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599 kvinder har benyttet sig af
Danners rådgivningdtilbud før,
under og efter krisecenterophold
– heraf har 16 kvinder deltaget i
Danners særlige efterværnsforløb

Over 500.000 er vi nået ud til med
#stårstadig kampagnen gennem
presse, sociale medier, plakater i
København, og en række events

Over 1000 kvinder er vi nået ud til
gennem vores nationale og internationale projekter

55 kvinder og 41 børn har boet i
Danners Krisecenter

2196 har været i kontakt med
Danners åbne rådgivning

Over 7000 følger os på
de sociale medier

17.000 så mange timer har Danners seje frivillige lagt i 2015

11.300 nåede vi ud til med
#16days kampagnen
Over 1000 personer har deltaget i
Danners 37 foredrag i og udenfor
huset

17.000
Så mange timer har Danners fantastiske frivillige
lagt i organisationen i 2015 - 1.416 timer i gennemsnit om måneden
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MANGE KVINDER RINGER
PÅ DANNERS DØR

N

år en kvinde ringer på Danners dør, har hun taget det
første vigtige skridt ud af et voldeligt forhold. Hendes
historie er ofte kaotisk og fyldt med smerte, angst og fortvivlelse; hvordan skal hun overskue sit liv, når hun ikke kan
overskue i morgen?
Ser vi på statistikkerne for vold i nære relationer i Danmark,
er der fortsat en kønsmæssig slagside, idet langt flere kvinder
end mænd er udsat for vold. Hele 33.000 kvinder er hvert år
udsat for fysisk vold af deres partner eller tidligere partner.
Af dem flyttede 55 kvinder og 41 børn ind hos Danner sidste
år. Kvinderne og børnene kommer på en personlig erkendelsesrejse, som de måske ikke troede, var nødvendig. Socialrådgivere, psykologer, pædagoger og dedikerede frivillige
kvinder sikrer hver dag en kontinuerlig professionel omsorg.
De giver kvinderne og deres børn støtte, råd og selvindsigt –
og ruster dem til at tage flere skridt ind i et nyt liv uden vold.

Derfor har vi sat uagtsom voldtægt på dagsordenen, og vi har
sat fokus på kønsstereotyper og deres betydning for kvinders
position i samfundet.
Fejringen af 100-året for kvinders valg- og stemmeret var
også en anledning til at stoppe op og reflektere over, at vi har
opnået meget i forhold til formel ligeret, men at der fortsat er
meget at kæmpe for.
Og vi kan ikke gøre det alene! Derfor skal der lyde en stor tak
til alle jer som støtter Danners arbejde for at sikre ligeværd
mellem kønnene og en verden fri for vold mod kvinder og
børn.

Det tager mindst to år at ’bryde med vold’ og finde nøglen til
sin egen fremtid og personlige grænser. I 2015 har vi fastholdt
fokus på vigtigheden af faglig støtte med samtalegrupper og
selvhjælp til kvinder, som fraflytter et krisecenter. Behovet er
stort og midlerne små. Gennem kampagner og politisk arbejde har vi gjort opmærksom på, at bekæmpelse af vold i nære
relationer skal have høj prioritet i vores samfund.
Vold mod kvinder kender ingen grænser og kvinders rettigheder er også et globalt anliggende. Danner har gennem
partnerskaber både i Danmark, Nordafrika, Afghanistan og
Grønland uddannet og delt viden med hundredevis af kvinder
og organisationer for at styrke kvinders rettigheder og bekæmpe vold.

Margit Vildlyng
formand

Susanne Philipson
direktør
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100-ÅRET
PLATFORM FOR FORNYET KAMP
FOR KVINDERS RETTIGHEDER
I 2015 KUNNE DANMARK FEJRE 100-ÅRET FOR KVINDERS VALGRET. DANNER BENYTTEDE
MOMENTUM TIL AT SÆTTE FOKUS PÅ, HVORDAN KAMPEN FOR LIGEVÆRD MELLEM KØNNENE
STADIG ER HØJAKTUEL.

