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MILEPÆLE OG SYNLIGHED
44 pct. Det tal markerede i 2022 en vigtig
milepæl i dansk ligestillingshistorie. Det
var nemlig den procentdel kvinder, der
opnåede valg til det danske folketing. Og
dermed krydsede vi for første gang i
Danmarkshistorien de magiske 40 pct.
kvinder i den lovgivende forsamling.
Endelig!

En anden vigtig milepæl for Kvinderådet
blev sat i august, hvor en ny, ligestillet
barselslov trådte i kraft. Netop barsel har
fyldt meget i Kvinderådets politiske
arbejde de senere år. Så det blev fejret!

2022 har i det hele taget været et år fyldt
med aktiviteter og med fokus på
synlighed. Vi har leveret politik på en
række aktuelle emner, fra surrogasi til
ligeløn og abort. 

Vi indledte i 2022 et samarbejde med
Arbejdermuseet om 8. marts målrettet de
unge, som er vi særligt glade for. Og vi
kunne i vores skoletjeneste tage imod
henvendelser fra helt op imod 300 elever!

 

Vi har i 2022 skruet op for vores politiske
interessevaretagelse og for
sekretariatsbetjeningen af Det Nationale
Voldsobservatorium.  
 
At vi har kunnet styrke fx skoletjeneste
og  Det Nationale Voldsobservatorium
skyldes en forøget bevilling på
Finansloven i 2022-24. Den håber vi
selvfølgelig kan blive permanent.

I 2022 afrundede vi vores projekter under
Dansk Arabisk Partnerskabsprogram
(DAPP). Dog sluttede vores samarbejde
med vores partnere i Marokko og
Egypten ikke. Det har vi heldigvis kunnet
fortsætte med finansiering fra
Civilsamfund i Udvikling (CISU). 

Som ligestillings- og
kvinderettighedsorganisation har vi i
2022 også været optaget af det
europæiske samarbejde, krigen i Ukraine
og af de modige iranske kvinders
opstand mod præstestyret i Iran.
Kampen for kvinders rettigheder, frihed
og sikkerhed kender nemlig ikke grænser
eller hierarkier; Vi støtter og løfter
hinanden, hvor vi kan.

Tak for samarbejdet i 2022.

Yildiz Akdogan
Forkvinde
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FOLKETINGSVALG OG LIGE REPRÆSENTATION

ET LIGESTILLET ARBEJDSMARKED

DET EUROPÆISKE LIGESTILLINGSARBEJDE

STYRELSE, SEKRETARIAT OG
MEDLEMSORGANISATIONER

2022 I BILLEDER

VOLD, UDNYTTELSE OG DISKRIMINATION
MOD KVINDER

INDHOLD

SKOLETJENESTE
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NETVÆRK, DEBAT OG OPLYSNING



2022 I BILLEDER

Generalforsamling
marts 2022

Valgdebat
oktober 2022

Kvinde. Liv. Frihed.
december 2022

Talk Town
maj 2022

Folkemødet
juni 2022

Abort-demonstration
august 2022

Ny barselslov
august 2022

16 days of activism
november 2022 

FNs Kvindekommissions
Samling marts 2022
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VOLD, UDNYTTELSE OG DISKRIMINATION
MOD KVINDER

I 2022 var det et af Kvinderådets
fokusområder at bekæmpe vold,
udnyttelse og diskrimination mod
kvinder. Det var i fokus både nationalt
og internationalt.

Det Nationale Voldobservatorium
Kvinderådet er sekretariat for Det
Nationale Voldsobservatorium. Det er
en gruppe bestående af 30 eksperter,
hvis formål er at dele viden, styrke den
danske indsats på voldsområdet og
overvåge, at den danske regering lever
op til nationale og internationale
forpligtelser, bl.a. Europarådets
konvention mod vold mod kvinder og
vold i hjemmet; Istanbulkonventionen.

I 2022 afholdt Det Nationale
Voldsobservatorium seks møder. Der
har bl.a. været fokus på Kommissionen
for den glemte kvindekamp, som blev
nedsat af regeringen i 2022. Der er
blevet holdt to møder med
Ligestillingsafdelingen om den nye
handlingsplan mod partnervold og
partnerdrab, der udkom i 2022.

