl. af IFS Kvindekomité 2007-; medl. af bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Tillægspension 2007,-; medl. af bestyrelsen i Lønmodtagernes Dyrtidsfond
2007,-; næstformand for LO Storkøbenhavn 2000-07; formand HK/Service Kbh. 2000-07; bestyrelsesmedlem i HK Kbh, afd. 8; formand for Brancheklubben for Fagforeningsansatte i HK Kbh.; tillidsrepræsentant for HK’erne i TIB (Træ, Industri og Byg), 1988-96.
Udmærkelser: Optaget i Kraks Blå Bog, 2015.
Begrundelse: Lizette Risgaard (LR) er en af de virkelig markante kvinder i den tværfaglige fagbevægelse, som hun repræsenterer på bedste vis. Forhåbentlig bliver hun den første kvinde i spidsen for LO
ved valget på kongressen i efteråret 2015. I hvert fald kandiderer hun virkelig seriøst til posten som ny
LO-leder. Det kan hun gøre med god grund, når man ser hendes CV. Hun har altid brændt for fællesskabet og haft mange tillidsposter. Det gælder lige fra starten i HK ungdom og til i dag, hvor hun siden 2007
er næstformand i LO. I alle årene har LR også været optaget af ligestilling mellem mænd og kvinder, såvel
som mangfoldigheden i samfundet. Hun har tidligere end mange andre i fagbevægelsen støttet op om
LGBT (Landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner) og alles muligheder for at være
sig selv, også på arbejdet. Ligestilling og lige muligheder for kønnene har også været en mærkesag. Hun
har været den politisk ansvarlige for ligestillingspolitikken i LO fra 2007. I hendes tid har LO vedtaget en
ligelønspolitik, noget man ikke tidligere har haft, ligesom det er godkendt i LO’s Hovedbestyrelse, at man
går ind for egne barselsrettigheder til far, en udvidelse af barselsorloven til manden.
Det kønsopdelte arbejdsmarked og det kønsopdelte uddannelsesvalg er emner som optager LR. For hende drejer det sig om at få mænd og kvinder til at stå sammen for at lukke løngabet og ændre på de ulige
vilkår pga. køn og etnicitet.
LR stiller altid op, når der kaldes på hende, og mange har nydt godt af hendes fortællinger og egne
oplevelser i forhold til kampen for bedre vilkår for både fagbevægelsens medlemmer og for samfundets
svageste. Hun markerer på fornemmeste vis, de værdier og holdninger fagbevægelsen står på. Og hun
er en rigtig god rollemodel for både unge og ældre kvinder, som hun indgyder mod til at være sig selv og
stå op mod uretfærdighed og kæmpe for lige muligheder for alle. Hun animerer mange – både kvinder
og mænd - til at engagere sig i de faglige fællesskaber, herunder også at arbejde for ligestilling mellem
kønnene. Med hendes kvalifikationer, flid og mod viser hun vejen.
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Rye, Sofie Klokkerholm – 2011/12
Født: 1988
Sted: Nibe
Uddannelse: Læser BA i journalistik, Syddansk Universitet (SU), 2013-; minikursus i journalistik ved
Clement Kjærsgaard, 2011; kursusforløb om konstruktiv tænkning ved Bhrama Kurama, Det Åndelige
Verdens Universitet, 2010; sprogkursus i arabisk, AOF, 2010; kursusforløb om EU, EURECO, Københavns
Universitet, 2009; BA i Global Political Studies, International Studies & Human Rights ved Malmö Universitetet, 2009; jura ved Københavns Universitet, 2007-08; student fra Rysensteen Gymnasium, 2006-07;
Hobro Gymnasium og HF (nu Mariagerfjord gymnasium) international linje, 1. og 2. g, start 2004-06.
Eriksminde Efterskole, 2003-04. Mariendal friskole til og med 8. klasse, og afsluttede 9. klasse på Langelands Efterskole.
Ansættelser: Kommunikationsassistent, Efterskoleforeningen, 2014-; Webjournalist og programtilrettelægger, DR Ung, 2010-12; Fast klummeskribent for MetroXpress, 2010-; Studenterstilling, Ungdommens Uddannelsesvejledning i København, 2008-10; Frivilligkoordinator, KBH VOLTS, 2009; opstart af ny
fundraising afdeling hos Scleroseforeningen, Fundraiser for bl.a. Amnesty International, Gigtforeningen,
Danmarks Naturfredningsforening og Scleroseforeningen, Finnbjørn Consult, 2007-08. Har desuden bl.a.
arbejdet som kirkesanger, korpige, akkordarbejder på fabrik og med rengøring på et autoværksted samt
med mange frivilligjobs.
Tillidsposter: Shaper i Global Shapers (World Economic Forum), 2013-; frivillig ekvipage for TrygFondens
Besøgshundeordning, 2013-14; Udvalgsmedlem i ligebehandlingsudvalget ved Institut for Menneskerettigheder, 2011-12; Kommissionsmedlem, Ungdomskommissionen, Københavns kommune, 2011-12;
Landsforkvinde for Yngresagen, 2009-12; Bestyrelsesmedlem, Ventilen Danmark, 2009-11; Bestyrelsesmedlem, Landsforeningen Yngresagen, 2008-; Bestyrelsesmedlem, Studenterhuset, Københavns Universitet, 2008-13.
Begrundelse: I den unge alder af blot 22 år blev Sofie Rye (SR) forkvinde for Yngresagen, en bevægelse
med unges rettigheder og interesser i fokus. Forkvindeskabet var den naturlige kulmination på forbløffende mange års intenst socialt engagement – eksempelvis i Ventilen, en landsdækkende forening for
ensomme unge, og Operation Dagsværk. Efter to års medlemskab af Yngresagens bestyrelse indtog SR
forkvindeposten. Og hun har allerede gjort sig bemærket i den offentlige debat med kravene om, at der
i højere grad tages hensyn til unge og unges interesser, når linjerne lægges for samfundets fremtidige
økonomiske, sociale, værdi- og velfærdsmæssige kurs.
Ud over studiet på Malmö Universitet, studiejobbet som konceptudvikler på DR Ung og engagementet
i de forskellige foreninger, skriver SR klummer for MetroXpress, blogger for Kristeligt Dagblad og holder
foredrag for foreninger som Ungdommens Røde Kors, Børnerådet og Ugebrevet Mandag Morgen. Med
sit enorme engagement er SR et forbillede på initiativ, selvstændighed og medborgerskab og et lysende
eksempel på, at deltagelse betaler sig - ikke mindst for andre unge. Følg hende på sofierye.dk.
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Schelin, Mathilde - 2011/12
Født: 1992
Sted: København
Uddannelse: Optaget på Københavns Musikskole (MGK), 2014-; har afsluttet HF enkeltfag i historie,
religion og samfundsfag; folkeskolens afgangsprøve, 9.klasse, Langelands Efterskole, 2008; Mariendal
Friskole, 8. klasse, 2007.
Arbejde: Skriver digte/poetry primo 10’erne-; optræder med sine værker eks. Poetry for Charity marts,
2011; og på Spoken Word Festival i Odense, hvor hun optrådte sammen med Lasse Thorning og Thorkil
Jacobsen til en forrygende gallaaften, 2011; arbejde i bagerbutik på Nørrebro i København.
Udgivelser: Tre digte i Piip Poetry Slam antologi, 2010.
Begrundelse: Mathilde Schelin (MS) er en helt ung kvindelige poet, der er særdeles dygtig til at Slamme.
Poetry Slam benævnes genren, som ifølge hjemmesiden scenepoesi.dk er ”En digtkonkurrence, hvor
tilfældigt udvalgte dommere blandt publikum bedømmer digternes tekst og fremførelse. Vinderen hyldes
med præmiepenge og stående applaus. En god poetry slamaften skal være sjov, levende og tankevækkende. Den skal være let tilgængelig og svært afrystelig, mangfoldig og åben for alle.” Genren er født i
Chicago i 1986 og kom til Danmark i 1999. Det er en kunstart, der især har appel til unge – og især unge
mænd. Derfor er det spændende, at MS er på banen og gør det rigtig godt. Hun slammer om sit liv, bl.a.
om at være forelsket. Hun kan lide Slam Poetry, fordi det både kræver meget af digtningen, men også af
måden det fremføres på. Rytme, rim og musikalitet betyder rigtig meget for, hvordan publikum modtager
værket. Selv kan hun godt lide at kombinere f.eks. noget om drømme – noget smukt og stort med noget
tørt og kemisk som salt, natriumklorid. SM finder ofte inspiration i Wikipedias uakademiske sprog med
mange brudte sætninger. Det er bare så fint, at også unge kvinders univers foldes ud, når de nye generationer sætter ord på verdenen. Af hendes Poetry Slam fornemmer man helt klart, at hun vedkender sig
sit kvindelige univers og det med hudløs ærlighed.
Et fint eksempel på SM’s poesi er digtet ”Det her” som afsluttes sådan: ”så dét her, det vi har brug for/
det er en rejse langt ud i verden/mindst seks måneder til at opdage ensomheden og alle de dyr/ vi slet
ikke er bange for i virkeligheden / og det er dem der lever hårdere / men til gengæld bløder mere / og
dem der skrev et ord på væggen som de senere fortrød / men beholdt som et bevis på et lille pigeliv /
så de senere kunne kigge på det / og tænke at det aldrig var så lang tid siden / som det er lige nu / og de
sidste var nok dem der først fandt ud af / at kærlighed kan dø / ligeså stille og ubemærket / som første
gang der blev sagt at vi skulle tie stille / i tredje modul en tirsdag / og også bare er noget af det der hører
med / ligesom opløst make-up og onani ved sengetid / og egentlig er ligeså lidt en del af alting / som alt
andet / men heldigvis / så kan vi glemme / for er der noget vi kan så er det drømme / og dét er ikke ting
vi gør / men bare ting der sker /for ingenting er sagt / så alt kan faktisk ske / for fanden har taget vores
sko på / og vi er varme i skridtet og kolde i røven / og dét her / det er endeløse aftner fyldt med frihed og
med håb / og systematisk kropsnedbrydning / for så har man levet ikke / så har man været ung ikke / så
har man prøvet det hele / ikke /eller i hvert fald det der skal til /så sidder der en pige / i bh og strømpebukser / ung og fuld af spildte kræfter /og håber hun en dag vil ha’ oplevet nok / til at skrive det digt hun
drømmer om.
Man kan opleve MS slamme dette digt på http://majortom.dk/. Slam skal opleves, det er hele ideen.
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Schmidt, Solveig – 2009/10
Født: 1954
Sted: Toftlund
Uddannelse: Master i IKT og læring, Aalborg Universitet, 2013; journalist fra Danmark Journalisthøjskole,
1979; student, Mulernes Legatskole, Odense, 1974.
Arbejde: Lektor og kvalitetschef på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, 2002-; freelancer med
arbejdsmarked, ligestilling og forhandling som specialer, 1999-2002; faglig sekretær i Dansk Journalistforbund med ansvarsområderne dagblade, uddannelse, ny teknik og ligestilling 1989-99; journalist på Århus
Stiftstidendes lokalradio 1984-86; redaktionssekretær samme sted, 1986-89, freelance, 1980-84.
Tillidshverv: Engageret i projekt der støtter det yemenitiske journalistforbund, 2005-09; formand for
International Federation of Journalists, Gender Council, 1999-2006; generalsekretær i Nordisk Journalistforbund, 1989-91; bestyrelsesmedlem i Den journalistiske Efteruddannelse, 1989-95; medlem af
Danmarks Journalisthøjskoles Uddannelsesråd, 1989-95; medlem af Dansk Journalistforbunds hovedbestyrelse; 1987-89; tillidsrepræsentant, 1986-89; medlem af Dansk Journalistforbunds ligestillingsudvalg,
1983-2006; aktiv i organisatoriske sammenhænge i mere end 30 år, blandt andet i kvindebevægelsen i
1970’erne.
Udgivelser: ”Journalistikkens Grundtrin”, Forlaget Ajour, 2011; ”Lønforhandling for kvinder”, Rosinante,
2003; ”Uhørt, 100 år set med døves øjne”, sammen med journalist Erik Farmann, Døveskolerne Materialecenter, 2003; ”Jo, det kunne nytte”, Kvindeligt Arbejderforbund historie fra 1901-2001, sammen med
journalist Poul Andersen, 2001.
Begrundelse: Solveig Schmidt (SS) har siden kvindebevægelsens glade dage i 70’erne arbejdet med
ligestilling, specielt i forhold til medier og arbejdsmarked. Men det var i 2003 hun fik sit gennembrud i
offentligheden med bogen ”Lønforhandling for kvinder”. Målet med bogen var at lære kvinder at stille
og fastholde krav ved et forhandlingsbord. ”Sig tydeligt hvad du forventer, hold mund OG BLIV SIDDENDE”. Nej helt så enkelt er rådet til kvinderne ikke, men det snerper. Der skal naturligvis mere til end det.
Men at kvinder har svært ved at rumme en pinlig tavshed, har SS spottet for længst. Det giver mandlige
forhandlere alt for let spil, hvis kvinderne ikke lader bolden blive på modpartens halvdel, når det er hans
tur til at spille den. Bogen er siden blevet fulgt op af et utal af foredrag, kurser og interviews om dette
vigtige – og fortsat kun alt for aktuelle - hjørne af ligestillingskampen.
SS har et skarpt blik for de strukturelle barrierer, der betyder, at kvinderne fra start er bagud på point på
de fleste fronter. Men det forhindrer hende ikke i at vende skytset mod kvinderne selv og opfordre dem
til at turde bryde grænser og kræve en langt større bid af kagen, end samfundet umiddelbart er villig
til at tildele dem. De krasse budskaber serveres i et direkte og forståeligt sprog og med en god portion
humor, hvilket kun har øget hendes gennemslagskraft. Også uden for landets grænser nyder man godt af
SS’s store engagement i kvindernes ligeberettigelse.
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Schwartz, Karin - 2009/10
Født: 1967
Sted: Esbjerg
Uddannelse: Certificeret coach og kommunikationsuddannelse, Axept, 2015; diplomuddannelse i ledelse
fra Handelshøjskolen i København, 2001; folkeskolelærer fra Ribe Statsseminarium, 1993; HH fra Esbjerg
Handelsskole, 1989.
Arbejde: Fritidsvejleder i ”Aktiv Fritid” i Esbjerg Kommune. Et fritidstilbud for stærkt socialt udsatte børn
og unge, 2011-; Lærer på Assersbølgård, en kostskole for elever med svære indlæringsvanskeligheder,
1997- 2011.
Tillidshverv: Blandt andet formand for Dansk Taekwondo Forbund, 2000-04; byrådsmedlem og 2. Viceborgmester for Socialdemokraterne i Esbjerg, 2001-13; bestyrelsesmedlem i Den Ny Opera, 2002-13;
næstformand i Esbjerg City Taekwondo Klub, 1997-2011; medlem af Huset Zornigs ”Den sociale tænketank” 2012-.
Udgivelser: ”Bagsiden af medaljen”, et bidrag til Kristine Heides bog ”Så tæt på, men dog så langt fra”
– om at hjælpe et menneske med spiseforstyrrelse, Lindhard og Ringhof, 1999; Deltager i bogprojektet
”Underdanmarks jægersoldater” Gyldendal. Forventes udkommet, efterår 2015.
Udmærkelser: Esbjerg Kommunes Idrætspris, 1995; Danmarks Idrætsforbunds Kvindeidrætspris, 1997
(for modet til at løfte en vigtig problemstilling frem i lyset); Dansk Taekwondo Forbunds lederpris, 2001;
DTaF’s Guldnål 2008; Gunnar Nu pris, 1989; 25 danske mesterskaber i perioden 1980-2010; 11 x Nordisk
Mesterskab; EM-guld og OL-sølv, 1988 alle i kampkunsten Taekwondo; Bestod som den første kvinde i
Norden prøven til 7. dan (sort bælte af 7. grad), 2014, er dermed Nordens højeste graduerede kvinde.