S

elvom det er 100 år siden, kvinderne i Danmark fik politisk
valgret, og vi i dag lever i et samfund
præget af høj grad af ligestilling sammenlignet med mange andre lande i
verden, er der stadig meget at kæmpe
for. Danmark faldt i 2015 langt ned
ad den globale rangliste ’The Global
Gender Gap’ over landes ligestilling i
samfundet. Fra en 5. plads faldt vi til
en 14. plads efter lande som Rwanda
og Nicaragua.
33.000 kvinder udsættes stadig årligt
for fysisk partnervold i Danmark – et
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tal, der kun dækker registrerede
tilfælde hos skadestuer, politiet mv.
Det reelle tal er meget sandsynligt
langt højere, for vold i nære relationer
er stadig tabu. Tallet dækker heller
ikke alle dem, der er udsat for andre
former for vold – psykisk, økonomisk,
materiel og seksuel vold.
Grevinde Danners indsats for at beskytte udsatte kvinder i 1800 tallet og
kvindebevægelsens kamp for ligeværd
mellem kønnene er altså i den grad
stadig relevant.

VOLD OG LIGESTILLING
PÅ DAGSORDEN
Fejringen af 100-året brugte vi til at
sætte fokus på Danners arbejde for
respekt, ligeværd og lige muligheder
mellem kønnene og en verden fri for
vold mod kvinder.
Det gjorde vi på mange platforme. Vi
deltog i grundlovsoptoget den 5. juni.
Vi afholdt med stor succes en femifestival på Nørrebro for feministiske og
ligestillingspolitiske organisationer og
netværk. Danners direktør, Susanne
Philipson, bidrog med et kapitel i Kvin-

Danner i grundlovsoptog til fejringen af 100-året sammen med en masse andre
organisationer og mennesker, der støtter arbejdet for at sikre kvinders rettigheder.

derådets bog ”Øjeblikke af frihed”. Vi
fejrede Grevindens 200 års fødselsdag
med et Politiken Plus arrangement
med oplæg om hendes liv og indsats
for udsatte kvinder, samt en paneldebat om, hvor ligestillingen i Danmark
står i dag.
Vi har gennem året været aktive på
Facebook, Twitter og Instagram. Vi har
skrevet og optrådt i artikler og indlæg
i aviser og magasiner. Vi har deltaget i
radio- og tv-programmer som fx DR2’s
”Mænd, der dræber kvinder”. Vi har
gang på gang italesat koblingen mellem vold mod kvinder og ligestilling.

For når tre gange så mange kvinder
som mænd udsættes for partnervold,
og voldsudøveren stort set altid er
mand, er der en kønsmæssig slagside,
der skal tages alvorligt.
Reel ligestilling mellem kønnene og
opgør med vold mod kvinder fordrer, at
vi tydeliggør og bryder de normer, værdier og strukturer, der muliggør volden
og uligestillingen. Det arbejde er i dag
lige så relevant, som da Danner for
første gang åbnede dørene for voldsudsatte kvinder i 1979.

Heldigvis har vi i de senere år internationalt oplevet, at feminisme har fået
fornyet vind i sejlene. Og ligestilling
mellem kønnene er i 2015 igen for
alvor blevet sat på dagsordenen herhjemme.

Fortroppen i grundlovsoptoget klædt i hvidt
som i det historiske valgretstog i 1915.
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Den fortsatte relation til Danner,
da jeg flyttede fra krisecentret,
har været afgørende for min
vej ud af vold”

CHARLOTTE FANDT
VEJEN UD AF VOLD
FOR CHARLOTTE SKELKJÆR BLEV DANNERS EFTERVÆRN AFGØRENDE FOR HENDES VEJ UD
AF VOLD. FOR LANGT DE FLESTE TAGER DET MINDST TO ÅR AT BRYDE MED VOLD. DERFOR
LIGGER LANGT DET MESTE ARBEJDE EFTER KRISECENTEROPHOLDET, DER SJÆLDENT VARER
MERE END NOGLE MÅNEDER.