Det Nationale Voldsobservatorium
nedsatte i 2022 en arbejdsgruppe, der
er kommet med anbefalinger til
revision af servicelovens §109 ang.
kvindekrisecentre og har holdt møde
med det norske
krisecentersekretariat for at høre om
erfaringerne fra revisionen af
krisecenterloven i Norge. 
Derudover har forskellige
organisationer og eksperter
præsenteret ny forskning om
kønsbaseret vold til møderne i 2022.

Det Nationale Voldsobservatorium har
eksisteret siden 1997 og er tilknyttet
det Europæiske Voldsobservatorium,
der på EU-plan arbejder for at
udveksle erfaringer og indsamle
viden, samt kortlægge EU-landenes
indsats ift. bekæmpelse af vold mod
kvinder.

Kvinderådet er repræsenteret i Det
Europæiske Voldsobservatorium af 
Anja Radeka fra Dansk
Kvindesamfunds Krisecentre.
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Surrogasi (rugemødre)
I 2022 har regler og rettigheder i
forbindelse med surrogatmoderskab
været drøftet i Folketinget og i
medierne. Og i Kvinderådet. 

Spørgsmålet om surrogatmoderskab
blev bragt frem, da et borgerforslag
om at anerkende medfaderskabet i
dansk lov på rekordtid opnåede 50.000
underskrifter og skulle behandles i
Folketinget. Forklaringen er
naturligvis, at to ciskønnede mænd har
brug for en tredje part til at bære og
føde dem et barn, hvis de skal være
forældre sammen.

Således kom debatten om
surrogatmoderskab paradoksalt nok til
at mangle netop den fødendes
perspektiv og den risiko, der er for
udnyttelse. Det fik os i Kvinderådet til
at gå ind i sagen.

Vi lavede et positionspapir, skrev
debatindlæg og deltog i debatmøder 
 om emnet. Bl.a. under Folkemødet og
Copenhagen Pride. Og vi fik også en
plads i en ekspertgruppe under
Ligestillingsministeriet, der skal se på
reglerne for kommerciel surrogasi.
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Den glemte kvindekamp
I 2022 blev Kommissionen for den
glemte kvindekamp lanceret af den
daværende regering. Den skulle
komme med anbefalinger til, hvordan
alle piger og kvinder i Danmark kan
vokse op med lige rettigheder,
levevilkår og muligheder for at leve
gode og frie liv.

På vores generalforsamling i marts
2022 formulerede Kvinderådets
medlemsorganisationer 24
anbefalinger til Kommissionen for den
glemte kvindekamp. De blev overrakt til
Kommissionen på en debat på
Folkemødet i juni 2022, som
Kvinderådet arrangerede. 

Anbefalingerne sikrer kvinders
rettigheder og beskyttelse bl.a. ift. vold
samt styrker de fællesskaber og
institutioner, der historisk har bidraget
til øget ligestilling i Danmark.

 

Kvinderådet klar med
anbefalinger til Kommissionen
for den glemte kvindekamp. 
Maj 2022.



etablering af en Task Force i
civilsamfundet. Task Forcen har
formået at sætte FGM øverst på
den politiske dagsorden i Egypten
og skubbe på for at regeringen
tager nye og bedre initiativer til at
stoppe udbredelsen af FGM.
en skærpelse af den egyptiske lov
mod FGM i 2021, så
sundhedspersonale også kan
straffes for at udføre FGM. Det
skete bl.a. på baggrund af
Tadweins lobbyarbejde.

Kvinderådet har i perioden 2013-2022
været en del af Dansk Arabisk
Partnerskabsprogram (DAPP) med
projekter i Nordafrika. De seneste fem
år har vi haft projekter i Egypten og
Marokko, som blev afsluttet i juni 2022.

