
Lav dit eget arrangement og bliv en del af 

den danske Women Deliver-indsats  
 

Danmark er blevet valgt som værtsland for den internationale Women Deliver-konference – den 

største globale konference om kvinders rettigheder og sundhed i dette årtusinde. Mere end 5.000 

globale og lokale ledere, politiske beslutningstagere, organisationer, FN-topchefer, verdenskendte 

eksperter og virksomheder vil den 16.-19. maj 2016 deltage i konferencen for at sætte fokus på 

piger og kvinders vilkår.  

Allerede nu støtter flere end 150 danske organisationer og aktører landet over også op om 

konferencens budskaber ved selv at afholde arrangementer, der sætter fokus på forbedring af 

piger og kvinders sundhed, rettigheder og trivsel. Arrangementerne finder sted i ugen op til og 

under konferencen, og breder sig på tværs af industrier og foreninger, film, teater, sport, foredrag, 

debatter, udstillinger, mm.  

 

Vil I også være med til at bakke op om Women Deliver, kan I finde nyttig information herunder, der 

kan hjælpe jer, hvis:  
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I gerne vil vide mere om Women Deliver .......................................................................................................... 4 

 

 

Vi er allerede mange, der støtter op om Women Deliver, men vi vil så gerne skabe genlyd for 

konferencens budskab landet over og det gør vi kun, hvis vi også får jer med. Så støt op, lav et 

arrangement og sæt det i kalenderen. 

 

 

 

Bedste hilsner 

Women Deliver-konsortiet  
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Vi mangler inspiration til, hvordan vi kan bidrage 

Som organisation, virksomhed eller privatperson er der mange forskellige måder at bidrage til 

indsatsen omkring Women Deliver. Nedenfor kan I se nogle eksempler, ligesom I kan hente 

inspiration i vedhæftede arrangementsoversigt.  

Lav et arrangement 

 

 Årsmøde eller medlemsmøde. 

 Seminar eller workshop. 

 Fyraftensmøde, morgenmøde eller kundearrangement. 

 Brug eksisterende projekter/events der har – eller kunne have – et specielt 

fokus på kvinder. 

 Find mere inspiration i den vedhæftede arrangementsoversigt. 

Deltag i social media-kampagne 

 

 Lav dit eget #IDeliver-budskab og del det på de sociale medier. Læs mere 

om #IDeliver-kampagnen og hvordan du deltager her og se, hvad andre 

leverer her. 

 

Vi har et arrangement og vil gerne øge kendskabet til det 

Ønsker I at få øget kendskabet til jeres arrangement, opfordrer vi jer til at lægge det i kalenderen 

på vores hjemmeside. Women Deliver-konsortiet henviser ofte partnere, pressefolk mm. til 

hjemmesiden og vil på denne måde gøre sit for, at jeres arrangement bliver kendt af så mange 

som muligt. Til dette brev er vedhæftet en step-by-step guide, der beskriver, hvordan I opretter 

jeres arrangement i kalenderen.  

Step-by-step guide til kalender 

1. Gå ind på www.wd2016.dk/add-event 

 

2. Åben step-by-step guiden, der er vedhæftet dette brev og fortsæt som beskrevet heri.   

  

http://www.wd2016.dk/ideliver/hvordan/
http://wd2016.dk/ideliver/
http://wd2016.dk/add-event/
http://www.wd2016.dk/add-event
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Vi har en idé/indslag til et arrangement, men mangler et sted at holde det 

Hvis I har lyst til at samarbejde med andre organisationer om at lave et arrangement, er her et par 

bud på, hvem I eventuelt kan arbejde sammen med: 

ARKEN har tilbudt at udlåne museets faciliteter til andre organisationer, der måtte have en relevant 

udstilling eller arrangement. I kan kontakte ARKEN her. 

Indgreb har i samarbejde med Kvinderådet udviklet konceptet Talk Town – en samtaleby om køn, 

ligestilling og feminisme – der vil bestå af debatrum og scener både indendørs og udendørs. Talk 

Town åbner den 18.-20. maj i Den Grå Kødby i København, og der er stadig rig mulighed for at 

byde ind med jeres arrangement til dagene. Læs mere information om Talk Town i vedhæftede 

skriv eller kontakt Indgreb direkte her. 

Dansk Industri og Lederne afholder i samarbejde to erhvervsdage med fokus på økonomi, erhverv 

og ledelse, som finder sted i dagene fra den 10.-11. maj. Dagen den 10. maj er endnu ikke 

færdigplanlagt, og I er derfor velkomne til at byde ind med forslag til arrangementer her. 

