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VIGTIGE SKRIDT FOR LIGESTILLINGEN 
2020 vil de fleste huske for Corona. I Kvinderådet vil vi dog også huske 2020 for noget andet: For et 
fornyet fokus på ligestilling. For en stor mobilisering omkring seksuelle krænkelser. Og for markante 
politiske resultater. 

I foråret og sommeren var Kvinderådet især optaget af arbejdet med en ny voldtægtsparagraf. Vi 
deltog i høringer, demonstrationer og gav vores besyv med i medier og debatindlæg; Retten til sin 
egen krop er fundamentalt for ligestilling og vi var af den grund stor fortaler for en samtykkelov. 

Glæden var da også stor, da et ENIGT Folketing d. 17. december 2020 stemte netop den lov igennem. 

Vi kunne også samme dag fejre, at der pr. 1. januar 2021 (igen) eksisterer en barselsfond for 
selvstændige. Vi ved, at netop barsel er en barriere for at kvinder starter egen virksomhed. Og derfor 
har vi i et stærkt samarbejde med flere medlemsorganisationer presset på for sådan en fond. 

Endelig er det for mig at se umuligt at nævne ligestillingsåret 2020 uden at nævne den bølge, som 
Sophie Linde satte gang i, da hun gik på scenen til Zulu Comedy Galla i september 2020. Hendes egen 
personlige fortælling om seksuel chikane og løn-diskrimination kunne SÅ mange genkende sig selv i. 
Efterfølgende gik ingen sektorer eller brancher gik fri for krænkelseshistorier. Og det står tydeligt for 
de fleste, at vi står med et omfattende problem med sexisme og seksuelle krænkelser, som 
opgørelser og undersøgelser ikke hidtil har fanget. Tilbage står dog stadig spørgsmålet: Hvad gør vi 
ved det? 

Det vil vi gerne finde svar og løsninger på i 2021. Vi vil insistere på, at historierne om sexisme og 
chikane skal fortælles og frem i lyset – og at vi skylder, de kvinder, der gør det, den største TAK! 

Tak for et vildt år. For sammenhold, kampgejst og godt samarbejde til alle medlemsorganisationer. 

 

 

Nanna Højlund 
Forkvinde 
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AKTIVITETER I EN CORONA-TID 
Corona-pandemien satte sine tydelige spor på Kvinderådets aktiviteter i 2020. 

Kvinderådet havde planlagt en storstilet markering af 25-året for Beijing Deklarationen, under 
overskriften Generation Equality. Vi havde rakt ud til skoleelever, unge, civilsamfund, fagbevægelse og 
erhvervsliv for at lave et særligt spor på vores festival, Talk Town. Det måtte aflyses. 

Det samme måtte den ordinære generalforsamling i marts og en række af vores netværksmøder.  

Ligesom andre tog vi dog de digitale muligheder til os: I juni afholdt Kvinderådet en digital 
grundlovsdag sammen med Institut for Menneskerettigheder, Kvindemuseet og DUF. Vi satte fokus på 
sammenhængen mellem demokrati og ligestilling, ikke mindst forud for kommunal og regionsvalget i 
2021.    

Det lykkes også i september at afholde generalforsamling og en mindre Talk Town-festival under 
forsvarlige rammer. Mange debatter blev gjort digitale og på den led lykkedes det faktisk også at nå 
nye målgrupper.  

På generalforsamlingen kunne vi byde velkommen til 3 nye medlemsorganisationer: Danske 
Handicaporganisationer, Nyt Europa og Feministisk Forandring. Og 4 nye ansigter i Styrelsen. 