I Egypten har vi sammen med
organisationen Tadwein arbejdet med
bekæmpelse af kvindelig
kønslemlæstelse (FGM – female genital
mutilation), som op mod 90% af
egyptiske kvinder har været udsat for.
Projektet har bla. betydet:

Bekæmpelse af kønsbaseret vold i Nordafrika
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Tadweins direktør Amel Fahmy
taler til lanceringen af FGM Task
Forcen i Cairo, Egypten

materiale om FGM i pensum for
medicinstuderende for at øge
deres viden om de negative
konsekvenser af FGM samt piger
og kvinders rettigheder. FGM bliver
oftest foretaget af læger og andet
sundhedsfagligt personale, selvom
det er ulovligt.
landsdækkende kampagner mod
FGM bl.a. i samarbejde med
populære digitale, feministiske
platforme.
træningsforløb i hele landet for
piger og kvinder om FGM og deres
rettigheder. 
dialog med lokale
beslutningstagere om initiativer
for at forhindre FGM. 

I 2022 fik Kvinderådet en bevilling fra
Civilsamfund i Udvikling (CISU), som
gør det muligt at fortsætte
samarbejdet med Tadwein i 2023-24,
hvor vi vil have fokus på at bekæmpe
kønsbaseret vold gennem lokale
feministiske netværk i Egypten.



kapacitetsopbygget netværket
Femmes Solidaires, som består af
26 kvindekrisecentre,
rådgivningscentre og
civilsamfundsorganisationer, der
arbejder med bekæmpelse af
kønsbaseret vold i Marokko. 
trænet 180 medlemmer af Femmes
Solidaires, bl.a. i metoder til at
hjælpe voldsramte kvinder og børn. 
dokumenteret omfanget af
kønsbaseret vold i Marokko, som    
 er blevet præsenteret på 
 pressekonferencer med stor
bevågenhed hvert år. 
trænet i alt 980 unge for at øge
bevidstheden om kønsbaseret vold
og hvordan man forebygger det,
herunder digital vold og seksuel
chikane.

I Marokko har vi sammen med
organisationen LDDF-INJAD sat
kønsbaseret vold på dagsordenen
gennem kapacitetsopbygning,
dokumentation og oplysningsarbejde.

Som en del af vores samarbejde under
Dansk Arabisk Partnerskabsprogram
(DAPP) har LDDF-INJAD:
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organiseret karavaner i forskellige
områder i Marokko, som er nået ud til
over 1700 personer i alt. Med hold af
frivillige læger, jurister og
socialarbejdere har de hjulpet udsatte
befolkningsgrupper, som bor langt
væk fra de store  byer og ikke har
adgang til basale sundhedsydelser.
Her har piger og kvinder dårlige
muligheder for at søge hjælp, hvis de
er udsat for vold. 
holdt workshops for at informere
udsatte grupper om deres sociale og
juridiske rettigheder, organiseret
gratis lægekonsultationer mv.
holdt møder med lokale politikere og
beslutningstagere om vigtigheden af
at tilbyde hjælp til voldsramte kvinder
og deres børn.

I 2022 samarbejdede vi desuden med
LDDF-INJAD om et projekt om økonomisk
bæredygtighed. Både ift. krisecentrene
og ift. de voldsudsatte kvinder, de møder
i deres krisecenter og rådgivning.
Projektet har fokuseret på fundraising,
lobbyindsats og på at finde lokale jobs til
kvinderne. Projektet var finansieret af
Civilsamfund i Udvikling (CISU).

Karavane arrangeret af
LDDF-INJAD i Sidi Benour,
Marokko



I 2022 har Kvinderådet også haft fokus
på at skabe ligestilling på
arbejdsmarkedet ved fx at gøre op
med uligeløn, seksuel chikane og ulige
barselsregler.

ET LIGESTILLET ARBEJDSMARKED
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Ligeløn
Ligeløn var emne, der prægede
folketingsvalgkampen - også lang tid
før valget blev udskrevet. Et bredt
udsnit af partierne, herunder
regeringspartiet, anerkendte således,
at den manglende ligeløn er en barriere
for at kunne rekruttere folk nok til de
såkaldte "kvindefag" i den offentlige
sektor.

Det er dog ikke kun mellem fag, den er
gal med uligelønnen. Også inden for fag
får mænd og kvinder uligeløn. Det
kalder vi i Kvinderådet den "individuelle
uligeløn".