J

eg stod med meget få ejendele og meget få midler og
skulle bygge et hjem og en tilværelse op på ny. Samtidig skulle jeg finde mig selv igen som kvinde og som mor."
Sådan fortæller Charlotte Skelkjær, der efter et ophold på
seks måneder i Danners Krisecenter stod overfor en ny svær
tid. Selvom opholdet på krisecentret havde styrket Charlotte
Skelkjær og hjulpet hende gennem den første akutte krise,
var hun stadig sårbar efter at have levet tre år i et voldeligt
forhold. For sammen med hverdagens udfordringer skulle volden nu for alvor bearbejdes. På det tidspunkt var det
Danners efterværn, der hjalp hende igennem: ”Den fortsatte
relation til Danner, da jeg flyttede fra krisecentret, har været
afgørende for min vej ud af vold. Danners efterværn betød alt
for mig. Det var et helle, som jeg kunne læne mig op ad.”

støtte til at bearbejde volden. Det har vi gjort opmærksom
på med denne kampagne. Charlotte Skelkjær har været en
vigtig ambassadør for kampagnen. Med stort mod har hun
delt sin historie og tydeliggjort, hvor vigtig krisecentrets del
i efterværnet er for at komme fri af volden og bygge sig selv
op på ny. For sit mod til at stå frem og være med til at bryde
tabuet modtog Charlotte Skelkjær Danners Ærespris 2015.

FORTSAT FOKUS PÅ EFTERVÆRN I 2016

KAMPAGNE MOD VOLD

#stårstadig kampagnen nåede i 2015 bredt ud i befolkningen: Gennem presse, sociale medier, plakater i København,
events på folkemødet på Bornholm, Danners fødselsdag og
meget andet, blev der skabt opmærksomhed om vigtigheden
af efterværnet. 2015 blev således året, hvor vi indgik et samarbejde med Københavns Kommune og Socialstyrelsen om
at afprøve en ny metode for at skærpe efterværnsindsatsen.

Med kampagnen #stårstadig har Danner i 2015 sat fokus på
krisecentrets vigtige rolle i voldsudsatte kvinders vej ud af
vold, også efter de har forladt krisecentret og står på egne
ben – styrkede, men sårbare. Ligesom i Charlotte Skelkjærs
situation. I dag ligger ansvaret for efterværn i kommunerne,
men voldsudsatte har brug for mere end hjælp til bolig, økonomi, arbejde mv. De har brug for tryg og faglig kvalificeret

Der er stadig meget at kæmpe for. I dag er det kun et fåtal,
der har mulighed for at få et fagligt kvalificeret efterværnsforløb og bryde med volden som Charlotte. Derfor vil vi i
2016 fortsat kæmpe for at få efterværnet skrevet ind i serviceloven, så alle 2000 kvinder, der årligt flytter fra krisecentre i Danmark, tilbydes denne hjælp.
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TIDSLINJE
8. marts
Kvindernes
Internationale
Kampdag

Den 8. marts inviterede Danner til åbent arrangement
om uagtsom voldtægt. Özlem
Cekic (SF), Claus Juul (Amnesty) og Dorte Rasmussen
(Joan-Søstrene) udgjorde panelet. Straframme, beviser,
og hvorvidt voldtægt altid
skal betragtes som overlagt
blev bl.a. diskuteret.

21. april
Grevinde Danners
200 års fødselsdag

Grevinde Danners fødselsdag blev markeret med et
arrangement sammen med
Politiken Plus. Forfatter
Maria Helleberg, der har
skrevet biografien ’Louise
længe leve’, fortalte om
grevindens liv. Efterfølgende
blev ligestilling i Danmark
anno 2015 debatteret.

31. maj
Femifestival

Som led i 100-året arrangerede Danners frivillige Politiske Gruppe en femifestival
i Folkets Hus på Nørrebro.
Her var fokus på ligestilling,
ligeværd og respekt mellem
mennesker som samfundsanliggender.

5. juni
Fejring af 100-året

Danner deltog i grundlovsoptoget for fejring af
100-året. Sammen med en
lang række andre organisationer og mennesker, der
støtter arbejdet for kvinders
rettigheder, gik vi gennem
København fra Kastellet til
Christiansborg.

Læs mere om arrangementer og kampagner på www.danner.dk
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11-14. juni
Folkemøde på
Bornholm

Danner deltog i Folkemødet
på Bornholm med kampagnen #stårstadig. Med bl.a.
en iøjnefaldende skovæg,
t-shirts og badges satte vi
fokus på efterværnets betydning for at bryde med vold. Vi
afholdt også en event, hvor
bl.a. Charlotte Skelkjær, der
har levet og brudt med vold,
fortalte sin historie.