 

  

 

Januar  Nytårskur på Christiansborg 

Marts  Høring om samtykkelov: Lets Talk About Yes  

April  Ny visuel identitet 

Juni  Digital Grundlovsdag 

August  Demonstration for ny samtykkelov 

September  Generalforsamling 

September Talk Town 

November  16 Days of Activism – mod kønsbaseret vold 

December  Folketinget vedtager samtykke lov og barselsfond for 
selvstændige 

 

KALENDER 2020 
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KVINDERÅDETS NYE LOOK 
I april fik Kvinderådet ny visuel identitet. Margueritten går igen i det nye design; Det skyldes historien 
bag. Margueritten blev vores logo i 1949, hvor vi fyldte 50 år. I fødselsdagsgave gav Regeringen 
Kvinderådet en årlig indsamlingsdag, hvor kvindeorganisationerne kunne rejse penge til sit 
humanitære og sociale arbejde. Det gjorde vi ved at sælge margueritter (som brocher og senere som 
klistermærker) over hele landet. Samtidig var der en bagtanke bag; For marguerit - ”Daisy” - var 
kælenavnet for prinsesse Margrethe, som kvindebevægelsen dengang arbejdede for en dag kunne 
blive regent. Det lykkedes som bekendt.  

Da vores logo på den måde har en forbindelse til Dronningen, gik Kvinderådet også i luften med det 
nye design på regentens runde fødselsdag d. 16. april 2020. 

Farverne i designet er dog nye: Lilla, hvid og grøn er farver, som den internationale kvindebevægelse 
og feministiske bevægelse benytter sig af - og har gjort lige siden kampen for stemmeretten: Green, 
White, Violet - Give Women Vote! 
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DET NATIONALE VOLDSOBSERVATORIUM 

Kvinderådets styrelse igangsatte med udgangen af 2019 en ny-udpegning af medlemmer af Det 
Nationale Voldsobservatorium for perioden 2020-2023.  

Det Nationale Voldsobservatorium har siden 1997 samlet eksperter og organisationer, der har viden 
om vold mod kvinder/kønsbaseret vold med det formål at styrke den danske indsats på området og 
sikre, at den danske regering lever op til nationale og internationale forpligtelser. 

I alt 30 medlemmer blev udpeget. De nye medlemmer for perioden 2020-23 tæller eksperter og 
organisationsfolk, der tilsammen besidder en stor og bred ekspertise inden for feltet; Både inden for 
forskellige voldsformer og inden for forskning og praksis. 

Det Nationale Voldsobservatorium samarbejder med det Europæiske Voldsobservatorium under den 
europæiske kvindelobby (EWL), der på EU-plan arbejder for at udveksle erfaringer, indsamle viden og 
kortlægge EU-landenes indsat på området. 

I 2020 afgav Voldsobservatoriet både høringssvar til Straffelovrådets betænkning om en ny 
voldtægtsbestemmelse og til samtykkeloven. Flere af Rådets medlemmer stod desuden bag 
debatindlæg om den nye samtykkelov. 

 

BODIL BEGTRUP FONDEN 
I 2020 besluttede bestyrelsen i Bodil Begtrups Fond, som Kvinderådet bestyrer, at nedlægge Fonden. 
Det skyldes, at det tilbageværende beløb (på ca. 1,3 mio) svinder ind pga. gebyrer, udgifter til revisor 
etc. Fonden er oprettet med det formål at understøtte kvinders repræsentation i internationalt 
ligestillingsarbejde. Derfor har Styrelsen udarbejdet et projektdokument, der beskriver hvordan 
midlerne skal anvendes frem mod 2023, hvor vi kan markere Bodil Begtrups 120-års fødselsdag.  

Bodil Begtrup kæmpede som forkvinde for Kvinderådet (1947-49), som Danmarks første kvindelige 
ambassadør og ikke mindst som pennefører på FNs menneskerettighedserklæring for kvinders 
politiske rettigheder. Det vil derfor også være i fokus i udmøntningen af Fonden. 

Styrelsen håber – også frem mod 2023 – også at kunne få produceret materiale om Bodil Begtrup og 
hendes fantastiske bedrifter. 
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TALK TOWN 
Festivalen blev afholdt for femte gang d. 25-26. september 2020 i Copenhagen Food Space i Den 
Grønne Kødby på Vesterbro.  

Talk Town havde tidligere været planlagt til medio maj måned, men blev rykket til datoer senere på 
året kort efter nedlukningen i marts 2020. Derfor fik festivalen i år et delvist digitalt format med flest 
mulige debatter afholdt digitalt via tjenesten Zoom.  