Begrundelse: Karin Schwartz (KS) er på mange måder en mønsterbryder. Hun er født og opvokset i
Esbjerg i kommunens sociale boligbyggeri i Østerbyen, hvor begge forældre var specialarbejdere med
tilknytning til havnen. Som den eneste af en søskendeflok på tog hun en videregående uddannelse. KS
har altid været parat til at kæmpe for det, hun fandt vigtigt. Hun er selv gået ind i kommunalpolitik for
at kæmpe for de udsatte grupper i samfundet. Tog på det grundlag initiativ til det partipolitiske alternativ ”Empartiet”, som opstillede første gang til kommunalvalget 2013. Og hun har ved at være helt åben
om, at hun er lesbisk, været en mønsterbryder, der gør livet lidt lettere for alle, der tilhører en seksuel
minoritet. KS var i en årrække primus motor i bestræbelserne for at få flere socialdemokratiske kvinder i
by– og regionsråd.
KS har som tidligere eliteudøver kæmpet hårdt for at komme vægtpineriet og spiseforstyrrelserne i
Taekwondo-sporten til livs. Det førte bl.a. til eksklusion fra den klub, hun havde været medlem af i 19 år
med begrundelsen, at hun havde udtalt sig negativt om sin sportsgren. Eksklusionen blev dog ophævet
af idrættens højesteret, ”DIF’s Appeludvalget” efter hele to forudgående ankesager. Sagen var med til at
sætte fokus på både spiseforstyrrelserne i idrættens verden og idrætsudøveres ret til at ytre sig om vigtige etiske emner. Den hårde kamp endte med en af DIF’s fornemste udmærkelser ”Kvindeidrætsprisen”.
Siden stiftede Karin en ny forening - Esbjerg City Taekwondo Klub - som har bevist, at det sagtens kan
lade sig gøre at lave flotte resultater på en sundhedsforsvarlig måde. Klubben er på alle måder med til
at dagsordensætte udviklingen i Dansk Taekwondo. Hun er virkelig en fighter for det, hun tror på. En
foregangskvinde af de sjældne.
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Sjørup, Karen – 2009/10
Født: 1948
Sted: Esbjerg
Uddannelse: Cand.scient.soc. i sociologi, Københavns Universitet, 1976
Arbejde: Lektor ved Institut for Samfund og Globalisering, RUC, 2006-; tidligere bl.a. centerleder ved
Center for Ligestillingsforskning, CELI, RUC, 2002-06; direktør ved Videnscenter for Ligestilling, 2000-02;
lektor i Kvindeforskning, Institut for Historie og Samfundsforhold, RUC, 1986-2000; prorektor for RUC,
1997-2000.
Tillidshverv: Bl.a. medlem af Lønkommissionen, 2008-10; medlem af Mainstreamingsnetværket af
2005, 2005-; medlem af styret for kønsforskningsprogrammet, Norges Forskningsråd, 2000-05; medlem
KVINFO’s bestyrelse, 1999-2002; medlem af Frederiksberg Kommunalbestyrelse, 1978–82. Medlem af
redaktionen for tidsskriftet Kvinder, Køn og Forskning, 2008-14.
Udgivelser i udvalg: Refleksioner over kønsmainstreaming, i Målbar Ligestilling, Red. Kirsten Precht og
Peter Ussing, Institut for Menneskerettigheder, 2014; The Role of Men in Gender Equality, Exchange of
good practices in Gender Equality, National rapport til EU projekt, 2014; Dukkedåb eller dogmatik - fra
folkekirke til kvindekirke? i Kvinde, Mand, kirke, Red. Eva Holmegaard Larsen Anis, 2012; Løn, kønsarbejdsdeling, forældreskab og ligestillingspolitik. Bidrag til Lønkommissionen, 2010. Bidrag til ”Kvinder i
kommunalpolitik, 1909-2009, festskrift for 100 år med kvinders valgret” online på www.kvinfo.dk, 2009;
”Lighed eller forskel: Ligestilling som en del af velfærdsstatens værdigrundlag” i ”13 værdier bag den
danske velfærdsstat” red. af bl.a. J.H. Petersen, Syddansk Universitetsforlag, 2007; ”3F medlemmer – Familie og Arbejdsliv: Undersøgelse og analyse” sammen med Charlotte Kirkegaard, 2007; ”Mainstreaming
om ligestillingsstrategi – muligheder og faldgruber” sammen med bl.a. Annette Borchorst – ”Ligestillingspolitik som diskurs og praksis”, Samfundslitteratur, 2003. Se også KVINFO’s ekspertdatabase.
Udmærkelser: Sundhedskartellets ligelønspris, 2010.
Begrundelse: Karen Sjørup (KS) er et af Danmarks mest lysende ligestillingsfyrtårne. Utallige er de gange,
hun markerer vigtige ligestillingspointer i medierne. Uanset hvilket ligestillingspolitisk tema der er på
dagsordenen, så er det KS, pressen søger en faglig kommentar fra. Det gælder både ligeløn, det kønsopdelte arbejdsmarked, barselsorlov til fædre, fair repræsentation i politiske organer og bestyrelser, kvindehandel, prostitution, kvinder i forskning m.m. Pressen kan altid få en fagligt velfunderet kommentar.
Derudover bidrager KS også selv med vægtige kronikker og artikler til aktuelle ligestillingsdebatter. Derfor
fik hun sikkert også opgaven med at opbygge Danmarks Videnscenter for ligestilling i 2000. Desværre for
ligestillingen blev dette sparet væk i 2002 efter et regeringsskifte året før. Det har betydet at Danmark
ikke siden har kunnet leve op til EU direktivet om et uafhængigt ligestillingsorgan, der kan overvåge
udviklingen i ligestilling mellem kønnene. Til alt held fik KS, som en af de få ligestillingseksperter, sæde
i regeringens Lønkommission, 2008-10. KS er også en vigtig bidragyder i Mainstreamingsnetværket af
2005, som kæmper for at få ligestillingslovens § 4 efterlevet af offentlige myndigheder. Disse er forpligtede til at vurdere, hvordan beslutninger og planer påvirker de to køns livsvilkår, men det sker sjældent,
da der netop ikke er et uafhængige organ til at påpege dette. Til KS’s fortjenester hører også evnen til at
samarbejde med folk uden for den akademiske verden. Det er vigtigt med brobyggere som hende.
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Skjerbæk, Helle - 2007/08
Født: 1945
Sted: København
Uddannelse: Cand.jur., Københavns Universitet, 1971; student, Statsskolen i Lyngby, 1963.
Arbejde: Lyngby-Taarbæk Kommune: juridisk konsulent, Borgmesterkontoret, 2000-05; sekretariatschef
1993-2000, formand for kommunens ligestillingsudvalg, 1996-2005; Indenrigsministeriet: kontorchef i
departementet 1991-93: kontorchef i Værnepligtsstyrelsen, 1988-91; fuldmægtig, 1972-78 og 1980-88;
fuldmægtig i Hillerød Kommune, 1978-80.
Tillidshverv: Formand for DJØF, 1990-92; tjenestemandsforeningens repræsentantskab, DJØF, 1988-90;
tillidsrepræsentant og formand for DJØF-klubben i Indenrigsministeriet, 1981-83; medlem af klubbens
bestyrelse, 1977-78 og 1980-81, i overenskomstforeningens repræsentantskab, 1980-83; medlem af
overenskomstforeningens kvindeudvalg, 1977-82; medlem af en række kvinderelaterede netværk og
foreninger: Mainstreamingnetværket af 2005, 2005-; Netværket Køn og Arbejdsmarked, 2000-10; i
Netværkets koordinationsgruppe, 2001-07; Dansk Forening for Kvinderet, 1998-2010; Foreningen mod
Pigeomskæring, 2002-; medarrangør af 4. nordiske kvindejuristmøde, 1981, om ”Kvinder og offentlig
planlægning”.
Udgivelser: Redaktør og medforfatter til antologien ”Midt i strømmen – om ligestilling, mainstreaming
og mangfoldighed”, Jurist- og Økonomforbundets forlag, 2001; medforfatter til pjecen ”Kønnere kommuner NU” sammen med Margot Torp, FIU, 2007; bidragyder til ”Kvinder i kommunalpolitik 1909-2009,
festskrift for 100 år med kvinders valgret”, KVINFO, 2009; Artikel om ”Kvinder og fysisk planlægning” i
publikation ”På vej – Kvinder ytrer sig om omgivelserne”, udgivet til den internationale kvindekonference
i København, juli 1980.
Udmærkelser: Ridder af Dannebrog, 1992.
Begrundelse: Helle Skjerbæk (HS) har gennem et langt liv med en række indflydelsesrige jobs gjort en
stor indsats for at fremme ligestilling mellem kvinder og mænd. Allerede i 70’erne og 80’erne gjorde
HS en stor indsats i overenskomstforeningens første kvindeudvalg i DJØF med artikler i DJØF-bladet,
dirigentkursus for kvinder, spørgeskemaundersøgelse om ansættelsespraksis i ministerier, advokatkontorer m.m. Mønsterbryder i DJØF, hvor hun var den første kvindelige forbundsformand; hun var også den
første kvindelige tillidsrepræsentant og formand for DJØF-klubben i Indenrigsministeriet, og den første
kvindelige dirigent på repræsentantskabsmøder i overenskomstforeningen i 80’erne. I de sidste mange år
har HS især været aktiv i forhold til at få indarbejdet kønsperspektivet i offentlig planlægning og forvaltning i overensstemmelse med ligestillingslovens krav herom. Hun har som formand for Lyngby-Taarbæk
Kommunes ligestillingsudvalg i 9½ år været med til at konkretisere, hvad dette indebærer. Hun gjorde
kommunen kendt som en af de få kommuner, der arbejdede med ligestillingslovens krav om mainstreaming. Hun har samarbejdet med både KL og Ligestillingsministeriet om at kvalificere ligestillingsarbejdet i
kommunerne på flere områder. Der er også blevet trukket på HS’s ekspertise i faglige sammenhænge.
Både som oplægsholder på de lange lederuddannelser for kvinder i FIU og i Mainstreamingnetværket af
2005. Her deler HS fortsat gerne ud af sine mange års erfaring med ligestillingsarbejde i offentligt regi, ligesom hun gerne bidrager, når der skal ydes et stykke konkret arbejde. Det gjorde hun også i ”Netværket
Køn og Arbejdsmarked” for offentligt ansatte, forskere og kvinder fra faglige organisationer m.fl. Hendes
deltagelse i adskillige foreninger, der arbejder med et ligestillingsperspektiv, gør hende til en særdeles
skattet person i de mere uformelle netværk. På sin stilfærdige måde er HS altid med til at skabe konkrete
forandringer, hvor hun deltager.
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Skovdal Høi, Christina - 2010/11
Født: 1984
Sted: Frederikssund
Uddannelse: Coachuddannet ved Mind Stretch, 2009; folkeskolelærer, Frederiksberg Seminarium, 2009;
Grunduddannelsen i kommunikation, IBC Kolding, 2008-09; Stud.scient.pol., Syddansk Universitet, Odense, 2003-05; Sproglig student fra Frederiksværk Gymnasium, 2003.
Arbejde: Folkeskolelærer ved Ålholmskolen i Hillerød og ved Hillerød Vest Skolen, 2011-; Sommerferieansættelser ved EF Sprogrejser; Kommunikationsmedarbejder og ledelsesmedlem på GirlTalk.dk, 2008;
Lærer i historie/samfundsfag, Ålholmskolen, Hillerød, 2006-07; Kampagnemedarbejder, Dansk Flygtningehjælp, 2007-; Kursusleder i UK/USA, EF Sprogrejser 2007-.
Tillidshverv: Bestyrelsesmedlem i FrivilligCenter Hillerød, 2010-14; Byrådsmedlem i Hillerød kommune
for Socialdemokraterne, 2009-; Aktiv i DSU bl.a. formand for DSU Frederiksværk-Hundested, 2001-03;
Jurymedlem i Venture cup (for unge iværksættere), 2001-06; Medlem af tænketank for frivilligt socialt
arbejde, 2009-; Brevkasseskribent for GirlTalk.dk i ungdomsbladet ”Vi Unge”, 2007-09; Frivillig ungerådgiver og foredragsholder på www.girltalk.dk, 2006-09.
Udgivelser: Diverse brevkasser i ungdomsbladet ”Vi unge”. Initiativtager til blog, som formidler tanker
om at være pige anno 2010.
Begrundelse: Christina Høi Skovdal (CHS) var tidligt optaget af at styrke unge pigers selvværd og muligheder for at klare sig i livet. Det gælder ikke mindst de mere udsatte grupper af unge kvinder. Bl.a. derfor
har hun arbejdet i GirlTalk.dk, som er en organisation, der arbejder for at give taletid til unge piger. Her
arbejdede hun med forskellige projekter, der alle havde til hensigt at styrke pigers selvværd.
CH har især været optaget af at nedbringe antallet af unge kvinder, der er udsat for kærestevold. I sine
samtaler med pigerne gennem GirlTalk har hun været med til at give disse piger en stemme, så problemerne bliver belyst og kendt bl.a. overfor politikere. Hun tror på det unikke ved at have en rådgivning
til piger, som er baseret på ung-til-ung metoden. Og hun håber på, at hendes indsats har bidraget til at
nedbryde muren mellem pigen og systemet, samt at GirlTalk.dk har været en brobygger, der gør en positiv forskel for unge udsatte kvinder. CHS brænder i det hele taget for at gøre en forskel for unge. Derfor
har hun siden 2007 gennem EF-sprogrejser taget med unge til udlandet på sprogrejser, hvor de opnår
forbedrede sprogkundskaber og derved en bedre skoleuddannelse.
Endelig – og ikke mindst - er CHS en rigtig god rollemodel for unge kvinder, der har lyst til at få politisk
indflydelse. Hun stillede op til byrådet ved kommunalvalget i 2009 og kom ind i Hillerød byråd som den
yngste kvindelige socialdemokrat i byrådets historie. Her begyndte hun i Socialudvalget samt Kultur – og
Fritidsudvalget og fik dermed en anden platform for at styrke unge kvinders muligheder. Ved sidste kommunalvalg i 2013 opnåede CHS næsten en tredobling af stemmetallet fra 2009. Hun er nu næstformand
i Børne- og Familieudvalget, formand for Folkeoplysningsudvalget samt medlem af den socialdemokratiske gruppeledelse.
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Stampe, Zenia – 2010/11
Født: 1979
Sted: Roskilde
Uddannelse: Cand. scient. pol., Københavns Universitet, 2008; student fra Amtsgymnasiet i Roskilde,
1999;
Arbejde: Medlem af Folketinget for Det Radikale Venstre, 2011-; Erhvervs- og Byggestyrelsen (innovation
på velfærdsområdet), 2008-11.
Tillidshverv: MF for Radikale Venstre i Roskilde og Næstved, 2011-; Kultur-, udlændinge- og Europaordfører, 2015-; udenrigs-, forsvars-, og socialordfører, 2011-15; folketingskandidat for samme parti
2009-11; initiativtager og forkvinde for Den Republikanske Grundlovsbevægelse, 2009-; næstformand
for Radikale Venstre, 2008-; medlem af Radikale Venstres hovedbestyrelse og forretningsudvalg, 2003-;
landsformand for Radikal Ungdom i 2003-06; formand for udvalget om ligestilling i Radikal Ungdom i
2001-02; sekretariatsleder for Radikal Ungdom i 2000-01; medlem af forretningsudvalget og formand for
det landspolitiske udvalg i Radikal Ungdom, 1999; medlem af Folkeskolerådet for Folkeskoleelevernes
Landsorganisation i 1995-96.
Udgivelser: Bidrag til bogen ”Manifest - Danske ungdomspolitikere tager ordet”, Bindslev, 2007.