24-28. august
Besøg fra
Afghanistan

I august var Danners afghanske projektleder, Wahida
Salaam, i Danmark. Sammen
med Danners danske
projektleder Marie Diernisse
Langsted udviklede hun
strategien for projektets nye
periode, der er forlænget til
2017. Wahida deltog desuden
i faglige kurser, og ved et
åbent arrangement i huset
fortalte hun om arbejdet
for voldsudsatte kvinder i
Afghanistan.

3-6. november
Global Network of
Women's Shelters

4-6. september
Nordiske kvinder
mod vold

Sammen med knap 300
andre nordiske kvinder
deltog en gruppe af Danners
ansatte og frivillige i den 22.
konference af Nordiske Kvinder mod Vold. Temaet for
årets konference var ‘Seksualiseringen af det offentlige
rum’, og især udviklingen af
vold mod piger og kvinder på
digitale platforme blev belyst
og diskuteret.

2. november
Danners
fødselsdag

I anledning af Danners 36års fødselsdag inviterede vi
til arrangement i huset for
særligt indbudte gæster.
Tidligere beboer i Danners
krisecenter, Charlotte
Skelkjær, fortalte om at
leve og bryde med vold. Og
hun fik overrakt Danners
ærespris. Bagefter holdt vi
et åbent arrangement med
taler, sang og lysevent med
2000 lys om Peblinge Sø,
hvor mange københavnere
deltog.

I november deltog Danner i Global Network of Women's Shelters’
tredje konference i Haag. Sammen med Mary Fonden og to grønlandske krisecentermedarbejdere holdt vi en workshop. Vi talte
bl.a. om vores erfaringer med at kapacitetsopbygge krisecenterpersonale gennem internationale trænerteams.

30-31. oktober og
27-28. november
Danneruddannelse

I oktober og november
afholdt vi to uddannelsesweekender for Danners
frivillige og ansatte.
Gennem oplæg og workshops blev faglighed og
samarbejde på tværs af
organisationen styrket.

25. november til
10. december
#16days kampagne

Danner deltog i FN’s kampagne #16daysofactivism,
fra den 25. november og 16
dage frem. Med opslag om
vores internationale arbejde
satte vi på Facebook og Instagram et særligt fokus på,
at vold mod kvinder foregår i
alle lande og samfundslag.

3-26. november
Delegationsbesøg
fra Tunesien

I november havde vi besøg af en delegation fra Tunesien. 11 sociologier, psykologer og socialrådgivere
fra NGO'er og statslige institutioner i Tunesien var i
Danmark for at samle inspiration til arbejdet med at
dokumentere vold mod kvinder.

9

DANNERS ARBEJDE I DANMARK OG INTERNATIONALT
VEJEN TIL VIDEN 2015
Gennem projektet arrangeres lokale
møder for etniske minoritetsgrupper
– primært kvinder. På møderne bliver
deltagerne oplyst på deres modersmål
om deres rettigheder og muligheder for
hjælp i forbindelse med vold i hjemmet.
I 2015 deltog 537 i møder rundt om i
landet, og flere har efterfølgende modtaget personlige samtaler enten hos
projektets konsulenter, i Danners krisecenter eller hos jurister i Landsforeningen af Kvindekrisecentre (LOKK). Projektet er et samarbejde mellem Danner
og Kirkernes Integrationstjeneste (KIT).

neq, opkvalificerer og styrker netværket
mellem de grønlandske krisecentre.

I efteråret inviterede Danner 11 repræsentanter fra civilsamfundsorganisationer og statslige institutioner til København. Begge aktiviteter var med til
at styrke det interne netværk. Projektet
finansieres af Det Arabiske Initiativ
(DAI) under Udenrigsministeriet.