I alt 62 events blev afholdt digitalt. Ca. 4.000 mennesker deltog digitalt.  

Få arrangementer blev afholdt fysisk; under hensyntagen til de gældende COVID19 restriktioner. Til de 
mest populære arrangementer skulle man sikre sig en billet. I alt 608 billetter blev solgt. 

Det digitale rum gav nogle nye muligheder, som ikke tidligere har været udforsket på Talk Town, 
blandt andet muligheden for at få deltagere fra hele Danmark og udlandet. Desuden var der en oplagt 
mulighed for at skabe nogle rum hvor folk, der af den ene eller anden grund, ikke kan/vil være på Talk 
Town, kan deltage. 

Men det var også tydeligt, at det ikke er alt, som egner sig til digitalisering. Dette skal der tages højde 
for, både i planlægningen af rent digitale rum, men også dem, som skal livestreames ved fremtidige 
festivaler. 

Hen over efteråret 2020 blev der også som supplement lavet podcasts og afviklet fysiske saloner i 
København, hvor nogle af de aktører, der skulle have deltaget til festivalen, kunne præsentere deres 
indhold.  
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INTERNATIONALT 
PARTNERSKABER I MAROKKO & EGYPTEN 

Den globale pandemi havde store konsekvenser for vores partnere i Marokko og Egypten, hvor vold 
mod kvinder – en pandemi i sin egen ret – steg under nedlukningen. Pandemien betød dog ikke at 
vores partnere LDDF-Injad i Marokko og Tadwein i Egypten lukkede ned, tværtimod. 

Marokko 

LDDF-Injad fortsatte arbejdet med at dokumentere kønsbaseret vold og behov for beskyttelse og 
hjælp over for politikere og myndigheder. Da landet lukkede ned i foråret, var de hurtigt 
omstillingsparate og iværksatte telefonlinjer, hvor kvinder udsat for vold kunne få hjælp og juridisk 
rådgivning. De hjalp udsatte kvinder under nedlukning med basale fornødenheder for at kunne 
opretholde et livsgrundlag. Desuden lavede de onlinekampagner, som opfordrede til at mænd og 
kvinder deles om det huslige arbejde under hjemsendelsen, hvilket havde stor rækkevidde på sociale 
medier. 

I anledning af kampagnen, 16 Days of Activism against gender based violence, i november lancerede 
de - på et pressemøde - en dokumentationsrapport over den stigende vold under lock-down. Formålet 
var at sætte politisk fokus på kønsbaseret vold, med krav om, at staten sikrer beskyttelse af de 
udsatte kvinder.  

Egypten  

Vores partner, Tadwein, i Egypten har også været udfordret i 2020. Pandemien har haft konsekvenser 
for både medarbejdere og organisation. Dog er det lykkes at holde et højt aktivitetsniveau. 

Over sommeren og efteråret blev Egypten – ligesom i Danmark – ramt af en ny og kraftigere bølge af 
#MeToo. Instagramkontoen, AssaultPolice, satte gang i en strøm af personlige historier om 
krænkelser og overgreb. Det fik stor politisk opmærksomhed og banede vejen for en ny lov, som skal 
sikre anmelderes anonymitet i krænkelsessager.  

Tadwein var hurtige til at støtte op om bevægelsen og det momentum, den skabte. De dokumenterede 
og analyserede mere end 650 overgrebsberetninger og lavede on-line undersøgelser med mere end 
5000 besvarelser; Samlet tegnede det et billede af, hvordan seksuel chikane og overgreb udspiller sig i 
Egypten og målte på, hvor tilfredse kvinder var med håndteringen af deres sager fra myndighedernes 
side. Desuden lavede Tadwein en kampagnevideo med budskaber om at tale om overgreb og støtte 
overlevere i et forsøg på at fjerne tabu og skam fra de kvinder, der er udsat for vold. Videoen blev set 
af mere end 100.000 på 10 dage. 
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Bekæmpelse af omskæring af piger (FGM) 