Begrundelse: Zenia Stampe (ZS) er en ung kvindelig politiker, der med ærlighed og ildhu har engageret
sig i arbejdet for et mere retfærdigt og ligestillet samfund, hvor der ikke skeles til klasse, køn, race eller
etnicitet, når pligter og goder skal fordeles. ZS er et eksempel på en generation af kvinder, som er skarpe,
præcise og modige. De lader fløjlshandskerne blive hjemme, når der skal gøres op med grundlæggende
uretfærdigheder i samfundet. ZS kritiserede for eksempel Fogh-regeringens forsøg på at bruge ligestilling
som et argument for at ændre tronfølgeloven. Hun omtalte afstemningen som en “skinafstemning om
ligestilling” og anklagede regeringen for i alle andre sammenhænge at negligere ligestilling. ZS mente, at
det var monarkiet og ikke ligestillingen mellem prinser og prinsesser, der burde være til debat. I følge ZS
er det et tegn på en mere grundlæggende uligestilling i vores samfund, når privilegier gives alene på baggrund af familietilhørsforhold og klasse og ikke på baggrund af meritter. Hun lancerede derfor en kampagne for at stemme blankt til ændringen af tronfølgeloven og tog initiativ til foreningen “Den Republikanske Grundlovsbevægelse”, hvis erklærede mål er at fremme en offentlig debat om revidering af vores
grundlov bl.a. med omdannelsen af Danmark til en republik. Foreningen arrangerede en demonstration
på dronning Margrethes 70-års fødselsdag, hvor sloganet var: “Tillykke Margrethe, men vi vil hellere
stemme på dig”. ZS kom også i politisk stormvejr, da hun gik i kødet på Københavns Politis drabschef Ove
Dahl pga. hans generaliserende udtalelser om rumænere som værende langt mere kriminelle og farlige
end andre folkefærd. ZS klage til statsadvokaten førte til, at drabschefen måtte beklage sine udtalelser.
Dermed startede en vigtig debat om xenofobi (fremmedfrygt) i befolkningen og i politiet. ZS er en spændende politisk rollemodel, som også i sit folketingsarbejde markerer sine politikområder med stor kraft.
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Staunæs, Dorthe – 2011/12
Født: 1970
Sted: Hillerød
Uddannelse: Adjunktpædagogikum, Danmarks Pæd. Uni., 2004; Ph.d., Roskilde Universitetscenter(RUC),
2003; Cand.psych. med bachelorgrad i minoritetsstudier fra Kbh. Uni., 1996.
Ansættelser: Professor MSO, DPU/Aarhus Universitet 2012-; leder af forskerskolen DOCSOL 2009-10;
Lektor og forskningsprogramleder, DPU/Aarhus Universitet, 2004-11; studiekoordinator for pædagogisk
psykologi/DPU 2004-07; Adjunkt, Danmarks Pæd. Uni., 2002-04; Ph.d.-stipendiat ved Institut for Kommunikation, Journalistik og Datalogi, RUC., 1998-2002; forskningsassistent ved Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Uni., 1997-98; ekstern lektor ved psykologi, RUC, 1996-97. Visiting professor St Gallen Uni.,
2011; Linköping Uni./tema Genus, 2009/10.
Udgivelser: Monografier: Transitliv, Politisk Revy, 1998, og Køn, etnicitet og skoleliv, Samfundslitteratur, 2004 (over ph.d.-afhandling); Læringscentreret ledelse. Tænketeknologier til forskningsinformeret
skoleledelse DAFOLO, 2014; medredaktør og bidragyder på antologierne: Uddannelsesledelse, At lede
det potentielle, Magtballader, 14 fortællinger om magt, modstand og menneskers tilblivelse, Danmarks
Pædagogiske Universitetsforlag, 2007; og til Ledelse af uddannelse, at lede det potentielle, Samfundslitteratur, 2011; Over 100 forskellige tekstbidrag herunder nationale og internationale videnskabelige
artikler om effektivitet, køn, etnicitet og race, social- og ledelsespsykologi, (mangfoldighedsledelse, ledelse i uddannelsesinstitutioner, selvledelse, affektiv ledelse og affektiv økonomi); bidrag til konferencer,
fagtidsskrifter, rapporter og i almene medier, bl.a. Weekendavisen, Politiken og Information.
Tillidsposter: Bestyrelsesleder for KVINFO, 2014-; medlem af Undervisningsministeriets arbejdsgruppe
for det nationale dialogforum om skoleledelse 2014-; medlem af Mandag Morgens Tænketank om ledelse af fagprofessionelle, 2009; tidl.: medlem af studienævnet, redaktionsmedlem af tidsskriftet ”Kvinder,
køn & forskning”, 1998-2003, og medlem af kriminalforsorgens akkrediteringsråd, 2004-09; Europæisk
regional redaktør på ”International Journal of Qualitative Studies in Education.” 2007-12.
Udmærkelser: Krakaprisen, 2004; Edith og Valborg Larsens Legat, 2002; Sølvmedalje ved Københavns
Universitet, 1996.
Begrundelse: Dorthe Staunæs (DS) har gennem sin forskning i køn, etnicitet og skoleliv bidraget til at
udfordre og nuancere debatten om betydningen af køn, alder og etnicitet for børns adfærd. Dermed
bidrager hun også til nuancering af de senere års pædagogiske og politiske debatter om indretningen
af folkeskolen og om ledelsens rolle i forhold til udvikling af identitet, følelser, kompetencer og adfærd
hos børn og unge. Gennem sine forskningsaktiviteter og engagement som debattør har DS fungeret som
modvægt til den voksende tendens til at betragte pige- og drengebørn som væsensforskellige per se.
Hun står bekymret overfor, kønsbaseret opdeling og ser det som en begrænsende praksis, som ikke tager
højde for børns individualitet eller for de måder hvor på, skolen er med til at producere forskelle. Den
anskuer alene børnene som produkter af deres biologiske køn. Dermed går DS også indirekte op imod
påstanden om det feminiserede skolesystem, som forfordeler drenge og belønner piger, alene baseret
i forestillinger om, at det biologiske køn er af altovervejende betydning for adfærd, kompetencer og
potentialer. DS bidrager endvidere igennem sin forskning til at belyse, hvordan race og etnicitet væver sig
sammen med køn og indgår i skolens affektive økonomi og indgår i konstruktionen af ’problembørn og –
elever’ i skolesystemet.
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Stig, Benthe – 2008/09
Født: 1926
Sted: Odense
Uddannelse: Socialrådgiver fra DSH, Den Sociale Højskole, Århus, 1976; journalistuddannet på Fyns Venstreblad/Lolland Falsters Folketidende, 1947-50; Nysproglig student fra Sct. Knuds Gymnasium, Odense,
1945.
Arbejde: Konsulent i Arbejdsmarkedsstyrelsen med koordinering af ligestillingskonsulenternes arbejde,
1986-96; heri en 4-årig periode med projekt i medarbejderudvikling og ligestilling i nordiske lande for
Nordisk Ministerråds arbejdsmarkedsudvalg, samt projekt på Fyn om medarbejderudvikling og ligestilling
i virksomheder sammen med Anne Marie Jakobsen; ligestillingskonsulent i Arbejdsformidlingssystemet
i AF - Vejle Amt, 1981-86; tidligere en række forskellige jobs som bl.a. dagbladsjournalist, socialundersøger, kontorleder, familievejleder, lærer på socionomuddannelsen på RUC og med i forskningsprojekt om
arbejdsmiljø på Handelshøjskolen i København.
Tillidshverv: Bestyrelsesmedlem i Dansk Socialrådgiverforenings Seniorsektion, for Region Syd 2007-;
Byrådsmedlem for SF i Vejle, 1997-2006; hovedbestyrelsesmedlem og folketingskandidat for VS omkring
1986; landsforkvinde/næstforkvinde i Dansk Kvindesamfund i 1980’erne; hovedbestyrelsesmedlem,
Dansk Socialrådgiverforening omkring 1975.
Udgivelser: ”Verden er ikke et terapeutisk samfund”, Modtryk, 1976; ”Det lønner sig – om kvinder i mandefag”, Arbejdsdirektoratet, arbejdsnotat nr. 7 (1989); herudover en lang række artikler i publikationer
om socialpolitik, ligestilling, kvindepolitik.
Begrundelse: Benthe Stig (BS) har i mange år stået for en omfattende, effektiv, praktisk ligestillingsindsats både i forhold til arbejdsmarkedet og det politiske område. Som ligestillingskonsulent i AF i Vejle
amt tog hun f.eks. initiativ til en landsklub for de mange KIM-grupper (Kvinder i Mandefag), som ligestillingskonsulenter i hele landet havde fået organiseret. Det blev til en vældig indsats for at nedbryde det
kønsopdelte arbejdsmarked. BS var også meget tidligt opmærksom på, at hele IT–området kunne blive
anledningen til endnu en ubalance på arbejdsmarkedet. Derfor tog hun i begyndelsen af 80’erne initiativ
til et netværk af kvindelige lærere i Vejle amt, som interesserede sig for pigepædagogik og ny teknologi.
Her udvikledes en opmærksomhed omkring piger og teknologi, som bl.a. var medvirkende til indførelsen
af et nyt skolefag ”natur og teknik”. Desværre var det svært at få skolerne til for alvor at mainstreame
deres undervisning med det resultat, at IT-branchen i dag fortsat går glip af en ganske stor talentmasse.
Både i Dansk Kvindesamfund og politisk har BS arbejdet utrætteligt for øget ligestilling mellem kvinder og
mænd. Den helt store mønsterbryder blev hun, da hun i en alder af 71 år blev valgt ind i Vejle Byråd for
SF, hvor hun sad til udgangen af 2006. Også her trækker BS’s politiske arbejde mange kønnede spor.
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Stærke, Marie - 2010/11
Født: 1979
Sted: København
Uddannelse: Dansk som tilvalgsfag på Københavns Universitet, 2005; stud.mag. i historie på Københavns
Universitet, 2001; engelsk på Københavns Universitet, 2000; student fra Køge gymnasium, 2000.
Arbejde: Selvstændig og ejer af virksomheden Bureau Stærke, 2015-; borgmester i Køge Kommune,
2007–13; formand for Kulturudvalget i Køge Kommune, 2006; valgt ind i Køge Byråd, 2001-; medlem af
Børneudvalget og Kulturudvalget i Køge Byråd, 2001-.
Tillidshverv: Gruppeformand for Socialdemokraterne i Køge byråd og 2. viceborgmester, 2014–; politisk
ordfører for samme i Køge Byråd, 2003–07; formand for DSU–Køge, 1999–2001.
Udmærkelser: Optaget i Krak 2001.
Begrundelse: Marie Stærke (MS) blev med sin udpegning til borgmester i Køge, ikke alene en af de meget få kvindelige borgmestre i Danmark (12 ud af 98). Hun var også en UNG kvindelig borgmester. Det er
virkelig et særsyn med yngre kvinder på tunge politiske poster i det kommunale Danmark. Alene derfor
er hun selvskrevet til Kvindernes Blå Bog.
MS har gjort en bemærkelsesværdigt hurtig karriere. Hun har siden 2001 været medlem af Byrådet i
Køge for Socialdemokraterne. Allerede i 2007 blev hun valgt til at efterfølge den afdøde borgmester,
Torben Hansen. Hun blev herved den yngste kvindelige borgmester nogensinde i Danmark. Ved valget i
2009 fik hun et meget højt antal personlige stemmer - over halvdelen af alle stemmer afgivet på Socialdemokraterne - og Byrådet valgte hende som borgmester for de næste 4 år. MS rykker virkelig ved
både børns og voksnes opfattelse af, hvilket køn og hvilken alder en borgmester har. Det er et opgør med
normer på alle leder og kanter. At det er gået så fint for MS, skyldes nok ikke mindst, at hun har formået
at bevare sig selv både som menneske og som kvinde. Hun har ikke lavet om på sig selv for at passe ind
i kulturen af gamle selvbevidste mænd i jakkesæt. Det kræver en stærk personlighed og siger noget om
den styrke, hun har, at hun kan gå hele vejen uden at gå på kompromis med sin kvindelighed. Netop det
gør hende til en rigtig god rollemodel for unge kvinder, der interesserer sig for politik. Det blev også
tydeligt for dem, der i foråret 2009 hørte hende holde oplæg for faglige tillidskvinder om ligestilling
i kommunalt regi. F.eks. berettede hun helt åbent om en situation, hvor hun valgte at aflyse et stort
borgermøde om et slemt vandforureningsproblem, da en mand på mødet akut måtte køres på sygehus,
umiddelbart før mødets begyndelse. Da manden senere døde, fik hun efterfølgende stor ros for sin respektfulde måde at håndtere situationen på. Det vidner om både mod og ærlighed.
Ikke mindst, har hun grund til at være stolt af, at Køge vandt kampen om det nye Universitetssygehus
i Region Sjælland. I december 2010 blev MS den første borgmester nogensinde til at gå på barsel, og
hun fik en datter i januar 2011. I vinteren 2012 udfordrede hendes barselsvikar hende og stillede op
mod hende som borgmesterkandidat for S. MS vandt valget, men ved kommunalvalget i 2013 måtte MS
fratræde borgmesterposten, da hun ikke kunne samle flertal bag sig trods det højeste antal personlige
stemmer. MS er i dag gruppeformand for S, 2. viceborgmester og oppositionsleder i Køge byråd.
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Svendsen, Lotte – 2008/09
Født: 1968
Sted: Rønne
Uddannelse: Filminstruktør fra Filmskolen, København, 1995; Rønne privatskole, 1985.
Arbejde: Filminstruktør og manuskriptforfatter, Per Holst film, 1997-; teater og cabaret; medstifter af
satiregruppen Emmas Dilemma, som lavede fem shows og syv tv-programmer til DR, 1995-; freelance
ved DR 1995-; skribentvirksomhed og foredragsvirksomhed klummeskribent på Jyllands-Posten; foredragsholder på Den Europæiske Filmhøjskole; foredragsholder om bl.a. kønsroller, politik, materialisme
og trends.
Produktion: U-turn, 2014; instruktør på: Spillefilmene Max Pinlig på Roskilde - nu med mor, 2012; Max
Pinlig 2, 2011; Max Pinlig, 2008; på: TV serien Klovn, 2005; spillefilmen Tid til forandring, Per Holst Film,
2004; TV serierne: Er du skidt, skat? 2003; og Emmas dilemma, 2001; spillefilmsdebuten Bornholms
Stemme, sociale og politiske satire, Per Holst Film, 1999; instruktion af kortfilmen Royal Blues, Per Holst
Film, 1997; instruktion af TV-filmen Mors Dag, 1996; instruktion kort/fiktion Café Hector, 1996; manuskript og instruktion af kort/fiktionfilmen Harmony, 1995; Kort/fiktionfilmen Kys en solsort; 1995.
Udmærkelser: YoyBio publikumsprisen, Børne og Ungdomsprisen for Max Pinlig 3, 2013; optagelse i
Kraks Blå Bog, 2011; Robert for årets bedste børnefilm for filmen Max Pinlig, 2009; Robert for årets
novellefilm Royal Blues, 1998; en Robert, Nordisk Film Award og Grand Prix på Odense Film Festival for
kortfilmen ”Royal Blues”, 1997; Robert for årets instruktør, Bodilprisen for bedste danske film; Robert for
årets manuskript, Robert for årets sang Robert for årets instruktør, Bodilprisen for bedste danske film,
Robert for årets manuskript, Robert for årets sang,
Tillidsposter og medlemskaber: Medlem af Det Danske Filmakademi; medlem af juryen til optagelse af
elever på Den Danske Filmskole.
Begrundelse: Lotte Svendsen (LS) har med sin samfundskritiske kvindekabaret Emmas Dilemma ramt
plet. Hendes ”gammeldags” politiske holdninger om solidaritet, rummer bestemt også søstersolidaritet.
Det røber sig i udtalelser som: ”Det er kapitalen, som får os kvinder til at løbe rundt og føle os grimme
og forkerte - som får os til at skifte udseende og garderoben ud fire gange om året. Det kommer jo ikke
fra småkreative, homoseksuelle designere. Det er et større maskineri, som har fuldstændig frie tøjler”.
Hendes meget samfundskritiske film tager virkelig fat om emner som kollektiv ensomhed og forestillingen om materiel lykke.
Hele LS’s liv har været båret af et stærkt socialt engagement. Det gælder også ungdomsårene med
BZ-bevægelsen i København. Med sin skarpe og meget venstreorienterede tunge ser mange hende som
en yngre kvindelig pendant til Erik Clausen. Hun lægger ikke skjul på, at hun tager afstand fra kapitalens
undertrykkende mekanismer med alt, hvad det fører med sig af egoisme og forbrugerræs.