I 2022 lavede vi i Kvinderådet et fælles
positionspapir om ligeløn med en
række anbefalinger til, hvordan vi
kommer uligelønnen til livs. Både
mellem fag og inden for fag.

Kvinders Sidste Arbejdsdag
Kvinderådet deltog i november 2022 
i kampagnen Kvindernes Sidste
Arbejdsdag, der sætter fokus på
løngabet mellem mænd og kvinder.

Direktiv om løngennemsigtighed
I Kvinderådet har vi længe efterspurgt
mere gennemsigtighed ift. løn, så man
kan få øje på lønforskellene rundt
omkring på de danske arbejdspladser.
Det ser ud som om, at det kommer! 
EU-institutionerne landede i december
en fælles aftale om et nyt direktiv om
løntransparens, der styrker retten til
ligeløn. Vi vil arbejdet for, at det bliver
implementeret ambitiøst i Danmark.

Alliance mod seksuel chikane
I februar 2022 offentliggjorde
regeringen og arbejdsmarkedets
parter en trepartsaftale om
bekæmpelse af seksuel chikane. Det
forbedrer bl.a. vilkårene for lærlinge og
elever, der udgør en særligt udsat
gruppe på arbejdsmarkedet.

Som en del af trepartsaftalen blev der
nedsat en alliance mod seksuel
chikane, som Kvinderådet er med i.

En ligestillet barselslov
En ny barselslov trådte i kraft i august
2022. Det var kulminationen på mange
års arbejde i Kvinderådet, hvor 
 ligestilling af barslen har fyldt meget.



Den 1. november 2022 var der valg til
Folketinget i Danmark.

Kvinderådets valgkampagne byggede
videre på parolen ”Tag stilling til
ligestilling” fra
kommunalvalgkampagnen i 2021.

Formålet med kampagnen var at få
spørgsmål om køn og ligestilling til at
fylde i valgkampen. Derfor inviterede
Kvinderådet bl.a. kvindelige ledere og
aktivister fra den danske ligestillings-
og kvindebevægelse til at stille
spørgsmål til politiske partier og
kandidater via Kvinderådets sociale
medier.

FOLKETINGSVALG OG LIGE REPRÆSENTATION
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Valgdebat på SOSU-skolen
i Brøndby. Her bliver
politikerne spurgt, om de
mener, vi har ligestilling i
Danmark.

 

Kvinderådet arrangerede desuden to
store debatter under valgkampen; et
vælgermøde med lokale
folketingskandidater på SOSU-skolen i
Brøndby, samt en debat med
fremtrædende ligelønsaktivister til
valgfest i Demokratigarage i
København.

Historisk mange kvinder valgt
Ved folketingsvalget blev historisk
mange kvinder valgt. 44 pct. Det er
aldrig før sket, at kvinder har udgjort
mere end 40 pct. af de valgte til
Folketinget. Derfor var det en vigtig
milepæl, der blev sat i kampen for
kvinders politiske rettigheder og lige
repræsentation.



DET EUROPÆISKE LIGESTILLINGSARBEJDE

Der er ni danske medlemmer af ØSU.
Kvinderådet er tilknyttet Gruppe III:
Civilsamfundet. Det er især ligestilling
og alle aspekter af livet, hvor kvinder
bliver påvirket, som har Kvinderådets
opmærksomhed.

I det sidste år har Kvinderådet deltaget
i to studiegrupper. I den ene gruppe,
”Kønsbaseret vold”, har der været
fokus på bl.a. surrogatmødre og på
hvilke konsekvenser det kan have at
”sælge” sin livmoder contra alturistisk
surrogatsi. En diskussion som også
kom til det danske Folketing og dermed
til debat. 

Den anden studiegruppe,
”Kønsbaserede investeringer i
nationale genopretnings- og
opretteholdelsesplaner”, satte fokus
på, hvordan kvinder kan blive en mere
aktiv del i genopretningen af Europa,
når der tales om bl.a. starts-ups. 