I 2020 fortsatte Tadwein også arbejdet med at bekæmpe kvindelig omskæring, internationalt betegnet 
”Female Genital Mutilation” (FGM). I Egypten er 92% af alle kvinder, som er eller har været gift, blevet 
omskåret - og 70% af alle indgreb foretages af læger. FGM er forbudt ved lov, og staten har i en lang 
række initiativer og med millioner i donormidler forsøgt at nedbringe tallene siden 90’erne, dog uden 
synlige resultater. En årsag er, at stort set alle initiativer har fokuseret på de medicinske aspekter af 
FGM fremfor de rettigheds- og kønsmæssige. Det betyder, at det i dag primært er læger, der udfører 
indgrebet. Desuden blev indsatser mod FGM centraliseret omkring regeringen uden hold i almindelige 
menneskers virkelighed. Det har Tadwein siden projektets begyndelse sat sig for at ændre på bla. 
gennem bred inddragelse af civilsamfund i en såkaldt FGM Task Force. 

I 2020 var de væsentligste resultater: 

• Tadwein indgik aftale med et universitet om at inddrage kritiske FGM-budskaber i pensum og 
de er i kontakt med to andre universiteter om det samme.  

• FGM kom øverst på den politiske agenda i 2020. Tadwein og FGM Task Force anbefalinger blev 
fremhævet, da en ny De nationale myndigheder ansvarlige for Egyptens FGM-strategi, National 
Council for Women og National Council for Children and Motherhood, lancerede d. 13. juni 2020 
en national komite som skal forny og revitalisere Egyptens bekæmpelse af FGM. Ved 
lanceringen italesatte begge institutioner mange af de aspekter som FGM Task Force og 
Tadwein har anbefalet de seneste år. 

• Desuden bliver Tadwein taget med på råd af de to nye myndigheder med ansvar for den 
nationale FGM-strategi, hvilket er et positivt resultat, som vidner om, at de bliver lyttet til og 
inddraget. 
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EUROPÆISK ARBEJDE 
DEN EUROPÆISKE KVINDELOBBY 

Den europæiske kvindelobby (EWL) har i år beskæftiget sig især med Covid-19 krisens effekt på 
kvinders liv. I krisetider ser vi ofte, at kvinders liv forringes. I tider hvor man stort set ikke må forlade 
sit hjem og hvor krisen skaber usikkerhed omkring jobsituationer m.m. ser vi på europæisk plan en 
voldsom stigning i vold mod kvinder. Dette har fået mange krisecentre og organisationer ud for at 
hjælpe med at støtte disse kvinder i en svær tid. EWL har gjort opmærksom på den svære situation 
gennem kontakt til politikere og magthavere og anmodet om ekstra bevillinger til området. 

Krisen gør desuden, at vejen mod et mere ligestillet Europa er blevet længere. Flere kvinder er blevet 
arbejdsløse, der er større risiko for kvinders fattigdom samtidig med at omsorgsarbejdet er højst 
påkrævet – både det lønnede omsorgs- og husarbejde og det frivillige. En større grad af gender 
budgeting – en kønsmainstreaming af økonomiske midler - er påkrævet. De fundamentale værdier og 
rettigheder skal sikres for kvinder i Europa.  

EWL fortsætter arbejdet 1) imod vold og sexisme 2) for at sikre flere kvinder i politik, bestyrelser og 
ledende stillinger og 3) med at forsvare de seksuelle og reproduktive rettigheder som desværre er på 
dagsordenen pga. Polen. 

ØSU – DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG 

Kvinderådet har, af regeringen, fået tildelt en plads i ØSU. ØSU er en rådgivende forsamling med 344 
medlemmer, der repræsenterer forskellige økonomiske og sociale grupper i EU: producenter, 
landmænd, fragtmænd, arbejdstagere, handlende, håndværkere, liberale erhverv, forbrugere og 
almindelige samfundsinteresser. Udvalget skal høres inden vedtagelsen af regler, der vedrører det 
indre marked, uddannelse, forbrugerbeskyttelse, miljø, regionaludvikling og det sociale og 
arbejdsmarkedsmæssige område. Udvalget kan også afgive udtalelse på eget initiativ. Der er ni 
danske medlemmer af ØSU. Kvinderådet er tilknyttet Gruppe III: Civilsamfundet. 