Nationalmuseet og CKU holder Nationalmuseet aftenåbent den 19. maj klokken 16.00-22.00. 

Aftenen vil have fokus på kvinders ytringer i det offentlige rum, og alle typer af arrangementer er 

velkomne til det endnu ikke færdige program. Hvis I har lyst til at deltage med et indslag på 

aftenen, kan Nationalmuseet kontaktes her. 

 

Vi vil gerne have sparring til vores arrangement 

Hvis I mangler sparring til: 

 Kulturarrangementer, kan I kontakte KVINFO her. 

 Foreningsarrangementer, kan I kontakte Verdens Bedste Nyheder her.  

 Arrangementer med virksomhedsfokus, kan I kontakte Hansen Agenda her. 

 Arrangementer med brancheforeningsfokus, kan I kontakte Hansen Agenda her. 

 Sundheds- eller uddannelsesarrangementer, kan I kontakte Sex & Samfund her. 

 Arrangementer med fokus på NGO´er, kan I kontakte Verdens Bedste Nyheder her. 

 

Vi mangler indhold/underholdning til vores arrangement 

Mangler I indhold eller underholdning til jeres arrangement, er her bud på både film, teater og 

udstillinger I kan overveje: 

Global Stories har lavet videoproduktionen Paradise. Paradise består af fem videobreve fra mødre 

til deres unge døtre, der har forladt Filippinerne for at arbejde som au pair i Vesten eller 

Mellemøsten. Global Stories kan kontaktes her.  

C:NTACT og KVINFO har i samarbejde lavet filmene Stories Untold - en række stærke film af stærke 

kvinder fra Mellemøsten og Nordafrika med unikke fortællinger fra kvindernes egne liv. C:NTACT 

kan kontaktes her. 

Salaam Film har lavet filmen ”I Am Nojoom, age 10 and divorced” om barnebruden Nojoom, der 

flygter fra sin meget ældre ægtemand for at søge om skilsmisse i retten i Yemens hovedstad Sana.  

Salaam Film kan kontaktes her. 

THE WHY FOUNDATION har lavet WHY WOMEN bestående af ti kortfilm, tre dokumentarer og 

undervisningsmateriale. Filmene har fokus på de problemstillinger, der skaber rammer for verdens 

piger og kvinder. THE WHY FOUNDATION kan kontaktes her. Har I desuden interesse for kortfilm eller 

mailto:marie-louise.dunker@arken.dk
mailto:info@talktown.dk
mailto:line@hansenagenda.dk
mailto:Gitte.Engholm@natmus.dk
mailto:suzanne.moll@kvinfo.dk
mailto:rikke800@gmail.comm
mailto:line@hansenagenda.dk
mailto:dea@hansenagenda.dk
mailto:Søren%20Ingemann%20Zinck%20%3csz@sexogsamfund.dk%3e
mailto:rikke800@gmail.comm
mailto:Filippa%20Berglund%20%3cfilippaberglund@gmail.com%3e
mailto:Henrik%20Hartmann%20[mailto:hartmann@contact.dk]
mailto:lisbeth@salaam.dk
mailto:Mette%20Bjerregaard%20%3cmb@thewhy.dk%3e
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kender I nogle der har, afholder THE WHY FOUNDATION kortfilmskonkurrence med fokus på kvinders 

vilkår. Læs mere om konkurrencen i vedhæftede skriv.  

C:NTACT laver en forestilling med indvandrere fra kvindecentret i Blågårdsgade. Både kvinder og 

deres børn italesætter sig selv og deres situation. Forestillingerne vil blive tilgængelige parallelt med 

Women Deliver-konferencen, og C:NTACT søger organisationer, der vil være fælles om 

arrangementer kombineret med teaterforestilling. C:NTACT kan kontaktes her. 

Mark Tuschman har taget det, han selv betegner som intime portrætter af kvinder på kanten. 

Billederne er blevet til bogen Faces of Courage. Mark vil gerne stille billederne gratis til rådighed til 

udstilling under Women Deliver. Mark Tuschman kan kontaktes her. 

 

Vi vil gerne vide mere om Women Deliver 

I kan læse mere om Women Deliver, få overblik over danske aktiviteter og deltage i #IDeliver-

kampagnen på det danske Women Deliver-konsortiums hjemmeside, ligesom I kan læse mere om 

Women Deliver-konferencen på Women Delivers egen hjemmeside.  

 

 

 

mailto:Henrik%20Hartmann%20[mailto:hartmann@contact.dk]
mailto:mark%20tuschman%20[mailto:mark@tuschmanphoto.com]
http://www.wd2016.dk/
http://wd2016.org/