Kvinderådet har af regeringen fået
tildelt en plads i ØSU – Det Europæiske
Økonomiske og Sociale Udvalg. 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 kan betragtes som et
advisory board til Parlamentet og Det
Europæiske Råd, og 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. 

Kvinderådets arbejde i Det
Europæiske Økonomiske og
Sociale Udvalg (ØSU)
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Direktivet om løngennemsigtighed
repræsenterer endnu et skridt i forhold
til at imødegå de vedvarende
kønsbestemte lønforskelle. Derudover
blev Work-Life-Balance-direktivet
(WLB), der blev vedtaget i 2019,
gennemført i national lovgivning i
august 2022 og overvåges af Europa-
Kommissionen samt civilsamfunds-
organisationer. 

EWL fortsætter med sit enorme
engagement for at stoppe vold mod
kvinder og piger ved ikke kun at deltage
i forskellige arbejdsgrupper og møder
iværksat af UN Women, men også ved
at monitorere volden gennem "Det
Europæiske Voldsobservatorium", som
er et direkte link til vores eget Nationale
Voldsobservatorium. Vold mod kvinder
er et stigende problem, både pga.
COVID, men også pga. krigen i Europa,
energikrisen og hermed det stigende
pres på kvinders levevilkår.
Klimakrisen og dens påvirkning på
kvinder er et af de nyere emner inden
for EWL og er et område, der vil blive
udviklet på i de kommende år. Det
understreger vigtigheden af at få
indflydelse på grønne aftaler og
lovforslag nationalt og på EU-plan.

I de seneste to år har Kvinderådet været
repræsenteret i den daglige ledelse i
Den Europæiske Kvindelobby (EWL)
som kasserer i hovedbestyrelsen. Det
har været et par år med omvæltninger,
en ny hovedbestyrelse, præsident og
generalsekretær samt udskiftninger på
flere nøgleposter i EWLs sekretariat.

Efter 2022, hvor der manglede
fondsmidler, har vi vendt udviklingen og
er nu godt på vej med en styrket
organisation. EU-politik om kvinders
rettigheder er vigtig, da det direkte
påvirker danske kvinder og dansk
lovgivning. Kvinderådets deltagelse i
arbejdet er derfor noget, der prioriteres
højt. 

EWL har fortsat arbejdet med kvinders
rettigheder i hjertet af EU, herunder på
de to vigtigste lovgivningsforslag, der
har været på dagsordenen: Direktivet
om bekæmpelse af vold mod kvinder og
vold i hjemmet samt direktivet om
løngennemsigtighed. Efter 10 års
dødvande blev direktivet om kvinder i
bestyrelser endelig vedtaget. 

Kvinderådets arbejde i Den
Europæiske Kvindelobby
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en læringsrejse til Stockholm, hvor
vi mødtes med forskere, ministerier
og organisationer. De delte deres
viden om Sveriges feministiske
udenrigspolitik indført i 2014. 

debat på Talk Town 2022 om
feministisk fred med deltagelse fra
Armenien, Sydsudan og
Kvinderådets eget medlem
Kvindernes Internationale Liga for
Fred og Frihed. 

vi har lavet en ressource-
hjemmeside "Feminist Toolkits",
hvor man kan finde redskaber til at
styrke sit arbejde indenfor
feminisme, køn og ligestilling.         
 Fx redskaber til at lave
kønsanalyser, gender audits og
workshop-modeller til feministiske
forandringsprocesser.

Kvinderådet startede i januar 2022 et
nyt feministisk netværk med tre
internationalt orienterede NGOer i
Danmark: Sex & Samfund, Oxfam IBIS 
og Mellemfolkeligt Samvirke.

Vi har fået støtte fra Globalt Fokus'
kapacitetspulje (2022-2023) til at lære,
hvordan vi kan arbejde med mere
feminisme i vores egne organisationer
og ledelse. Det er lige nu en strømning i
internationale NGOer drevet af aktivister
i det globale Syd; at arbejde med
magtuligheder, inklusion, fælleskabs-
orienteret ledelse og bias i egne
organisationer.