I 2015 deltog en gruppe personer fra
projektet i den internationale konference, Global Network of Women’s Shelters. Repræsentanter fra krisecentret i
Nuuk og Qeqertarsuaq arrangerede en
workshop på konferencen med direktø- MELLEMØSTEN OG
rerne fra Danner og Mary Fonden. Det
NORDAFRIKA FRA 2013
var en succes og nye internationale kon- I 2015 blev der gennemført fire kurser
takter blev skabt. Kattunneq finansieres i MENA-regionen. Projektet havde for
hovedsagligt af OAK Foundation.
første gang også kurser i Bahrain. Her
blev der undervist i sekundær traumaAFGHANISTAN FRA 2014
tisering, som er et udbredt problem i
I 2015 fik Danners projekt i Afghanistan regionen. Oftest er det frivillige ildsjæstøtte fra Den Danske Ambassade i
le, der støtter de udsatte kvinder og
EGYPTEN FRA 2015
Kabul, som betyder at arbejdet forbørn, uden mulighed for selv at få beProjektet oplyser om vold i nære relalænges frem til 2017. Året har haft
arbejdet de barske situationer, som de
tioner og inddrager religiøse ledere i
øget fokus på større og mere intensivt
møder i arbejdet. I forbindelse med et
informationsarbejdet. 90 egyptiske
engagement i nationale netværk. Det
besøg i Marokko, blev der produceret en
imamer er med til at sprede viden om
førte blandt andet til en samarbejdsaf- kortfilm, hvor både undervisere og delvold og nedbryde tabu om emnet blandt
tale med Ministeriet for Sundhed, som
tagere sætter ord på, hvad kursusmobefolkningen. Et højdepunkt fra 2015
sikrer at kvinder, der har akut brug for
dulerne betyder for deres arbejde med
var en brobygning mellem Danners prolægehjælp, kan indlægges.
voldsudsatte kvinder og børn. Projektet
jekt i Egypten og projektet ’Vejen til Vier finansieret af Det Arabiske Initiativ
den’ i Danmark. De tre konsulenter fra
TUNESIEN FRA 2012
(DAI).
Vejen til Viden og en dansk imam deltog
I 2015 var fokus på at danne netværk
i en 3-dages workshop i Kairo, hvor det
blandt tunesiske kvindeorganisatioblev drøftet, hvordan man bedst inddraner og støtte samarbejdet med staten
Læs mere om Danners
ger religiøse ledere i kampen mod vold
omkring vold mod kvinder. Gennem en
arbejde i Danmark og intermod kvinder i begge projekter.
6-ugers studietur i Tunesien besøgte
nationalt på www.danner.dk
syv NGO’er og institutioner hinanden,
GRØNLAND FRA 2014
hvor de diskuterede ’best practice’ i
Det dansk-grønlandske projekt, Kattunarbejdet med voldsudsatte kvinder.
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FRIVILLIGE DELTAGER
I DANNERS
INTERNATIONALE
ARBEJDE
I 2015 har to af Danners frivillige været
med ude og besøge to af Danners internationale projekter. Anne Mejling, der er
frivillig i Danners krisecenter, var med i
Tunesien i juni måned.
Laura Nørløv Nyby, der er frivillig i International Gruppe samt medlem af Danners
bestyrelse, var med i Egypten i september
måned.
Danners frivillige i International Gruppe
stod endvidere, sammen med ansatte, for
kampagnen #16days og markeringen af
'FN's internationale dag for bekæmpelse
af vold mod kvinder' den 25. november.
Her satte vi fokus på Danners internationale indsats for at styrke kvinders
rettigheder og bekæmpelsen af vold mod
kvinder og børn.
Den 25. november afholdt vi to events. Om
morgenen delte vi morgenbrød og flyers
ud foran Danner. Om eftermiddagen stod
vi ved Rundetårn i Købmagergade og tog
en snak med forbipasserende. De efterfølgende 16 dage fortsatte vi det internationale fokus i en social medie kampagne.

Det var rigtig spændende at være med Danner i
Egypten. Det har givet mig en langt større indsigt i, hvordan
kvindernes situation er dér, og hvordan de lokale projektmedarbejdere og samarbejdspartnere arbejder for kvinders
rettigheder og bekæmpelsen af vold mod kvinder og børn.”
Laura Nørløv Nyby, frivillig i Danners Internationale Gruppe, Dannerrådet og bestyrelse

Læs portræt af Laura: ”Som frivillig i Danner har jeg fået
mange muligheder” på www.danner.dk/laura-frivillig-i-danner/
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DANNERS ØKONOMI
Danner er en privat organisation med en sammensat økonomi. Driften af Danners
krisecenter dækkes af opholdsbetaling fra kommunerne. Herudover modtager Danner bidrag fra offentlige puljer, fonde, virksomheder, foreninger og privatpersoner.
Danner er afhængig af økonomisk støtte fra private for at kunne opfylde vores vision
om at være fortalere for voldsudsatte kvinder og børn og fremme ligestillingen.