Hendes nye og anderledes tilgang til temaerne ligestilling mellem kønnene og social uretfærdighed er
guld værd for bevægelser, der har disse temaer på dagsordenen. Diskussionerne dør, hvis de ikke italesættes på ny med sin tids sprog og værdinormer. Dette bidrager LS afgjort til med sine film og sit satiriske
TV arbejde.
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Søndergaard, Sanne – 2015
Født: 1980
Sted: Ikast
Uddannelse: Stud.public, Syddansk Universitet -herunder Kvinder- og kønsstudier på KU - ikke færdiggjort speciale, 2002-06; journalist fra Danmarks Journalisthøjskole, Århus, 2004; student fra Ikast Gymnasium, 1999.
Arbejde: Bl.a. blogger, 2013-; fast paneldeltager i Søndagsfrokosten på P1, 2013-; optrådte med showet
Kram fra Kbh. med Mads Brynnum, 2009; var med i Stand-up.dk sæson 6, 2009; forfatter, 2008-; klummeskribent ved Urban, 2008-10; ved Dagbladet Information, 2006-07; ved ungdomsmagasinet Chili,
2006; medvirkede i Comedy Fight Club på TV 2 Zulu, 2007; optrådte på FBI Klubtour, 2007 og 2008;
semifinalist ved Danmarksmesterskaberne i stand-up, 2006; standup-komiker, 2005.
Udgivelser/produktion: Onemanshowet Snak, aug. 2015-; Onemanshowet Kvinde? 2015-; biografien
Solo - med mit køn på slæb, Gad, 2015; onemanshowet Mandehader? - et show om at være alt for glad
for pik, 2014; blogindlæg på solosanne.dk, 2013-; romanen Hell man, Gyldendal, 2012; onemanshowet
Ding Dong Darwin, 2011; romanen, Proforma, Gyldendal, 2011; onemanshowet Dameblade og andre
dødstrusler, 2010; ungdomsromanen Kære Dødsbog, Gyldendal, 2008; en stribe klummer, kan ses på
sannesoendergaard.dk, 2006-10.
Udmærkelser: Suzanne Gieses Mindelegat, 2013.
Begrundelse: Sanne Søndergaard (SS) er noget så usædvanligt som en hardcore feministisk standup
komiker. Hun sætter med et fantastisk gåpåmod og en enorm energi, køn og ligestilling på dagsordenen
på helt nye måder ... provokerende og super sjovt. Men også med en komik, der får folk til at tænke.
F.eks. kan hun sige: ”Mænd tror tilmed, at pikken er en gud og brokker sig, hvis kvinder ikke synes det
samme. Men det gør kvinder jo. Pikken er gud; men derfor vil kvinder sgu stadig have det samme i løn!”.
SS vil ændre verden ved at udstille det, der begrænser menneskers muligheder for at vælge frit. ”Verden
skal være mere fair, så vi alle kan blive mere frie”, siger hun på sin hjemmeside. Hun er træt af at ”rigtige
drenge” ikke må være stilfærdige og ”rigtige piger” ikke må være udfarende og påfaldende. SS illustrerer
igen og igen, at på mændenes traditionelle bane har de den store hjemmebanefordel, mens kvinder er
på udebane – som komikere, topchefer, meningsdannere, politikere, ja, bare de er en lillebitte smule
ambitiøse i deres arbejde. Når de virkelig udfolder sig der, mister de noget af det traditionelt kvindelige – det passive, blide og ufarlige. Dette tilsyneladende individuelle dilemma med at skulle være blid og
have stor gennemslagskraft på samme tid, er i virkeligheden en fejl ved systemet, vores samfund, vores
normer og kultur, som kun kan ændres ved at blive holdt frem i lyset.
SS er en ørn til at afsløre dobbeltstandarder. F.eks. reflekterer hun på sin blog (19.2.2015) over, hvordan
Politiken laver overskriften: “Kvinderne løb med de nordiske litteraturnomineringer”, men egentlig udgør
kvinderne kun 57 procent af de nominerede… og så gennemskriver hun hele artiklen men udskifter
”mænd” med ”hvide” og ”kvinder” med ”sorte”. En fantastisk effektiv måde at synliggøre, hvordan det
maskuline favoriseres umærkeligt, fordi det er normen.
Og sådan vender SS tingene på hovedet, så vi opdager, hvad der er på spil. Sit foredrag om voksenmobning er f.eks. baseret på 12 effektive metoder til at optimere sin mobning. På den måde sætter hun i
realiteten ord på nogle af de mekanismer, der er i spil, og gør det meget lettere at sige fra over for den.
SS’s komik og temaer provokerer helt vildt. Hun må stå model til rigtig meget hate-speech især fra
mænd. Men hun bestræber sig faktisk på at lave shows, hvor mænd og kvinder kan grine sammen i stedet for at hade hinanden.
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Sørensen, Susanne Kriegbaum 2015
Født: 1958
Sted: Västerås i Sverige
Uddannelse: Projektstyring i Praksis, akademiniveau, Erhvervsakademi Aarhus, jan.-marts 2014;
Coaching i organisationer, akademiniveau, Køge Handelsskole, jan. 2007; Lederuddannelse for kvinder
i fagbevægelsen, FLUK/Victoria, Esbjerg Højskole, 2002–03; Ledelse og samarbejde, merkonomkursus,
Randers Handelshøjskole, 2002–03;Voksenunderviseruddannelsen, Danmarks Lærerhøjskole, 1999–
2000; VPG – Voksen Pædagogisk Grunduddannelse, 5 uger, LO Skolen, Helsingør, 1991; 10. klasse Ølgod
Ungdomsskole, 1975.
Arbejde: LO konsulent, Fyn, 2014-; Næstformand og faglig sekretær, Kvindeligt Arbejderforbund, KAD,
Tønder og 3F Vest Sønderjylland, 1999-2013; Underviser i KAD,1990-99; Udstationeret for KAD som
observatør og ideudvikler I KAD’s projekt AnaClara i Santiago i Chile i 3 måneder, 1996; Underviser i LO,
projekt i Tjekkiet og Slovakiet, hvor opgaven var at uddanne kommende faglige undervisere i de pågældende lande, 1994; Servitrice, Skibbroen i Tønder, 1985-88; Servitrice, Carl Skoma’r i Tønder, 1983-84;
Lagermedarbejder, We-Ha i Tønder, vinterarbejde 1977-83; Regnskab, indkøb og personale, Lakolk Selvbetjening, Købmand, sommerarbejde, 1976–81.
Tillidshverv: Medlem af socialdemokraterne i Syddanmarks ligestillingspolitiske arbejdsgruppe, 2014-;
byrådskandidat i Tønder for socialdemokraterne, 2013; næstformand 3F /Fagligt Fælles Forbund, Vest
Sønderjylland, 2007-12; bestyrelsesmedlem i LO Tønder 2005-12; næstformand i KAD Tønder, 1999–
2005; netværksambassadør for FIUs ligestillings- og mangfoldighedsnetværket i Sønderjylland, 2002-;
bestyrelsesmedlem i LO Amt Sønderjylland i årene omkring år 2000; medlem af LO Amt Sønderjyllands
socialudvalg, 1989-96.
Begrundelse: Susanne Kriegbaum Sørensen (SKS) er en flot rollemodel for faglige kvinder. Uden egentlig
ungdomsuddannelse er det lykkedes hende at få et spændende arbejdsliv, hvor kurser og uddannelse
lidt efter lidt har rustet hende til nye udfordringer. Hun har forstået at nyttiggøre de muligheder, der åbnede sig for hende via hendes faglige engagement i KAD og siden 3F. Faglig lederuddannelse for kvinder
gav hende en indsigt i og forståelse af, hvordan køn er på spil alle steder – ikke mindst i fagbevægelsen
og på arbejdspladserne. Den lærdom, der også udsprang af de mange drøftelser på rene kvindehold, har
hun siden omsat i jobbet som netværksambassadør i mangfoldighedsnetværket i Sønderjylland lige siden
2002. Nok den længst fungerende netværksambassadør FIU ligestilling har haft. Her har hun formået at
inspirere en lang række tillidsvalgte til at tænke køn ind i deres daglige virke på de enkelte arbejdspladser. Det er i de mange år lykkedes hende at få tillidsvalgte og andre interesserede til år efter år at melde
sig til netværket og være aktive, både med arbejdspladsprojekter og deltage i FIU ligestillings mange
tilbud.
SKS har også været ligestillingsbevidst partipolitisk. Således deltog hun i socialdemokraternes centrale
ligestillingspolitiske udvalg helt tilbage i 80’aerne, hvor hun bl.a. var med til at skrive en pamflet om sammenhængen mellem familie og arbejdsliv: Ude & Hjemme. Allerede dengang slog hun til lyd for barselsrettigheder til mænd.
Ligestillingstemaer har hendes store interesse både på det nære og på det det globale plan. Studierejser
og arbejdsopgaver i bl.a. Chile har givet hende et helt unikt indblik i, hvad demokrati betyder for kvinder
og børn. Har man først set kvinders rettigheder og udfordringer med globale kønsbriller på, så er de ikke
sådan lige til at tage af.
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Tellier, Siri - 2011/12
Født: 1946
Sted: Virum
Uddannelse: M.Sc, Harvard School of Public Health (speciale i sundhedsdemografi), 1970; B.A. i biologi,
Harvard College, 1968.
Arbejde: Ansat i FN, 1972-92 og 2002-09, de fleste år i UNFPA (United Nations Population Fund) bl.a.
udsendt som chef for landekontoret i Afghanistan, 1977-79, Kina 1980-82 og 2002-06 (i 2002-06 også ansvarlig for Nord Korea) samt Direktør for UNFPA’s kontor i Genève, 2006-09; direktør for UNDP program
vedr. kvinders deltagelse i vand- og sanitetsprogrammer, 1987-92; chef for den internationale afdeling i
Dansk Røde Kors, 1992-2001. Har i mange år undervist i demografi og sundhed på universiteter i København, Genève, Beijing, Harvard m.fl.
Tillidshverv: Valgt af personalet til Ansættelses- og Forfremmelsesudvalg for UNFPA og UNDP, 1985-89;
formand for Population Association of America working group of women, 1975-77.
Udmærkelser: Optagelse i Kraks Blå Bog, 2012; “The Population Award for International Assistance” i
Kina, 2011.
Udgivelser: Bl.a. “Tools for Community Participation” redigeret af Lyra Srinivasan, Practical Action Publishing, 1989; Eklund, L and S Tellier, 2012, “Gender and international crisis response: do we have the
data, and does it matter?” Disasters, 2012. Pyone, T, BL Sorensen, et al., 2012; “Childbirth attendance
strategies and their impact on maternal mortality and morbidity in low-income settings: a systematic
review.” Acta Obstet Gynecol Scand 91(9): 1029-1037, Zheng, X, L Pang, S Tellier et al., 2013; “The changing patterns of abortion among married women in China, 1984-2005.” Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol
166(1): 70-75, Hansson, LN, S Tellier, et al., 2013; ‘“Political fertility in the occupied Palestinian territory:
an ethnographic study’, Lancet 382. Demaio, A, J Jamieson et al., 2013; ‘“Non-communicable diseases in
emergencies: a call to action.’” PLOS Currents Disasters. Tellier, S and S Lund eds, 2014; ‘Sexual and reproductive health and rights: Agreements and Disagreements. A background document of the evidence
(4th edition).’ SRHR Working Group. Tellier, 2014; ‘Ageing – a global demographic destiny?’ Global Health
Minders. Tellier, 2014; ‘Demographic profile in disaster situations, using secondary data’. ACAPS, 2014.
Begrundelse: Siri Tellier (ST) har haft en international karriere på meget højt niveau, hvor hun har brugt
sin viden om demografi og sundhed til at skabe ny opmærksomhed om emner, som ofte har haft til formål at forbedre kvinders vilkår i verden. Hun har været nyskabende, påvirket politikker og skabt praktiske
løsninger. Hun har arbejdet med international sundhed, både i udvikling og katastrofesituationer. Hendes
arbejde for FN og Røde Kors har givet hende mulighed for at påvirke politikker på nationalt og internationalt niveau og gennemføre programmer med henblik på at afhjælpe problemer. Som 31-årig blev hun
chef for UNFPA i Afghanistan, hvor hun havde ansvar for bistanden til den første folketælling i landet
samt programmer for at mindske mødredødelighed. Fra 1980 havde hun ansvar for bistand til folketælling i Kina som den første UNFPA chef i landet. I 1992 vendte hun tilbage til Danmark for at give sine
børn en dansk opvækst. I Dansk Røde Kors tog hun bl.a. initiativ til en konference i 1995 om forbedret
lokal forankring af nødhjælp (“Programming Relief for Development”). Fra 2002 var hun chef for UNFPA’s
kontor i Kina. Som formand for en komité, der koordinerede international bistand til AIDS-bekæmpelse,
havde hun en central rolle i udviklingen af den kinesiske AIDS-politik. Hun arbejdede også med reformer
af ét-barnspolitikken for at indføre internationale principper. I Nordkorea fik hun gennemført, at tiltag for
at mindske mødredødelighed var en vigtig del af nødhjælpen.

172

I KVINDERNES BLÅ BOG 2015

Thomsen, Britta – 2008/09
Født: 1954
Sted: Ålborg
Uddannelse: Student, Århus akademi, 1974; cand.mag. i historie og portugisisk, Århus Universitet.
Arbejde: Grundlægger af Britta Thomsen Consulting, 2014-; medlem af Europa-Parlamentet for Socialdemokraterne, 2004 -14; tidligere konsulent, voksenunderviser, foredragsholder, tolk og kulturformidler,
1974-; har som konsulent primært beskæftiget sig med europæiske projekter inden for arbejdsmarkedspolitik, integration og ligestilling.
Tillidshverv: Bl.a. medlem af Socialdemokraternes hovedbestyrelse, 2000-04; i Europa-Parlamentet:
medlem af Europa-Parlamentets delegation for Mercosurlandene og de centralasiatiske republikker,
medlem af Udvalget for Industri, Forskning og Energi, formand for den socialdemokratiske gruppe i
udvalget for Ligestilling og Kvinders Rettigheder, medlem af bestyrelsen i det europæiske socialdemokratiske kvindeudvalg PES Women, 2004-14; medlem af bestyrelsen for Center for Socialøkonomi, 2001-14.
Udmærkelser: Dansk Kvindesamfunds Mathildepris for sit store, vedholdende og visionære arbejde for
ligestilling i EU, 2015; Sundhedskartellets ligelønspris, 2012; europæiske Kvinders pris for sin indsats i
kampen imod trafficking, 2010.
Begrundelse: Britta Thomsen (BT) kæmper en utrættelig kamp for kvinders rettigheder ikke bare i Danmark, men også i Europa. Hun har ikke mindst været med til at få sat trafficking og prostitution på den
politiske dagsorden i Europa, ligesom hun har lagt mange kræfter i at fremme ligeløn mellem kvinder og
mænd.
Med sin uddannelse som cand. mag i historie og portugisisk med yderligere studier i spansk har BT gode
forudsætninger for at samarbejde og skabe netværk på tværs af sproglige og kulturelle skel. Dette er
særdeles tydeligt, når hun leder faglige studieture til bl.a. Madrid og Lissabon med fokus på alt det nye,
der sker i ligestillingsmæssigt i disse lande. Det gælder ikke mindst omkring kønsbestemt vold, som
Spanien satte fokus på under den socialdemokratiske regering fra 2004-12. Hun har været en uvurderlig
guide, som både kan sproget og kender til de politiske forhold i de lande, som FIU-ligestilling har besøgt
med tillidsvalgte fra Danmark. Der bliver også trukket på hendes brede netværk af lokale folk i en lang
række EU-lande, når der skal indhentes inspiration og samarbejde med østlandene.
BT brænder for at være med til at udvikle den europæiske velfærdsstat. Det fremgik tydeligt ved overrækkelsen af Mathildeprisen i 2015, hvor BT’s indsats blev hædret med ordene: ”Vi kan takke dig for, at
vi har et Ligestillingsinstitut, men i virkeligheden er det andre lande i EU, der har haft langt større glæde
af dit store arbejde, der har sat nye standarder inden for ligestilling. Du har været med til at lovgive om
kvoter til bestyrelser, og du har været med til at vedtage love, der beskytter den vandrende kvindelige
arbejdskraft, så de kan blive beskyttet”. Beskæftigelse og ligestilling er BT’s højeste politiske prioriter, og
hun arbejdede også fra sin plads som næstformand i Udvalget for Industri, Forskning og Energi for øget
fokus på forskning og energipolitik, da det er derigennem, at de nye job skabes.