Det er især ligestilling, og alle aspekter af livet, hvor kvindeliv bliver påvirket, som har Kvinderådets 
opmærksomhed. 

I det sidste år, har Kvinderådet deltaget i to studiegrupper, ”Hjemmearbejde og ligestilling” – her har 
der især været et fokus på on-line seksuel chikane og work-life-balance. Den anden studiegruppe har 
været ”A Capital Markets Union for people and businesses – new action plan” – et arbejde som skal 
være med til at sikre transparens i investeringsprojekter. 

2020 har været præget af COVID-19 i hele Europa, og et særligt fokus har været den øgede vold mod 
kvinder, som man har kunne se under nedlukningen. Især det Portugisiske formandskab, som overtog 
1/1/2021, har ligestilling som et meget vigtigt fokuspunkt. Derfor vil der komme flere forslag og 
udtalelser fra ØSU til Kommissionen hen over foråret.  
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KVINDERÅDET 2020 – I TAL 
INDTÆGTER 

 
 

UDGIFTER 
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STYRELSEN 
Nanna Højlund, FOA, Forkvinde  
Camilla Gregersen, DM, 1. næstforkvinde  
Line Gessø Hansen, Dansk Sygeplejeråd, 2. næstforkvinde  
Yildiz Akdogan, Socialdemokratiet 
Ulla Moth-Lund Christensen, HK Danmark 
Lone Randi Faber, IDA 
Clara Halvorsen, Radikale Venstre 
Inge Henningsen, Foreningen for kønsforskning i Danmark  
Lisa Holmfjord, Dansk Kvindesamfund  
Karen-Lisbet Jacobsen, Soroptimist International Danmark 
Karin J. Jensen, Jordemoderforeningen 
Juliane Marie Neiiendam, IDA  
Shideh Pourzahed, Zonta 
Mona Savran, Danske Kvindelige Lægers Forening 
Signe Bøgelund Vahlun, LOKK 
Mette Marie Yde, Danner 

 

SEKRETARIATET 
Lise Johansen, Direktør 
Hanne Pedersen, Sekretær 
Kristine Rømer, Projektleder (på barsel) 
Anna Villumsen, Projektleder (barselsvikar) 
Helena G. Hansen, Projektleder 
Mie Danielsen, Projekt-medarbejder (17/2-1/12) 
Johanne Nielsen, Praktikant (2/11-15/1-2021) 
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MEDLEMSORGANISATIONER 
3F, Afgansk Kvindeforening i Danmark, BUPL, Danner, Dansk Kvindesamfund, DM, Dansk Sygeplejeråd, Danske 
Baptisters Kvindenetværk, Danske Handicaporganisationer, Danske Kvindelige Lægers forening, De grønne 
pigespejdere, DJØF, Enhedslistens Kvindeudvalg, FOA, Feministisk Forandring, Forbundet Arkitekter og Designere, 
Foreningen for Kønsforskning, Frelsens Hærs Kvindekreds, GEC, Gymnasieskolernes Lærerforening, HK Danmark, IDA 
Ingeniørforeningen i Danmark, Irakisk Kvindeforening i Danmark, Jordemoderforeningen, Dansk Journalistforbund, 
KFUK's Sociale Arbejde, Kost og Ernæringsforbundet, Kurdisk Kvinde forening, Kvindelige Kunstneres Samfund, KØN – 
Gender Museum, Kvinder i Musik, Kvindernes Internationale Liga for Fred og Frihed, Landsorganisationen af 
Kvindekrisecentre (LOKK), Nyt Europa, OASIS, Radikale Venstre, Sex & Samfund, Socialistisk Folkeparti, 
Socialdemokraternes Ligestillingsnetværk, Socialpædagogernes Landsforbund, Soroptimist International, Venstre, 
Virksomme Kvinder, WIZO, ZONTA 

 

 

 

    