UDVIKLINGEN I DANNERS INDTÆGTER 2011 – 2015
mio. kr.

DANNERS INDTÆGTER 2015

30

Krisecenterdrift		 13.972.538

25

Øremærkede tilskud
til projekter og aktiviteter

5.249.629

Donationer, legater
og øvrige frie midler		

2.452.520

Indtægter i alt kr.		

21.674.687
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KRISECENTERDRIFT
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ØREMÆRKEDE TILSKUD
TIL PROJEKTER OG
AKTIVITETER

2014

2015

DONATIONER,
LEGATER OG ØVRIGE
FRIE MIDLER

KRISECENTERDRIFT
En stor del af Danners indtægter er opholdsbetaling
fra kommunerne og dækker driften af Danners Krisecenter.
Krisecenteret tilbyder kvinderne beskyttelse i form af en
sikker bolig til dem og deres børn. Kvinder og børn modtager rådgivning og støtte af fagpersonale og frivillige,
der ruster dem til et liv uden vold.
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ØREMÆRKEDE TILSKUD TIL PROJEKTER OG AKTIVITETER I 2015

4%
24%

13%

16%

24%

INDSATS I AFGHANISTAN

22%

INDSATS I GRØNDLAND

16%

INDSATS UNDER DET ARABISKE INITIATIV

15%

OPSØGENDE ARBEJDE OG OPLYSNING
TIL ETNISKE MINORITETSKVINDER

13%

STØTTE TIL AKTIVITETER FOR BEBOERNE

6%

15%

6%

INDSATS I TUNESIEN

4%

PROJEKTER MÅLRETTET FRIVILLIGE

22%

De øremærkede tilskud udgør knap
en fjerdedel af Danners indtægter.
Tilskuddene kommer primært fra
private fonde, Socialministeriet og
Udenrigsministeriet. Størstedelen
bruges til projektaktiviteter både i
Danmark og internationalt. Projekterne har fokus på kvinders rettigheder og på at bekæmpe vold mod
kvinder og børn samt at indsamle ny
viden og udvikle nye arbejdsmetoder.
Derudover er en del af midlerne øremærket til ekstra aktiviteter i krisecentret og støtte til kvinder og børn,
der bor på Danners Krisecenter.

UDVIKLINGEN I DANNERS INDSAMLING AF FRIE MIDLER 2011 - 2015:
mio. kr.

7
11% af Danners indtægter er frie
midler, der primært kommer fra
donationer fra fonde, privatpersoner og driftstilskud fra Tips- og
Lottomidler.

6
5
4

Midlerne anvendes til Danners
fortaler-, videns- og oplysningsvirksomhed, som omfatter informationsmateriale om vold og ligestilling og aktiviteter gennemført
af Danners ansatte og frivillige.
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TIPS OG LOTTO
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ANDET
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TAK
FONDE OG LEGATER
23/9 1909 Fonden
3F København
Asta og Jul. P. Justesens Fond
Augustinus Fonden
Bygma Fonden
C. A. Tesch’s og Hustru’s Fond
Carl August og Jenny Andersens Fond
Carl Schepler og hustrus Legat
Irma-fonden
Dir. J. P. Lund og Hustru Vilhelmine
Bugge’s Legat
Direktør Henry Jørgensen og hustru
Rigmor Jørgensens Fond
DKB-fonden
Dorte, Enid og Viggo Carstesens
Almenvelgørende Fond
Enkefru Juliane Buntzen’s (født Köhler’s)
Mindelegat
Ernst og Vibeke Husmans Fond & Frantz
Hoffmanns Mindelegat
Familien Hede Nielsens Fond
Fonden af 17-12-1981
Foreningen Mødres og børns bespisning
Grosserer Andreas Collstrop og søn Rudof
Collstrop’s Mindelegat
GTN Fonden
Helsefonden
Hempel Fonden
Juchum Fonden
Kai Lange og Gunhild Kai Langes Fond
Kastrup Inner Wheel Club
Kjøbenhavns Understøtttelsesforenings
Legatfond
Konsul Grosserer Osvald Christensens
Mindefond, Vejle.
København Zontaklub 3
Lions Club Frederikssund
Louis Petersens Legat
Mamafiaen Drejø
Marie Christensens Legat
Oak Foundation Denmark
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Oda og Hans Svenningsens Fond
Palsbøll-Fonden
Rosalie Petersens Fond
Snedkermester Axel Wichmann og
fru Else Wichmanns Fond
Soroptimist København
Soroptimist-Klubben i Brøndby
STG’s Gavefond
Søsterloge nr. 50 Cassiopeia
Thorvald Larsen og Hustru Ingeborg
Skovs Fond
Torben og Alice Frimodts Fond
Toyota-Fonden
Velfærds- og forskningsfonden
for pædagoger
Vemmetofte Kloster
Aase og Ejnar Danielsens Fond
GAVER & HJÆLP
Aller Media
Anemoneteatret
Barnevognen.dk
Bestseller
Black Colour
Black Swan Fashion
Bodyshop
Change of Scandinavia A/S
Dampselskabet Norden
Det Lille Teater
Egmontfonden
Elizabeth Arden
Esprit de Corp. Danmark
Ferrero/Kinder
Folketeatret
Global Dignity
IBM/personaleforeningen
Den engelske kirke/International
Womens Club
Joha/Katvig
Københavns komune/ Kultur og
Fritidsforvaltningen/ Indre Bys
kulturhus