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Thomsen, Brynhild - 2009/10
Født: 1970
Sted: Færøerne
Uddannelse: Journalist fra Danmarks Journalisthøjskole (radio TV), Århus, 1996; HF fra Hoydalar i Tórshavn, 1989.
Arbejde: Nyhedsredaktør i KVF (færøsk pendant til DR), 2013-; nyhedschef på Færøernes største avis
Dimmalætting, 2007-13; redaktionschef på samme avis, 2006-07; freelance journalist med kunder i både
England (BBC), Skotland og Danmark 1998-2006; Aktualitetsvært på færøsk TV 1996-97; nyhedsreporter
på færøsk radio og på færøsk TV begge steder i praktik, 1994-96.
Udgivelser: Utallige kronikker, klummer, TV indslag og TV udsendelser.
Begrundelse: Brynhild Thomsens (BT) hjerte banker uafbrudt for menneskerettigheder og retfærdighed.
I et lille bitte samfund som Færøerne er der brug for ”offentlige vagthunde” endnu mere end f.eks. i Danmark. ”Alle kender alle” er en del af hverdagen på Færøerne, og det har historisk altid haft konsekvenser
for menneskers individuelle udfoldelser. Det færøske samfund er stadig relativt styret af religiøse kræfter,
der ønsker høj moral samt klassiske, patriarkalske familiemønstre. Det gør BT meget for at ændre på.
Hun har således bombarderet politikere med spørgsmål, artikler og synspunkter om et moderne Færøerne. Og hun er en ildsjæl både i forhold til abortspørgsmålet og homoseksuelles rettigheder. Der skal,
også selv om man er professionel journalist, mod til at gå i spidsen for sådanne emner på Færøerne.
Oplysning og god research er nøgleordene for hendes indsats, og hun har gang på gang stillet spørgsmål
til færøske politikere om, hvorfor Færøerne er så dårlige til statistisk dokumentation – på nær når det
gælder fiskeripolitiske spørgsmål.
Dokumentation er vigtig for udviklingen, og BT ønsker om nogen en god udvikling for Færøernes befolkning. Især ønsker hun, at færøske kvinder bliver bedre til at kræve deres ret og indgå i politiske sammenhænge. De må også på den måde bearbejde de generelt noget konservative mænd, til gavn for nulevende og især kommende generationer af piger og kvinder.
BT er ildsjæl, når det gælder nedbrydning af tabuer, og hun er den bedste til det! Det blev særlig tydelig
i forbindelse med den kontroversielle § 266 b. Efter flere heftige diskussioner i Lagtinget og i medierne
endte forslaget med, at det fremover er forbudt at mobbe/diskriminere homoseksuelle grundet deres
seksualitet! Brynhild var primus motor på den progressive side og blandede sig dagligt i diskussionerne.
Hun var helt uvurderlig for udfaldet af drøftelserne.
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Thorbek, Jytte - 2010/11
Født: 1939
Sted: Herringløse v. Roskilde
Uddannelse: Dr. jur., Lunds Universitet, 1973; cand.jur., Københavns Universitet, 1967.
Arbejde: Selvstændig advokatvirksomhed med møderet for Landsret og Højesteret, 1975-; forskningsstipendiat og forskningsadjunkt ved Institut for Europæisk Markedsret, Handelshøjskolen i København,
1969-74; ansat i Socialministeriet og hos landsretssagsfører E. Hartwig, 1967-69.
Tillidsposter og medlemskaber: Medlem af SF’s hovedbestyrelse og forretningsudvalg først i 80erne;
forkvinde for Dansk Kvindesamfund, 1981-83; tidligere medlem af bestyrelsen for Kvinderetlig Skriftserie,
DJØF.
Udgivelser: Hæfte om mobning til bl.a. forældre, udarbejdet for Lawhouse.dk i 2009; artikler og kronikker i dagblade og fagblade: Bl.a. ”Hvorfor må danskere ikke være brune?”, kronik i Politiken 2008; ”Hvis
jeg er neger, er du racist?”, kronik i Information, 2008; tekster og manual til undervisning om diskrimination, for Lawhouse.dk 2006; ”Strejftog på juraens slagmark”, Aschehougs Forlag, 2002; Håndbogen
”Kvinde – dine rettigheder”, sammen med J. Lindgård og K. Ketscher, 1983; ”Ligestillingslovgivning” sammen med Ruth Nielsen, 1976; afhandlinger om advokaterne i EF og om selskabsretlige problemer i EF,
om den sovjetiske aftaleret og ”De skandinaviske valg- og partiregler i kvinderetligt perspektiv” i ”Årbog
for Kvinderet” 1978; ”Selskabsorganernes kompetence i EF”, 1973; tidligere medredaktør af ”Årbog for
Kvinderet” og fast bidragyder til ”Internationales Erbrecht” sammen med W. Steiniger.
Udmærkelser: Bl.a. Dansk Kvindesamfunds ”Mathildepris” for arbejdet med ofre for vold og voldtægt,
1980; K.K. Steinckes Mindelegat 1980.
Begrundelse: Jytte Thorbek (JT) har været optaget af kvinders vilkår lige siden 70’erne, hvor hun var aktiv
i SF’s kvindegrupper og fortaler for bl.a. ligeløn, tvungen barselsorlov til fædrene og kønskvotering. JT var
også en af de drivende kræfter, da Grevinde Dannerstiftelsens hus blev reddet fra nedlæggelse og omdannet til krise- og kvindecenteret Dannerhuset. JT har undervist mange kvinder og piger i selvforsvar og er fortaler for, at piger lærer det i skolen, så de bliver bedre til at forsvare sig. JTs kompetencer er jura, kvinderet,
samværsret og erstatningsret, som især handler om at skaffe erstatning til ofre for vold, voldtægt og incest.
Igennem årene har JT ydet en stor indsats for at forbedre retsstillingen for skilsmissebørn og volds- og
voldtægtsramte kvinder, ligesom hun har været en brav frontkæmper for mennesker, som er kommet i
klemme i systemet. JT har involveret sig i sager, hvor det enkelte menneskes ret og liv er sat over styr af
det administrative system. I indignation over disse sager skrev hun bogen ”Strejftog på juraens slagmark”, som skildrer sager, hvor der er sket fejlbehandlinger fra myndighedernes side. Sagerne er alle
alvorlige beretninger om samvær, børnekidnapning, lægefejl og miljøovertrædelser, der har haft fatale
følger for hendes klienter.
JT har udvidet sin indsats for kvinder og børn vældigt meget med hjælp til kvinder af anden etnisk oprindelse. Det har øget hendes forståelse for de store problemer, som disse kvinder har pga. af den mandsdominerede kultur, de er opvokset med. Hun er imponeret over den indsats, som krisecentrene udfører,
især deres evne til at skabe samarbejde med advokaten.
JT har de senere år suppleret sit virke med sociale sager med hensyn til fysisk og psykisk handicappede.
Den økonomiske stramning har medført stor retsusikkerhed for denne ofte oversete svage gruppe.
JT er også aktiv i Cyklistforbundets Hillerød afdeling, hvor hun arbejder på at få forbedret trafikforholdene for cyklisterne og samtidig gavne miljøet.
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Thorsen, Mira C. Skadegaard 2009/10
Født: 1965
Sted: Hørsholm
Uddannelse: Ph.d. studerende og studieadjunkt på Aalborg Universitet, København, 2013-; grunduddannelse i menneskerettigheder, Dansk Institut for Menneskerettigheder, 2005; cand.mag. litteraturvidenskab, Københavns Universitet, 2001; bachelor i antropologi fra Københavns Universitet og Columbia Universitet, afsluttet 1992; videregående uddannelser: Liberal Arts Degree - Bachelor Filosofi fra St. John’s
College i Annapolis, Maryland og Santa Fe, New Mexico (USA), 1984-87; ungdomsuddannelse - Gill. St.
Bernard’s High School, Peapack/Gladstone, NJ (USA), 1983.
Arbejde: Studieadjunkt på Aalborg Universitet, København, 2013-; ekstern lektor på Roskilde Universitet, 2008-; Senior Advisor i Global CSR - Corporate Social Responsibility - med speciale i diskrimination,
2001-; oplægsholder – og underviser i mange forskellige sammenhænge for både private og offentlige
institutioner og organisationer (inklusiv forskellige uddannelser, politiske organisationer, tænketanke og
kulturinstitutioner som f.eks. Det Danske Filminstitut, Kaospiloterne, Cevea og Kvinfo), 2001-.
Tillidshverv: Bestyrelsesmedlem, European Network Against Racism (ENAR), 2010-; bestyrelsesmedlem,
Documentation and Advisory Center for Racial Discrimination (DRC), 2001-;
Udgivelser: Bl.a. akademiske artikler om strukturel diskrimination herunder ”Strukturel diskrimination i
hverdagen”, 2014; andre diskriminationstekster og materiale til undervisning om diskrimination, samt en
række artikler og kronikker i dagblade og fagblade. Bl.a. ”Man behøver ikke råbe perker på gaden for at
der er tale om diskrimination”, kronik i Politiken, 2014; ”Hvorfor må danskere ikke være brune?”, kronik i
Politiken, 2008; ”Hvis jeg er neger, er du racist?”, kronik i Information, 2008.
Begrundelse: Mira C. Skadegaard Thorsen (MCST) er et inspirerende eksempel på, hvordan man kan
forene karriere og et stærkt etisk og moralsk grundlag. Efter hendes opvækst i USA og ophold i både
Rusland, Indien, Italien og Frankrig, er MCST blevet interesseret i, hvordan menneskerettigheder, diskrimination, ligestilling og mangfoldighed sættes i spil i forskellige lande og kontekster. Denne interesse har
formet MCST’s forskning og karriere i Danmark. Allerede i 1996 fik hun ansættelse i Lawhouse.dk – det
nuværende Global CSR; en virksomhed, der arbejder professionelt med at rådgive virksomheder om
virksomhedernes samfundsansvar - Corporate Sociale Responsibility. MCST har udviklet og produceret
uddannelsesprojekter samt tilrettelagt og gennemført undervisning om ligebehandling, menneskerettigheder og diskrimination både i relation til det danske uddannelsessystem og erhvervsliv. I dag arbejder
og forsker MCST primært inden for strukturel diskrimination i forhold til alle diskriminationsgrundene,
men med særlig vægt på køn, racialisering og religion. Hendes arbejde består i identificering, analyse
og udvikling af strategier i forhold til ligestilling og diskriminationsbekæmpelse. MCST har formet sin
karriere i retning af forskning, undervisning, afholdelse af kurser og oplæg om strukturel diskrimination,
social eksklusion, ligestilling, interkulturelle kompetencer, interkulturel kommunikation, rådgivning samt
opbygning og udbredelse af viden og bevidsthed om diskrimination. Både som forsker og underviser
på AAU, RUC, i det private erhvervsliv og ligeledes det offentlige, betragtes MCST som en af Danmarks
bedste diskriminationseksperter. Man kan godt kalde hende en professionel og lidt aktivistisk nedbryder
af fordomme og diskrimination.
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Thygesen, Anna - 2010/11
Født: 1965
Sted: Århus
Uddannelse: Akademiøkonom, Exportakademiet, Aarhus, 1993; korrespondent i Spansk og Engelsk,
1988, Handelshøjskolen, Aarhus, 1988; klassisksproglig student, Aarhus Katedralskole, 1983.
Arbejde: Senior rådgiver, Geelmuyden Kiese, 2015-; direktør i PrimeTime Kommunikation, 2011-14;
selvstændig konsulentvirksomhed, 2008-11; forretningsudvikler hos TV2 Danmark, 2007-08; booking manager hos ArtPeople, 2006-07; programmedarbejder hos Strix Television, 2004-05; booking manager hos
ArtPeople, 2003-04; country manager hos RedGreen’s aktiviteter i Holland, Belgien og Frankrig, 2000-02;
administrerende direktør for Kurt Thorsen España, 1996-99; markedschef hos Berendsen Textil Service,
1993-96; area sales manager hos Milliken Danmark, 1991-93.
Tillidshverv: Bestyrelsesmedlem i kvindenetværket ”Albrightgruppen” 2006-15; advisory board medlem
af ”Sol over Gudhjem” kokkekonkurrencen, 2015-; medlem af VL gruppe 65, 2015-; Ejer af kommunikationsnetværket ”Kvinder og Kommunikation” 2015-.
Udgivelser: ”Anna T’s ABC”, Gyldendal, 2008; ”Om Mus og Mænd”, Pretty Ink, 2004.
Begrundelse: Anna Thygesen (AT) er en af de relativt få erhvervskvinder, der for alvor sætter køn på
dagsordenen i sit arbejde. Ud over at varetage stillingen som senior rådgiver i Danmarks største kommunikationsbureau, hvor hun er ekspert i feminin købsadfærd, har hun også sin egen konsulentvirksomhed,
hvor hun rådgiver private og offentlige virksomheder om feminin værdikultur med fokus på kvindelige
kunder og kvindelige ansatte.
AT har mere end 20 års erfaring fra danske og internationale virksomheder, hvor hun har beskæftiget
sig med generel ledelse, salg, marketing og kommunikation. Hun blev virkelig kendt i Danmark i 1998,
da den såkaldte PFA sag, en af Danmarkshistoriens store erhvervsskandaler om økonomisk kriminalitet,
var forsidestof i landets aviser og i TV i flere måneder. AT var administrerende direktør i Kurt Thorsens
spanske virksomhed, og hun var et af de centrale vidner i retssagerne, der fulgte. Efter dommene til Kurt
Thorsen og PFA direktøren Rasmus Trads tog AT bladet fra munden og skrev en afslørende, provokerende og hjertevarm erindringsbog om forholdet til den bedrageridømte byggematador før, under og efter
PFA-skandalen.
AT er en ivrig debattør, skribent og foredragsholder om emner, som alle handler om kvindeliv - kvinder
og magt, ligestilling i erhvervslivet, og kommunikation set med kvinders øjne. AT har ikke det varmeste
forhold til den såkaldte ”flinkeskole”, og hun er en ivrig fortaler for, at kvinder skal lade være med at
tænke så meget over, hvad andre måtte mene om os. Kvinder skal efter hendes mening undlade at sætte
sig selv i en offerrolle, men så at sige tage skeen i egen hånd, selv om konsekvenserne af de valg, vi nu en
gang foretager, ikke altid er til at overskue.
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Tin, Ida – 2009/10
Født: 1979
Sted: København – Nørrebro
Uddannelse: Projekt - og procesleder fra KaosPiloterne Århus, 2004; Skt. Martins College of Fashion i
London, 1999; Crash course in curating, Fundation School of Arts, Capetown i Sydafrika, 1996; Enterprise
Management in the Creative Arts, London College of Printing, 1999; Projektlederkursus i Indien 1998;
Kunstskolen i Århus, grafik og skulptur 1997; EVU (iværksætterkursus), 2005, samt mange kurser inden
for tegning, grafik og andet krea krea.
Arbejde: Iværksætter, grundlægger og Direktør for firmaet Clue (www.helloclue.com), der også er navnet
på firmaets app: En iPhone, Apple Watch og Android app for kvinder til at tracke deres reproduktive
cyklus. Clue’s vision er at erstatte p-pillen. Forfatter og tidligere selvstændig med Moto Mundo Aps, der
lavede motorcyklerejser i hele verden.
Udgivelser: “Direktøs” Rosinante, 2009; diverse artikler til rejse- og motorcykelblade og andre medier,
samt diverse blog indlæg om teknologi.
Tillidshverv: Urbans Rejsepanel 2008, optaget i Kvindelig Eventyres Klub, 2006-.