I 2022 havde netværket følgende
aktiviteter:

Feministisk
kapacitetsopbygning
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https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=383431157177055
https://kvinderaadet.dk/feminist-toolkits/


I 2022 blev Talk Town afholdt den 25.-27.
maj på Onkel Dannys Plads i København.
Festivalen præsenterede, for syvende
gang siden den blev startet i 2016, et
bredt program i samarbejde med mere 
end 90 organisationer, NGOer,
debattører, aktivister og kunstnere.

Der blev afholdt 84 events over tre dage
med ca. 1000 besøgende pr. dag. Udover
talks om aktuelle feministiske temaer
var der et stærkt program med
koncerter og performances. 
Talk Town blev afholdt i samarbejde 
med Vallekilde Højskole og Roskilde
Festival Højskole, og højskoleeleverne
var med til at afvikle festivalen.

3000
I 2022 var der   

besøgende på Talk Town
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Kvinderådet prioriterede igen i 2022 at
styrke det internationale program på
Talk Town, så festivalen når et endnu
bredere publikum og dækker flere
tematikker via det internationale
udsyn. I 2022 var der 17 events og
indslag på engelsk. Der var talks og
debatter om bl.a. visionen om et
feministisk internet, feministisk fred
og aktivisme samt de-kolonisering af
udviklingsbistanden. Der var podcast-
lytning om migranter med LGBTIQ+
baggrund, udstilling om det 3. køn,
Muxe, med rødder i sydmexicansk
traditionel kultur samt talks om
tendenser indenfor online feministisk
aktivisme og seksualundervisning i
Sydvestasien og Nordafrika.

Et af de internationale hovednavne på
festivalen var Silvia Federici, som i
samtale med danske Emma Holten så
på, hvordan feministisk økonomi kan
adressere og imødegå nogle af de
globale kriser, vi står overfor.

Kvinderådet havde desuden en
delegation på besøg under Talk Town
med repræsentanter fra vores
samarbejdspartnere og internationale
netværk. De deltog som publikum og
talere på festivalen med perspektiver
fra deres feministiske arbejde og
praksis i hhv. Marokko, Egypten, Kenya
og Malawi. Udover deltagelse på Talk
Town havde vi arrangeret møder med
en række danske NGOer for at udvide
vores partneres netværk og belyse de
udfordringer, som kvinder og
feministiske bevægelser står overfor.

Internationalt fokus 
på Talk Town
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Talk om de-kolonisering af
udviklingsbistanden
på Talk Town

Besøg af Athena Network, Tadwein, LDDF-INJAD og
The Sex Talk Arabic på Talk Town



Siden den 22-årige kurdisk-iranske
Jina Mahsa Amini døde i det iranske
moralpolitis varetægt i september
2022 har Kvinderådet været
medarrangør af flere demonstrationer
til støtte for Irans kvinder og fredelige
demonstranter.

Den 7. december 2022 samarbejdede
Kvinderådet om en demonstration med
flere iranske aktivister og danske
NGOer, blandt andre Mellemfolkeligt
Samvirke og Amnesty International
Danmark. Sammen inviterede vi til
solidaritets-demonstration under
overskriften ”Kvinde, Liv, Frihed: Stop
vold mod demonstranter i Iran!”. Blandt
talerne var kvinderådets forkvinde,
Yildiz Akdogan.

Trods det kolde vejr i december, var
over tusinde mennesker mødt op ved
Christiansborg, hvor vi mindedes de
mange børn og voksne, der er blevet
dræbt af de iranske sikkerhedsstyrker.

Solidaritets-demonstration for Irans kvinder
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Demonstranterne bar fakler, og der
blev sunget til den iranske protestsang
’Baraye’ (På Grund Af), som for nyligt
har vundet en særlig pris til Grammy
Awards. Desuden holdt danske og
iranske musikere os varme med deres
rørende musik. 

Vores budskab kom ud, og medie-
dækningen var over al forventning,
både nationalt og internationalt.
Glæden over solidaritets-
demonstrationen kunne ses på de
sociale medier, da den persisk-
sprogede nyheds-tv-kanal ’Iran
International’ med hovedkvarter i
England delte et 3 minutter langt
indslag, som blev set af millioner af
iranere indenfor og udenfor Iran.