Begrundelse: Ida Tin (IT) er en flot rollemodel for de mange kvinder, der har lyst til at udforske verden fra
en motorcykel. Med sit liv viser hun, at kvinder også kan have masser af eventyrlyst og stor dristighed. At
man kan være en ”rigtig” kvinde på utallige måder. Hun udfordrer for alvor det snævre kvindebillede af
tryghed, faste rammer, materialisme og traditionelt familieliv. Hun er om nogen en kvinde, der forsøger
at få sine drømme og sin levevej til at gå op i en højere enhed.
28 år gammel, med motorolie i blodet, besluttede Ida Tin at bytte københavnerlivet væk for at arbejde
fra sin motorcykel i Amerikas ørkener. Ud over telt og den bærbare computer var en satellitterminal det
eneste inventar i det mobile arbejdsværelse. En byttehandel, der ikke kun handlede om at være iværksætter uden fast adresse, men også et forsøg på at finde en enklere og mere eventyrlig måde at leve på.
Det har betydet mange modige valg og mange fravalg. Modet til at træffe radikale valg, at følge lyst og
øve sig i at være modig bringer ikke altid komfort med sig. Det betyder også hårdt arbejde og dilemmaer.
Hun har markante holdninger i forhold til materialisme, seksualitet, familieliv etc. og er bevidst om de
valg, hun foretager.
IT er undfanget på en motorcykeltur, født under en hedebølge og vokset op på motorcykel, som barn
af globetrotterne Nina Rasmussen og Hjalte Tin. Siden hun var et år gammel, har hun sammen med
forældrene og sin storebror Emil rejst jorden rundt flere gange. IT var fra start en pige med en stærk vilje
og stor stædighed. Hun har rejst og boet mange forskellige steder i verden, hvor hun har trodset normerne og på egen hånd iværksat flere projekter, siden hun som 18årig startede sin første virksomhed op i
London, der lavede smykker.
IT er i 2015 bosat i Berlin og leder for en hurtigt voksende start-up med den populære app, Clue. Ida er
igen en normbrydende figur som leder i den mandsdominerede tech start-up scene. Firmaet har til dato
rejst over 20 millioner kroner og har brugere i mindst 180 lande i verden, og Clue er en ledende app inden for sit felt. Firmaet har også et endnu ikke offentliggjort hardware produkt under udvikling og arbejder på at erstatte P-pillen med et nyt data-drevet alternativ. IT er en ofte citeret kilde og oplægsholder
inden for området Quantified Self, Big Data, teknologi og digital sundhed. IT er mor til Elliot, født i 2010
og Elenor, født i 2014 og børnenes far er ud over at være IT’s partner også medgrundlægger af Clue.
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Troest, Karin – 2007/08
Født: 1944
Sted: København
Uddannelse: Folkeskolen på Christianshavn, 1960.
Arbejde: Porcelænsmaler på Royal Copenhagen, 1960-2006.
Tillidshverv: Tillidsrepræsentant på Den Kongelige Porcelænsfabrik (Royal Copenhagen) i 28 år; næstformand i samarbejdsudvalget samme sted 24 år; bestyrelsesmedlem Keramisk Fagforening i 30 år; medlem
i Den Kongelige Porcelænsfabriks A/S Bestyrelse; medlem i Carlsbergs A/S Bestyrelse som koncernrepræsentant; Én af to koordinatorer af det koncernfaglige samarbejde i Carlsberg Koncernen i mange år;
næstformand i SiD’s Familiepolitiske Udvalg i mange år, arbejdede her blandt andet med et kvindeprojekt
i Mellemamerika; næstformand i Storkøbenhavns Ligestillingsudvalg i to valgperioder.
Begrundelse: Karin Troest (KT) har i mange år været en drivkraft i SID’s ligestillingsarbejde. Hun var også
en af drivkræfterne i den berømte ligelønssag på den kongelige porcelæns fabrik i 70’erne, hvor kvinderne bl.a. malede musselmaling på paptallerkener for at skaffe penge til at strejke for. Denne sag fik
enormt meget omtale. Og KT og andre var så seje og udholdende, at uligelønnen for alvor kom på dagsordenen. Hr. og fru Danmark fik øjnene op for denne uretfærdighed. Med vores tids ord kan man sige, at
KT var med til at skabe diskursen om, at uligeløn mellem mænd og kvinder er uretfærdig.
Sagen på den kongelige porcelænsfabrik gjorde fagbevægelsen (og andre) klogere på sammenlignelighedsproblematikken. Hvad er sammenlignelige job? Hvad er job af samme værdi? Sagen fik fagbevægelsen til at stille sig selv en række nye spørgsmål. Blåmalerne (155 kvinder og 1 mand) fik i gennemsnit 91
kr. i timen. Rollerdrejerne, der alle var mænd, fik i gennemsnit 104 kr. i timen. Blåmalerne anlagde sag
og krævede samme løn som rollerne. Den faglige voldgift spurgte EF-domstolen, hvilket også var med til
at øge opmærksomheden om sagen meget på dette tidspunkt. Sagen kørte i 9 år! Den blev tabt på en
formalitet om, at det er for tilfældige grupper, der blev sammenlignet. Dommerne var i øvrigt ikke indbyrdes enige. Uden at gå i yderligere detaljer gjorde sagen, at mange i fagbevægelsen fik øjnene op for,
at lønnen på Den Kongelige Porcelænsfabrik var præget af historiske og ulogiske forhold, som ikke havde
noget med uddannelse eller objektivitet at gøre. Og når det var sådan her, var det vel også sådan mange
andre steder. Så det var en meget vigtig kamp KT, var med til at kæmpe på den Kongelige Porcelænsfabrik - uanset det forkerte udfald af sagen.
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Villumsen, Lisbeth - 2009/10
Født: 1954
Sted: Skanderborg
Uddannelse: ECP (The European Certificate of Psychotherapy), 2013; International Narrativ diplom terapeut uddannelse, Maggie Carey Narrative Practices Adelaide Australien, 2000–11; psykoterapeut MPF
2008 (godkendt af psykoterapiforeningen); Marte Meo Uddannelse 2003; Systemisk og narrativ familieterapeut, uddannet fra forskellige uddannelsesinstitutioner, 1985-2002; Sygeplejerske 1976, Sundhedsplejerske, Danmarks sygeplejerskehøjskole, Århus Universitet, 1981.
Arbejde: Selvstændig virksomhed, Liv via dialog.dk, med: Terapi, coaching, organisationskonsultation,
virksomhedsrådgivning, undervisning, terapeutuddannelser og uddannelse til småbørnskonsulent,
supervision, og censorvirksomhed på landsplan, 2004-; ledende sundhedsplejerske med ansvar for bl.a.
uddannelse samt tværfaglige og tværsektorielle forskningsprojekter, Thisted, 1985-2004; sygeplejerske
og sundhedsplejerske bl.a. i Skanderborg, Vamdrup, 1976–84.
Tillidshverv: Formand for de privatpraktiserende sundhedsplejersker i Danmark, 2011-; bestyrelsesmedlem i fonden Bakkely, 2008–10; formand for dansk forening for Systemisk Terapi og Konsultation, 200510; bestyrelsesformand i Opbygningsgården, 2004-; Forskellige bestyrelsesposter, 1995-.
Udgivelser: Bl.a. ”Fødselsdepression – efterfødselseffekt”, Forældre og fødsel, 1999; ”Det svære moderskab” i FOA- Bladet, månedsblad, 1999; ”Er man syg eller sund, når man reagerer på overbelastning?”
Forældre og fødsel, 1999; ”Forebyggelse af efterfødselsreaktioner i Region Nord, Viborg amt”, 1-4
delrapporter, 1993-2003; ”Evaluering af forskningsprojekt: Styrkelse af nære relationer mellem sårbare
forældre og deres spædbørn” – et metodeudviklingsprojekt m.fl., 2004; Særrapport om at opbygge et
tværfagligt system ved forebyggelse og behandling af efterfødselsreaktioner, 2005; Særskrift om metoder til forebyggelse og behandling af reaktioner i forbindelse med graviditet og fødsel, 2005; artikler om
efterfødselsreaktioner hos kvinder og mænd, med metodeforslag til forebyggelse og behandling, 2009;
samt forskellige artikler i Systemisk Forum og det Norske Meta Forum m.fl., 2009 -15.(f.eks. ”Narrative
samtaler med børn og deres familier”, ”narrativ konfliktløsning” i Sundhedsplejersken og Psykoterapeuten) e–bog, 2013; ”Er man(d) syg eller sund, når man(d) reagerer på overbelastning?”. En bog om efterfødselsreaktioner, tilknytningsmønstre, forstyrrelser, forebyggelse og behandling. Kan hentes på www.
Livviadialog.dk
Begrundelse: En fødsel er for de fleste kvinder en kæmpe udfordring. Undersøgelser viser, at for ca. 20 %
kan belastningen ved at blive forældre udvikle psykisk sygdom i et eller andet omfang. Lisbeth Villumsen (LV) har om nogen været med til at gøre denne udfordring mere overkommelig. Ved at italesætte
tabuer om ”den lykkelige nybagte mor”, har hun givet kvinder mulighed for at tale om de svære ting, der
kommer op i familien efter et lille barns ankomst. Da LV blev opmærksom på sammenhængen imellem
kvinders/mænds far/mor -oplevelser og visse psykiske sygdomme, iværksatte hun et stort forebyggende
arbejde via sundhedsplejen for alle tværfaglige grupper, der arbejder i feltet. Dette har utvivlsomt givet
mange nybagte forældre en meget bedre start på forældreskabet. Ud fra forestillingen om, at det er
sundt at reagere på en overbelastning, har hun påvist, at det handler om at finde de uopdagede ressourcer, familien selv har til at klare belastningen - i samarbejde med de professionelle. Sidst men ikke
mindst har Lisbeth Villumsen arbejdet med at forebygge vold mod børn. Bl.a. gennem metodeudvikling
af koncepter som ”Klar til Barn”, se nærmere på klar-til-barn.dk.
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Voergård-Olesen, Rikke Karen –
2015
Født: 1972
Sted: Rødovre, Danmark
Uddannelse: Projektledelse, modul på Cand.merc. i Forandringsledelse, Syddansk Universitet, 2012;
Cand. mag i Pædagogik- og Uddannelsesstudier samt Kultur- og Sprogmødestudier, Roskilde Universitet,
2011; Proces- og teamcoach på Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning, Roskilde Universitet,
2008; Bachelor i Pædagogik- og Uddannelsesstudier, Roskilde Universitet, 2003; Student fra Albertslund
Amtsgymnasium, 1992.
Arbejde: Talsperson for Arbejdsmarkedspolitisk Udvalg, LGBT Danmark fra 2009 -; Projektleder, Institut
for Ledelse og Virksomhedsstrategi, Syddansk Universitet 2011-14; Har derudover arbejdet som handicaphjælper, rengøringsassistent, bartender og konsulent på diverse ligestillings-projekter.
Tillidshverv: Initiativtager til den feministiske arbejdsgruppe i LGBT Danmark, 2015-; Medlem af mainstreamingsnetværket af 2005 for LGBT Danmark, 2010-.
Udgivelser/produktion: “Non-heterosexual disclosure at the workplace: insights from an empirical study”, paper til konferencen NNF 2013 (Nordic Academy of Management); ”Fra vanetænkning til handleplan” i ”Seksuel orientering og kønsidentitet i udviklingssamarbejde”, Dansk Flygtningehjælp, SABAAH,
LGBT Danmark og Sex & Samfund, 2012; ”Seksualitet og køn i arbejdslivet – om bekendelser i arbejdspladskulturer”, Roskilde Universitet, 2011; ”Seksualitet som øloplukker – en samtale om dansk seksualitetsforskning”, Kvinder, Køn og Forskning nr. 2/2009.
Begrundelse: Ligestilling er hjerteblod for Rikke Karen Voergård-Olesen (RVO), og som 20-årig startede
hun med at engagere sig i køns- og seksualitetspolitisk arbejde. Hun begyndte sin feministiske karriere i
redaktionsgruppen på det lesbiske magazin ”Hvidløgspressen”, og her mødte hun mere erfarne kræfter
fra Kvindebevægelsen og lærte at se på verden med feministiske briller. RVO har sidenhen været med
i mange forskellige grupper og udvalg, både i LGBT-Danmark, Kvindehuset og tværfaglige netværk som
f.eks. Mainstreamingsnetværket - altid med det formål at øge ligestillingen i samfundet generelt med
forskellige metoder og på forskellige niveauer.
RVO har både gennem sin uddannelse og sit frivillige arbejde udviklet en utrolig skarp analytisk sans.
Hun brænder for at mange flere får øjnene op for, hvad det er for magtmekanismer, som skaber uligestilling, og hvad vi kan og bør gøre for at modvirke disse mekanismer i samlet flok. Denne ildhu betyder,
at RVO engagerer sig i at skrive, holde oplæg, undervise, lave aktioner, konferencer og kampagner, som
virker øjenåbnende. Hun tror på, at når mennesker lærer at reflektere over normer og ”taget-for-givetviden”, så betyder det øget ligestilling og trivsel for alle.
Som oplægs- og workshopholder har RVO en fantastisk evne til på en enkel, insisterende og tålmodig
måde at forklare selv svære problemstillinger om kulturelle normer og ligestilling. Det har blandt andet
LO-fagbevægelsen og dens tillidsvalgte haft stor glæde af. De oplever med RVO at få en aha-oplevelse,
som giver dem nye forudsætninger for at arbejde med ligestilling af bl.a. LGBT-personer på arbejdspladsen. RVO brænder for at ligestillingsfokusset får endnu mere rodfæste i fagbevægelsen, og at det i højere
grad bliver en fælles indsats, som alle medvirker til ud fra en forståelse af, hvor vigtig ligestilling er for alle.
Siden 2009 har RVO arbejdet som arbejdsmarkedsordfører for LGBT-Danmark, og i 2015 tog hun initiativ
til en ny feministisk arbejdsgruppe i foreningen. Her knokler hun for at klæde så mange som muligt - politikere, fagbevægelsesfolk, erhvervsliv, LGBT-ere, studerende - på med mere viden og flere redskaber til
at gennemskue og forandre de strukturelle barrierer for ligestilling.
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Voetmann, Vibe Klarup - 2011/12
Født: 1969
Sted: Rønne, Bornholm
Uddannelse: Cand.scient.adm., Institut for Samfundsvidenskab og Erhvervsøkonomi, Roskilde Universitetscenter og University of Athens, Grækenland, 1990-96.
Ansættelser: Selvstændig rådgiver indenfor civilsamfund og velfærdsudvikling med base i Sønderborg
2014-; Direktør for Psykiatrifonden 2011-13; Direktør for Danner, organisation, der arbejder for at stoppe
vold mod kvinder og børn, og som driver et af landets ældste krisecentre for voldsramte, 2005-11; Ansat
i Stenløse, senere Egedal, kommune, først som udviklingskonsulent og senere som leder af sammenlægningssekretariatet for det, som skulle blive Egedal Kommune, 2002-05; senioranalytiker på Huset Mandag Morgen og projektleder for Kompetencerådet, 1998-2002; Fuldmægtig i Kontoret for Uddannelse,
Kommunernes Landsforening, 1998-98; udviklingskontoret, Socialministeriet, 1996-97.
Tillidshverv: Formand for Frivilligrådet, der rådgiver regering og folketing om frivillige organisationers
rolle i velfærdssamfundet 2011-14, genudpeget 2015; Roskilde Universitetsbestyrelse, medlem fra 2012,
næstformand 2014; Næstformand i Børns Vilkår 2014-; Medlem af founding committee, Global Network
for Women‘s Shelters, GNWS, 2009-11; Mary Fonden medlem af ekspertpanel for HKH Kronprinsesse
Mary’s indsats for voldsramte kvinder og børn 2008-11; medlem af bestyrelsen, Center for Frivilligt
Socialt Arbejde, 2009-11; medlem af Advisory Board for Center for social entreprenørskab, RUC, 2008-;
medlem af bestyrelsen, Kofoeds Skole, 2008-11; medlem af Albrightgruppen, 2007-; bestyrelsesformand,
Reden København og Reden Stop Kvindehandel, under KFUK’s Sociale Arbejde, 2004-06.
Udmærkelser: Kåret til Årets Idealist 2010, en pris indstiftet af CEVEA og Netavisen 180grader; modtog
kvindeprisen ”Visible Difference Award”, 2007.
Begrundelse: Vibe Klarup Voetmann (VK) har gjort en enorm forskel for bekæmpelsen af vold mod kvinder og børn. Siden hun overtog posten som direktør for Danner i 2005, har hun opnået store resultater,
bl.a. en næsten tredobling af det årlige budget. Hun har fået oprettet nye ambulante rådgivningstilbud
for voldsramte kvinder, et nyt videnscenter til yderligere indsamling og udbygning af viden om vold mod
kvinder, udvidelse og professionalisering af Dannerhusets tilbud til voldsramte kvinder og børn, og hun
har indledt samarbejde med internationale organisationer. Ligeledes har hun gennem sit engagement
i den offentlige debat om vold mod kvinder og børn fået påbegyndt en omfattende afdækning af den
ellers svært tabubelagte problematik.
VK’s engagement, drivkraft og store organisatoriske talent har betydet en kraftig forbedring af et meget
trængt område. Hendes stædige insisteren på, at vold mod kvinder og børn har for store konsekvenser
til, at vi bare kan ignorere det, vil forhåbentlig på sigt lede til en reel bekæmpelse af vold mod kvinder og
dermed til en stor reduktion af mængden af kønsmagtsrelaterede tragedier i Danmark. Det vil både komme rigtig mange voksne og børn til gode og nedbringe det enorme ressourcetab partnervold udgør, når
alt regnes med – både de sundhedsrelaterede, sygefravær, politi og domstole, børns nedsatte indlæring
etc., etc.

182

I KVINDERNES BLÅ BOG 2015

Wallevik, Katrine - 2010/11
Født: 1975
Sted: København
Uddannelse: Diplom i Kunst- og Kulturledelse, 2012; cand.mag. musikvidenskab og kulturformidling,
Københavns Universitet, 2005; student fra Langkjær Gymnasium, Tilst, 1994.
Arbejde: Ph.d. stipendiat på Københavns Universitet, 2013-; administrator for Teatergruppen BATIDA,
2007-13; guitarist i *Nstant Boys og i Lounge Ladies, 2001-; del af styregruppen for DameSalonen, 2004-;
freelance kulturetnolog med særlig fokus på køn, kvindelig repræsentation i dansk musikliv, danskhed og
repræsentation af minoriteter i dansk kultur og medier, 2002-.
Tillidshverv: Medlem af bestyrelsen for egen andelsboligforening, A/B Bergthora, 2009-; medlem af
bestyrelsen for IMPRA, 2010.
Udgivelser: “Vi er Danskheden - Klangflader og kulturforbrug i modtagelsen af Outlandish´ Outlands
Official”, Speciale, Københavns Universitet, 2005; “DR2s programrække om Kvinder i Mellemøsten set af
danske kvinder med relation til Mellemøsten”, DR Medieforskning, 2006; “Brugen af nye medier blandt
danskere med anden etnisk baggrund” DR Medieforskning, 2006.
Begrundelse: Katrine Wallevik (KW) er en ildsjæl, der er optaget af at skabe lige vilkår i det danske
samfund. Hun gør, hvad hun kan for at gøre opmærksom på de usynlige mekanismer, der ofte styrer i
udvælgelsesprocesser. Det gælder både ved udvælgelsen af, hvad der er god og dårlig kunst og kultur,
og ved udvælgelsen af hvilke mennesker, der skal vurdere kunstnere i forskellige sammenhænge. KW
har gjort et stort arbejde for at skabe et kulturelt vækstlag, der byder kvindelige musikere/kunstnere
velkommen. Og hun har gennem læserbrevsdebat i 2009 været med til at sætte fokus på den manglende
repræsentation af kvindelige instrumentalister på Rytmisk Musikkonservatorium i København. Ligeledes
har hun forsøgt at skabe opmærksomhed omkring mediernes – især DR’s repræsentation - eller mangel
på samme - af minoriteter i Danmark (DR Medieforskning 2006). At ligestilling mellem kønnene spiller
en stor rolle for hende ses også af, at hun har været formidler/manager af journalist og forfatter Gretelise Holms foredrag om kvinder og ligestilling, ligesom hun er en mønsterbryder i kraft af sin rolle som
kvindelig el guitarist.
KW er socialt engageret. I sit arbejde som teateradministrator har hun etableret et stationært teater for
børn og unge i København NV, ligesom hun har været med til at bringe musikteater ud til verdens brændpunkter. Hun har arrangeret teater i 19 forskellige lande rundt omkring i verden, heriblandt i Nordkorea
i 2013, i Iran i 2010, for 2000 kvinder i Women’s Garden i Kabul, Afghanistan i 2009, på gaden i Beirut,
Libanon i 2008, i Cuba i 2009, i Kina både i 2007 og 08 og mange andre steder. KW er virkelig en mangfoldighedsildsjæl af de helt sjældne.
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Warring, Anette - 2010/11
Født: 1958
Sted: Maribo
Uddannelse: Professor, Roskilde Universitetscenter, 2005; Ph.d., 1994; Cand. mag i historie og samfundsfag, 1987.
Arbejde: Leder af forskningsgruppen Erindring og Historiebrug, RUC, 2011; forskningsleder af projektet
”Samfundskritik og utopi i 1960’ernes og 1970’ernes Danmark”, 2006-09; professor ved Institut for Kultur
og Identitet, 2005-; adjunkt og lektor samme sted 1994-2005 og i en årrække tilknyttet Kvinder på Tværs
RUC; forskningsmedarbejder i “Humanistisk historieformidling”, 1996-99; i den danske magtudredning,
1999-2000; i de europæiske forskningsprojekter ”The Impact of National-Socialist and Fascist Rule on
Europe”, 2000-05 og “Around 1968: Activists, Networks, Trajectories”, 2007-12.
Tillidshverv: Bl.a. medlem af Det Frie Forskningsråd, Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation,
2008-13, formand 2011-13; medlem af Videnskabernes Selskab 2011-; Bestyrelsen for Dansk Institut for
Internationale Studier, 2014-; Riksbankens Jubileumsfonds Programkomité 2014-; Management Committe i COST Action ”Transcultural Memory in Europe”, 2013-15; Statens Arkivers Rådsgivende Forskningsudvalg, 2010-; arbejdsgruppe vedr. revision af Arkivloven 2000-01, evaluering af den historiske forskning
ved Statens Arkiver 2000-01; The Steering Committee i European Science Foundation Programme ”The
Impact of National-Socialist and Fascist Rule on Europe”, 2000-05; medlem af nordisk forskergruppe om
kønsmoral og seksualitet i Norden under 2. verdenskrig, 1994-98; medlem af arrangørgruppe til de Nordiske Kvindehistorikermøder, 1993-2001; medlem af bestyrelsen for Foreningen for Kvinde- og Kønsforskning i Danmark, 1993-95.
Udgivelser: Bl.a. Tyskerpiger - under besættelse og retsopgør, 1994; ”Køn og seksualitet i nationale identitetsprocesser” i Historisk Tidsskrift, bd.94, hft.2; Besættelsestiden som kollektiv erindring. Historie- og
traditionsforvaltning af krig og besættelse 1945-97, 1998 med Claus Bryld; Historie, magt og identitet
- grundlovsfejringer gennem 150 år, 2004; Surviving Hitler and Mussolini - Daily Life in Occupied Europe,
1939-1945, 2006 med R. Gildea & O. Wieviorka; Europe’s 1968: Voices of Revolt, 2013 med R. Gildea
& J. Mark, “Faderskabssager”, ”Jubilæer og mindedage”, ”Kvinder i modstandskampen”, “Kønssygdomme”, ”Tyskerpiger”, i Hans Kirchhoff et al. (red.), Gads Leksikon om Dansk Besættelsestid 1940-45, 2002;
”Illegalitetens hule. Hjemmets funktion i modstandskampen”, i Svend Aage Andersen (ed.): Årbog for
arbejderbevægelsens historie, 1994;
Begrundelse: Anette Warrings (AW) mange udgivelser sætter professionelt køn på historieskrivningen og
tydeliggør i hvor høj grad, historikeres prioriteringer og menneskesyn er afgørende for, hvad der tillægges betydning i eftertiden. Hun har bl.a. i bogen ”Tyskerpiger” redegjort for disse kvinders forskellige
baggrunde for og intentioner med at indlede forhold til tyske mænd under anden verdenskrig og problematiseret den måde, kvinderne blev behandlet på efter krigens ophør. AW har også påpeget, at når
Frihedsmuseets database fra 2009 med 46.000 navngivne modstandsfolk kun omfatter 2 % kvinder, så
handler det om et betydningshierarki, hvor den militære indsats placeres højest. Kvindernes modstandskamp foregik i hjem, som fungerede som skjulested for illegale personer og aktiviteter. Som logiværter
stod kvinder ofte for både forplejning og psykologisk støtte samt for kurervirksomhed, organisering af
flugtruter, indkodning af telegrammer og fremstilling af identitetskort og rationeringsmærker m.m. Men
den dominerende kønsopfattelse kom til at overtrumfe den nationale konflikt, hvorfor modstandskvindernes indsats slet ikke blev tillagt den betydning, den fortjente.
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Winther-Jensen, Lise - 2011/12
Født: 1953
Sted: København
Uddannelse: Træningsgruppe for psykologer og psykoterapeuter, leder: Todd Burley, USA, 2006-10; træningsgruppe for psykologer og psykoterapeuter, leder: Gary Yontef, USA, 1999-05; psykoterapiuddannet
hos Tony Horn og Elise Frigast, 1978-83; mag.art. i litteraturvidenskab fra Københavns Universitet, 1978.
Arbejde: Underviser og træner på tredages seminar ved Vilnius Gestalt Institut med temaet Women’s
Anxiety, marts 2014, og med temaet Anger and Boundary, marts 2015; oplæg om mødet med borgeren til Kvindenetværket, Hovedstadens Røde Kors, april 2013; kursusdag for kvindelige lærere hos FOF,
juni 2010; oplæg om samtale med alvorligt syge og døende patienter, temadag for thoraxkirurgisk afd.
Rigshospitalet 2009; oplæg i kursusrække om Feministisk Lederskab, FIU 2009; introduktion til efteruddannelseskursus for jordemødre og gynækologisk/obstetriske sygeplejersker, Rigshospitalet 2009; forelæsninger på Folkeuniversitetet, Kbh. forår 2003; lærer, supervisor og skoleleder på den toårige efteruddannelse, Skolen for Kunst og Psykoterapi, Kbh. 1994-96; lærer i teoretiske fag og opgavevejleder på den
fireårige private forsøgsuddannelse for kunstterapeuter, Skolen for Kunst og Psykoterapi, Kbh. 1990-94;
undervisningsassistent, Københavns Universitet, Institut for litteraturvidenskab og Kvindetværfag, 197883; Privat praksis som psykoterapeut og supervisor i kombination med forskellige undervisningsopgaver,
1984-; eksempelvis: Undervisningsassistent, Roskilde Undervisningscenter, Humanistisk Basisuddannelse
og Kvindetværfag, overbygningen, 1978-85.
Tillidshverv: Redaktør af nyhedsbrevet Gestaltterapeutisk Forum, der udgives af foreningen af samme
navn, 2009-13.
Udgivelser: Bl.a.: Stress, velfærd, liv og ære, artikel i Psykolog Nyt nr. 14, september 2012; Medicin, køn
og krop, artikel i Gestaltterapeutisk Forum nr. 2, 15. årgang, december 2011; Morgianesyndromet. Om
kvinders angst for at træde frem, Dansk Psykologisk Forlag, 2008; Morgianesyndromet: Kvindelighed,
kultur og narcissisme, artikel i Gestaltterapeutisk Forum nr. 1, 12. årgang, januar 2008; Jalousi er relationel, artikel i Gestaltterapeutisk Forum nr. 3, 11. årgang, november 2007; I relationen bliver subjektet
til, artikel i Om samtal. En nordisk antologi, red.: Ulla M. Holm, Gøteborg, 2002; Mens vi venter på Mr.
Darcy, artikel, Forum for køn og kultur, http://kvinfo.dk/webmagasinet, 1999; Kvinders indre forbud,
artikel, Forum for Køn og kultur, http://kvinfo.dk/webmagasinet, november 1998; se øvrige udgivelser på
KVINFO.dk/ekspertdatabasen
Begrundelse: Lise Winther-Jensen (LW) har gennem hele sit arbejdsliv haft øje for betydningen af køn
og kvinders tilbøjelighed til at vurdere sig selv på en meget streng skala. Hun er i sit arbejde som gestaltterapeut igen og igen blevet forundret over, hvordan pæne – ja endog smukke – kvinder søger hjælp og
det ofte med udgangspunkt i en oplevelse af sig selv som grimme. Bl.a. på den baggrund har hun skrevet
utallige artikler og bogen Morgianesyndromet, hvor hun prøver at komme bag om kvinders angst for at
udtrykke sig og handle på egne vegne og bagom kvinders destruktive svingen mellem følelsen af almagt
og afmagt. LW lægger i sine mange udgivelser vægt på at skildre og forstå kvinders situation, ligesom
hun modarbejder tidens tendens til at gøre samfundsmæssige forhold til noget individuelt. I hele sit
arbejde bestræber Lise Winther-Jensen at sammentænke de individuelle psykologiske aspekter med de
fælles kulturelle samfundsforhold. Og hun er en dygtig formidler af sine budskaber både skriftligt og som
oplægsholder og debattør. Det er vigtigt at have en ildsjæl og et fikspunkt som Lise Winther-Jensen i en
særdeles turbulent tid.
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Wolthers, Anette – 2008/09
Født: 1944
Sted: Hillerød
Uddannelse: Autorisation til en række erhvervspsykologiske test og kurser og uddannelse som konsulent;
Fellowship om affirmative action i USA, 1984; Nordisk Sprog og litteratur og engelsk, Aarhus Universitet,
1970; Student fra Hobro Gymnasium, 1965.
Arbejde: Wolthers Consult, 2002-; Athene, 1997-2002; uddannelseschef på Danmarks Forvaltningshøjskole, 1992-97; kontorchef med ansvar for DSB’s ligestillingsarbejde og personalepolitiske strategi,
1988-92; lektor på Danmarks Forvaltningshøjskole, 1985-88; ligestillingskonsulent ved AF- Vestsjællands
Amt, 1981-85; leder af Daghøjskole og forskningsprojekt for unge, enlige mødre 1981-83; freelance DR,
1981-82; lærer og forstander på Kolding Højskole, 1976-80; underviser på universiteterne, 1973-76; har
desuden arbejdet som industriarbejder og lærervikar i Århus.
Tillidshverv: Bestyrelsesmedlem i Højskolehistorisk forening 2011-; medlem af Højskoleudvalget, 200405; Formand for Mødrehjælpen, 1996-2003, med oprettelse af Alexandrakollegiet for enlige mødre
under uddannelse; formand for Nyrup-regeringens Seniorpolitiske Initiativudvalg, 1997-2000; medstifter
af Kvinder ved Bordet, 1997; formand for Uddannelsesudvalget vedrørende de Erhvervsintroducerende
Uddannelser, 1994-96; medstifter af Foreningen Sidesporet 1989, der i dag driver mange nyskabende
virksomheder i Holbæk.
Udgivelser: Bl.a. ”Kvinder, mænd og børn – hverdagsbilleder fra DSB” sammen med Nikoline Werdelin
1991; hjemmesiden lige-frem.dk (om vejledning og køn, Ligestillingsministeren 2005); ”Køn og fagbevægelse i 100 år”, 2001. Rapporter og rejserapporter fra lederuddannelsesforløbene i fagbevægelsens lederkurser for kvinder og mænd, “Mentorordninger for kvinder i fagbevægelsen”, 2006, ”Danske kvinder i
fagbevægelsens arbejde”, 2014, - alle www.fiu-ligestilling.dk. Se i øvrigt http://www.kvinfo.dk/side/383/.