Foto: Mellemfolkeligt Samvirke



300
I 2022 har vi haft besøg af,
givet interviews til og hjulpet 

elever og studerende

SKOLETJENESTE

I 2022 skruede vi i Kvinderådet op for vores skoletjeneste og har taget imod
henvendelser fra elever og studerende som aldrig før. Vi oplever, at unge har
stor nysgerrighed på køn, ligestilling og ligestillingspolitiske problemstillinger. 

De er interesserede i alt fra kvinders
rettigheder nu og gennem tiden i
Danmark, USA, Afghanistan og Iran 
til #MeToo, feminisme,
kønsstereotyper, ligeløn og retten til fri
abort. 
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STYRELSEN

Yildiz Akdogan, Socialdemokratiet, Forkvinde
Camilla Gregersen, DM, Næstforkvinde
Dorthe Boe Danbjørg fra Dansk Sygeplejeråd, Næstforkvinde
Anja Radeka, Dansk Kvindesamfund
Birgitte Conradsen, BUPL
Caroline Maria Tromer Dragsdahl, IDA
Clara Halvorsen, Radikale Venstre
Inge Henningsen, Feministisk Forandring
Juliane Marie Neiiendam, Virksomme Kvinder
Karen-Lisbet Jacobsen, Soroptimist International Danmark
Lis Munk, Jordemoderforeningen
Mette Marie Yde, Danner
Pia Heidi Nielsen, FOA
Rosemarie Wedell-Wedellsborg, Sex og Samfund
Shideh Pour Zahed, Zonta
Ulla Moth-Lund Christensen, HK Danmark

SEKRETARIATET

Lise Johansen, Direktør
Hanne Pedersen, Sekretær
Anna Berg, Politisk Konsulent
Anna Villumsen, International Konsulent
Kristine Rømer, Udviklingskonsulent
Amina Krohn Membar, Projektleder Talk Town
Bjørk Nørgaard Andersen, Studentermedhjælper
Maria Kafaei Zandeh Del, Frivillig eventkoordinator
Hannah Peiter Færch, Eventkoordinator-elev i foråret
Petra Hass, Praktikant i foråret
Ellen Borg, Praktikant i efteråret 17



Afghansk Kvindeforening i Danmark, Blossom, BUPL, Danner, Dansk

Journalistforbund, Dansk Jurist og Økonom Forbund (DJØF), Dansk

Kvindesamfund, DM, Dansk Sygeplejeråd, Danske Handicaporganisationer,

Danske Kvindelige Lægers Forening, De Grønne Pigespejdere, Den Irakiske

Kvindeforening i Danmark, Det Radikale Venstres Ligeretsudvalg,

Enhedslistens Kvindeudvalg, Fagligt Fælles Forbund – 3F, Feministisk

Forandring, FN forbundet, FOA, Forbundet Arkitekter og Designere, Frelsens

Hærs Kvindekreds, Gymnasieskolernes Lærerforenings Ligestillingsudvalg,

HK Danmark, Ingeniørforeningen i Danmark (IDA), Jordemoderforeningen,

KFUK’s Sociale Arbejde, Kost & Ernæringsforbundet, Kurdisk Kvinde

Forening, Kvindelige Kunstneres Samfund, KØN Gender Museum Denmark,

Kvinder i Musik, Kvindernes Internationale Liga for Fred og Frihed,

Landsorganisation af Kvindekrisecentre (LOKK), Nyt Europa, OASIS, Sex &

Samfund, Socialistisk Folkepartis Ligestillingsudvalg, Socialdemokratiets

Ligestillingsnetværk, Socialpædagogernes Landsforbund, Soroptimist

International (Danmarks Unionen), Søstre mod Vold og Kontrol, Venstre,

Virksomme Kvinder, Voldtægtsofres Vilkår, WIZO i Danmark, Zonta

MEDLEMSORGANISATIONER

Følg os:

www.kvinderaad.dk

Kvinderådet

@Kvinderaadet

@Kvinderaadet

Kvinderådet
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