Begrundelse: Anette Wolthers (AW) har gennem et langt liv gjort en kæmpe indsats for at forbedre kvindernes stilling – ikke mindst på arbejdsmarkedet. I sit arbejde som ligestillingskonsulent i AF i Vestsjællands amt og i DSB satte hun meget konkret ind på at nedbryde kønsarbejdsdelingen i DSB ved rekruttering af kvinder til jobbene som lokoførere, togbetjente, ingeniører og økonomer, samt ved opstart af
Projekt Børnepasning til støtte for forældre med ubekvemme arbejdstider. AW etablerede et omfattende samarbejde med fagforeninger, myndigheder og uddannelsessteder om projekter, der især førte
kvinder ind på utraditionelle uddannelser eller jobs. Hun har om nogen kunnet sammenkoble et fagligt
og et ligestillingsmæssigt engagement. Allerede i 70’erne var AW aktiv i ligelønskampen og skrubbede
f.eks. Rådhuspladsen i Århus, mens kvindelige rengøringsassistenter forhandlede løn på rådhuset.
AW udviklede viden om kvindernes aktuelle og historiske situation på arbejdsmarkedet og i samfundet
til brug for sin undervisning på universiteterne, hvor hun var én af pionererne inden for undervisning
om køn. Som højskolelærer udviklede hun projekter om kvinder og mænds livssituation, der for alvor
udfordrede de traditionelle kønsrollemønstre. I uddannelsesvejledning af børn og unge var AW pionér
i 1980’erne, en aktivitet, der i 2000’erne fulgtes op med nye projekter. Med Danmarks Forvaltningshøjskole som udgangspunkt lavede hun karriereudvikling for kvinder i den offentlige sektor i 1980’erne og
1990’erne. AW er en skattet kursusleder på fagbevægelsens uddannelser og kurser. AW er endvidere
konsulent i flere nordiske og internationale sammenhænge (bl.a. det arabiske initiativ), når det gælder
ligestillingsudvikling. Ud over sit ligestillingsarbejde har hun et omfattende konsulentarbejde inden for
strategi og human ressource.
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Wulff, Ellen – 2009/10
Født: 1950
Sted: Vordingborg
Uddannelse: Bl.a. folkeskolelærer, 1973; mag.art. i semitisk filologi med arabisk som hovedfag og
aramæisk og hebraisk som bifag fra Københavns Universitet (KU), 1981; Ph.d. afhandling om dialektens
funktion i et moderne arabisk forfatterskab, 1998; kordegneuddannelse, 2005.
Arbejde: Oversættelse af Tusind og én Nat, 2010-13; Freelance-oversætter, kordegneassistent ved Søllerød Kirke, 2005-09; oversættelse af koranen, 2003-06; amanuensis ved Carsten Niebuhr Instituttet, KUA i
moderne arabisk sprog og litteratur, 2002-03; beskikket censor i arabisk og hebraisk, 1998-03; amanuensis ved Carsten Niebuhr Instituttet / Teologisk Fakultet, KUA, 1994-95; kørelærer, 1991-95; undervisningsassistent ved Teologisk Fakultet, KU, i hebraisk filologi, 1990-94; beskikket censor ved Handelshøjskolen i
Kbh. ved translatøreksamen i arabisk, 1989-96; undervisningsassistent ved KU i arabisk sprog og moderne arabisk litteratur, 1988-89; udarbejdelse af dansk-arabisk ordbog, 1987-88; adjunkt ved Arabiske
Områdestudier, 1986-87; stipendiat ved KU, 1982-85, undervisningsassistent i bibelsk hebraisk ved KU,
1981-82; folkeskolelærer på deltid, 1973-78.
Udgivelser: Bl.a. videnskabelige arbejder som oversættelsen af Koranen fra arabisk, Forlaget Vandkunsten, 2006; Hadith-samling, Systime, 2007; Sirat Rasul Allah, Systime, 2010 og Tusind og én Nat, oversat
fra arabisk, bd. 1-5., Forlaget Vandkunsten, 2013; litterære oversættelser af Blod af Sten af Ibrahim al-Koni, Forlaget Vandkunsten, 2009; Rejse mod Tiden af Emily Nasrallah, Fremad 1993, og Tyven og Hundene
af Naguib Mahfuz, Forlaget Tiden, 1990; Dansk-Arabisk Ordbog, Specialpædagogisk Forlag 1989.
Udmærkelser: Præmiering af oversættelsen af Tusind og én Nat fra Statens Kunstfond, 2014; Det Danske
Akademis oversætterpris, 2014; Christian Wilster-prisen, 2014; Dansk Oversætterforbunds Ærespris,
2014; guldmedalje for en afhandling om arabisk middelaldersufismes brug af korancitater KU, 1980;
Optagelse i Kraks Blå Bog, 2010.
Begrundelse: Ellen Wulff (EW) er så vidt vides den første og hidtil eneste kvinde, der har oversat Koranen. Det er en vigtig bedrift, som kan betyde meget for den stille, men stærke kvindefrigørelseskamp,
der foregår i muslimske kredse i disse år – også i Danmark. Her er det vigtigt med en oversættelse af
Koranen, der er så fri for patriarkalske normer og fordomme som muligt. EW har uden tvivl haft et andet
blik for kønnet i Koranen end de mandlige oversættere før hende. Det arbejde er både meget værdifuldt
for feministiske muslimer her i landet og for alle, der har lyst til at danne sig et førstehåndsindtryk af
Koranen. EW bidrager på denne måde til, at vi kan få en dialog om islam, der i mindre grad bygger på
fjendebilleder og fordomme. F.eks. er stening som straf for kønslig omgang uden for ægteskab, æresdrab
på kvinder og omskærelse ikke omtalt i Koranen. Det stammer fra Haditherne, som er ”hellige skrifter”
skrevet af mænd for mænd, længe efter Koranens tilblivelse. Danmark må være taknemmelig for, at EW
lidt tilfældigt valgte at studere arabisk litteratur, før dette var aktuelt. Hun blev så betaget af disse litterære rigdomme, at de kom til at fylde hele livet. EW er i dag en af de ypperste eksperter inden for sit felt,
alligevel har hun måttet tage til takke med løsere ansættelser og bijobs. En skændig, men typisk karriere
for mange dygtige videnskabelige kvinder her i landet.
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Zafar, Yasamin – 2009/10
Født: 1982
Sted: Iran - opvokset i Danmark
Uddannelse: Master, Tekstildesign Danmarks Designskole, august 2010; Bachelor i tekstildesign fra Danmarks Designskole, 2008; overbygning på Bacheloruddannelse, Danmarks Designskole 2009.
Arbejde: På barsel med Marlo, 2013 og Ella Lou, 2014; Grundlægger af tøjmærket ‹Yasamin Zafar›, www.
yasaminzafar.dk, 2011; printdesignassistent hos H&M, Stockholm, 2009; praktik som designassistent i
Bruuns Bazaar, København, 2009.
Udstillinger: Unfair Fashion show, Malmø, 2013; Nathave+Styleinstituto 2012; Vogue Latin America October 2012; Peru Fashion Week 2012; Copenhagen Fashion Week, SS/13, AW/12 og 2010; afgangsudstilling
på Carlsberg, 2010; Udstiller på Stockholm Furniture Fair, tapetserie, 2009; Udstiller på tekstilmessen
HEIMTEX, Frankfurt, 2008;
Udgivelser: Bacheloropgaven ”Tilsløring i en moderne kontekst” – Fyldigt omtalt i dagbladet Information
20.06.08.
Begrundelse: Yasamin Zafar (YZ) har vist mod til at bruge sit fag som designer til at bidrage med et
fordomsfrit indlæg i debatten om tørklæder. Da netop tørklædet er blevet forbundet med et symbol på
islamistisk kvindeundertrykkelse, er det både en provokerende og befriende fornyelse.
I sin bacheloropgave, der handler om at designe tørklæder på en ny måde for ad den vej at søge en
tilnærmelse mellem muslimer og ikke-muslimer, har hun både leget med at ændre form og brugt nye
materialer og et dristigere farvevalg. YZ’s vision om at forsøge på en tilnærmelse mellem de forskellige
tørklædebrugere - dvs. de muslimske kvinder og de såkaldte ”unge trendy københavnere” - er genial. I
den vestlige verden fylder tøjmode rigtig meget, og mange unge muslimske piger, der er vestligt indstillet, finder også deres måder at forme tørklædet på. Som YZ skriver i sin rapport: ”Det er de små detaljers
oprør”. Med den ide udnytter hun, at tørklæder er og bliver et indslag i mode-billedet, og de ændrer
form, farver og materialeindhold akkurat som alle øvrige beklædningsgenstande. Når tørklæderne lidt
efter lidt bliver rigtig smarte og bruges af mange uanset religiøst tilhørsforhold, vil de virke langt mindre
stigmatiserende.
I Danmark var det helt almindeligt, at kvinder bar tørklæde om hovedet helt op til slutningen af
1950´erne i en klassisk ”husmoder”-model, med knude under hagen. I 60’erne gjorde Audrey Hepburn
det moderne at bære et hovedtørklæde bundet rundt om halsen, og i 70’erne brugte mange kvindebevidste unge kvinder de såkaldte lilla bleer. Det er altså kun godt 40 år siden, det var både moderne og
almindeligt, at kvinder brugte tørklæde. Det kan det blive igen.
YZ er en fantastisk rollemodel for alle, der ønsker at ændre bestående normer og traditioner. Hun gør det
nemlig her og nu, med lige præcis det hun er bedst til – at designe; genialt, lige til et 12-tal.
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Aalund, Pernille – 2007
Født: 1962
Sted: Brønshøj
Uddannelse: Student, Greve gymnasium, 1981
Arbejde: Innovationsdirektør i Aller Media, 2012-; direktør for forretningsudvikling samme sted, 201112; udgiverdirektør, Aller Media A/S, 2007-11; chefredaktør, Ugebladet Kig Ind, 2006; stifter og chefredaktør, magasinet Q, 2003; stifter af www.oestrogen.dk, 2001; første pay per view-produktioner/interaktivt TV, eget produktionsselskab, 1992; sideløbende forfatter, foredragsholder og tv-vært på QTV (Kanal
4); senere vært på bl.a. Vis mig dit køleskab (TV2), Mænd ingen adgang (TV3), Pernilles Univers (TV3),
talkshowet Q, ligesom hun står bag kvindeportalen Østrogen.dk.
Udgivelser: Fra mig til dig - dét har livet lært mig, Politiken, 2012; ”Wauw-effekten” sammen med Gitte
Koltoft, Politiken, 2008; Hvad du ønsker, skal du få – en succesguide for kvinder, Aschehoug, 2004, 2005
og 2006; 10 kilo, 10 uger, Ekstra Bladets Forlag, 2003; Andre veje – en bog fra oestrogen.dk, Ekstra Bladets Forlag, 2003; Slanke ABC – en bog fra oestrogen.dk, Ekstra Bladets Forlag, 2002; Syv Qvinder, Lindhardt & Ringhof, 2001; Hvor meget kan man dø på en nat? Møntergården, 2000; desuden flittig skribent
i ugeblade og aviser.
Udmærkelse: Optaget i Kraks Blå Bog, 2010
Begrundelse: Pernille Aalund (PAa) har i sit populært orienterede arbejde altid kommunikeret en respekt
for kvinder og en grundlæggende viden om samfundets positive særbehandling af mænd. PAa deltog
som oplægsholder og paneldeltager i debat- og ligestillingsarrangementer i MINDSCOPE på Esbjerg
Højskole i 2007. Her slog hun igennem med et brag, uanset om det handlede om ligeløn eller seksuel
chikane. Hun var i stand til at få selv den mest mandschauvinistiske ”unge slagter” til at lytte til feministiske emner. Det er ikke enhver beskåret. Pernille er en foredragsholder, der blandt andet taler om
karriere, kønsroller, alder og succes. Og det særlige er, at hun magter at gøre dette på en meget populær
måde, samtidig med at det altid sker med stor respekt for kvinder og det kvindelige. Hun har et ægte
socialt engagement midt i al silikonen og glamouren, og hun kommunikerer en grundlæggende solidaritet med kvinder, ligesom hun formidler en forståelse for, at kvinder er ringeagtet i samfundet, mens
mænd generelt har det lettere. PAa har øje og øre for uretfærdighed, og til trods for at hun selv synes
at have held med både udseende og karriere, forfalder hun aldrig til at argumentere med: ”Hvis kvinder
vil, så kan de”, eller at ”Kvinder kan bare tage sig sammen og slås for det, de vil”. Pernille får igen og igen
løftet ligestilling op på et politisk og samfundsmæssigt niveau, og hun giver kvinder selvværdet tilbage
og et budskab med hjem, som de kan bruge i hverdagen. PAa er også et flot eksempel på, at man kan
komme langt uden megen formel uddannelse, hvis man ellers er dygtig, har gåpåmod og energi og noget
på hjerte.
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Aamand, Kristina (tidl. også
Abu-Khader) - 2011/12
Født: 1972
Sted: København
Uddannelse: International socialrådgiver, Den Sociale Højskole, 2003; diplomuddannet underviser, Sygeplejehøjskolen i København, 1998; sygeplejerske, Hvidovre Hospitals Sygeplejeskole, 1995; student fra
Sct. Annæ Gymnasium, 1991.
Arbejde: Forfatter på fuld tid, 2015-; konsulent og socialrådgiver ved Landsorganisationen af Kvindekrisecentre, 2012-15; klummeskribent MetroXpress, 2009; leder og rådgiver af nymoedom.dk, 2008;
foredragsholder og underviser 2008-; forfatter og diverse skribenttjanser, 2007-; konsulent mindlift.net,
2006; sygeplejerske på Rigshospitalet, Center for Voldtægtsofre, 2003-06.
Tillidshverv: Domsmand ved Københavns byret, 2005-07; ”mor til fem”.
Udgivelser: På tværs - kunsten at overleve en pakistansk svigermor, Gyldendal, 2015; Bruno og Mussa
2 - Og sagen om den mystiske numseånd, Gyldendal, 2015; Omar, Mussa og Bruno 1 - Gør alle glade undtagen dyrehandleren, Gyldendal, 2014; Baba Habib - perker på pletten, Gyldendal, 2010; Omar, Mødom
på mode, Gyldendal, 2007.
Udmærkelser: Arbejdslegat fra Statens Kunstfond 2015; Q Freedoms kvindepris, 2011; HK’s integrationspris 2008; nomineret til Weekendavisens litteraturpris 2007.
Begrundelse: Kristina Aamand (KAa) har i den grad gjort sig bemærket i indvandrerkredse ved at turde
tage hul på et meget følsomt emne. Hun er en modig kvinde, der har turdet udfordre den kultur, hun
selv er en del af. Den kultur der forlanger, at unge kvinder skal være jomfruer indtil brudenatten. Hun har
mere end nogen anden kæmpet og kæmper stadig for kvinders selvbestemmelse - især retten til at bestemme over egen mødom. Se nymoedom.dk som hun har udviklet. Samtidig har hun haft en hjemmeside, hvor hun har rådgivet unge kvinder og relevante faggrupper og skabt et forum med debat om emnet
for alle. KAa’s klare opfordring er også stilet til politikere, lægeforeningen og sundhedsstyrelsen, som hun
vil have til at tage stilling til mødomsrekonstruktioner. Mødomsoperationer skal ikke forbydes, de skal
overflødiggøres. KAa arbejder også aktivt for at få indvandrerkvinder frem i lyset og tale deres egen sag.
Hun mener blandt andet absolut ikke, at et tørklæde er lig med ligestilling. ”Det er ikke ligestilling, når
en kvinde er nødt til at tage et tørklæde på for at gå ud, for at tage en uddannelse og ikke kan bestemme
over sin egen krop - den mest fundamentale rettighed i et demokratisk samfund”, mener KAa. Netop dette kæmpe arbejde har medført, at KAa har fået Q Freedomsprisen i 2010. Q Freedom har indført denne
pris for at anerkende kvinder, der gør en indsats og arbejder for, at ingen kvinder, uanset kultur, etnicitet
og religion fratages deres demokratiske rettigheder. KAa er nu i 2015 forfatter på fuld tid og skriver bøger
til både børn og voksne på forlaget Gyldendal. Den røde tråd i hendes forfatterskab er, hvordan vi lærer
at leve sammen på tværs af kulturer, og ikke mindst om retten til at leve som den kvinde man er, uanset
normer, traditioner og forventninger. KAa gør i den grad noget ekstraordinært, som der desværre vil
være stort behov for i mange år fremover.
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