La Glace
Lahme Kommunikation
Lego Charity
Line Friis
L’Oréal Danmark
Margo Lovett
Mars Danmark A/S
Notabene
Nykredit og ”Råd til Livet”
Park Museerne
Politiken
Pure Shop
Rie Elise Larsen
Salon Courage/ Vivi Rhod Rasmussen
SIMCORP
SMK
Statens Naturhistoriske Museum
Teatret Hund
Tivoli
Tromborg
Vattenfall A/S
Vigga.us
Youblush.com
EN SÆRLIG TAK
Bo Wagner
Bodil Pedersen
Caroline Henderson
Cecilie Frøkjær
Cecilie Nørgaard
Ditte Wenzel
Julia Lahme
Lise Nørgaard
Mikkel Kessler
Nikolaj Hess
PROJEKTSAMARBEJDE
Association des Femmes Tunisiennes
pour la Recherche sur le
Développement
Center for Egyptian Women’s Legal
Assistance (CEWLA)

Association Femme et Citoyenneté
Den danske ambassade i Kabul
Dialog mod Vold
Kirkernes Integrations Tjeneste
Krisecentersammenslutningen i
Grønland (QPK)
Kvinderådet
KVINFO
Københavns Kommune
Landsorganisation af kvindekrisecentre (LOKK)
Mary Fonden
Ministeriet for Børn, Ligestilling,
Integration og Sociale Forhold
Mælkebøttecentret
Naalakkersuisut, Departementet for
Familie, Ligestilling og Sociale Anliggender
Socialstyrelsen
Udenrigsministeriet
GREVINDENS ADVISORY BOARD
Anna von Lowzow
Journalist og filminstruktør              
Bolette Christensen
Direktør              
Christian Sparrevohn
Seniorpartner            
Frederik Preisler
Direktør og grundlægger                   
Lars Grarup
Chefredaktør for digitale medier   
Marianne Pittelkow
Fhv. chef i TV2
Merete Eldrup
Adm. Dir.      
Sune Bang
Adm. Dir.    
Søren P. Olesen
CEO
Tue Byskov Bøtkjær
Senior vice president, Foss

Danner er med Susanne Philipson i spidsen virkelig gået
ind i diskussionen om kønsstereotyper som led i arbejdet
for ligeværd mellem kønnene og bekæmpelse af vold mod
kvinder. Det er rigtig godt og vigtigt. For det er i forebyggelsen, vi skal sætte ind, hvis vi skal ændre noget. Og Danner
har en vigtig stemme, for folk lytter til Danner.”
Cecilie Nørgaard, Uddannelses- og kønssociolog

Læs hele artiklen på www.danner.dk/viden-skal-forebygge
-koensstereotyper
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DIN STØTTE
GØR VORES ARBEJDE MULIGT!

www.danner.dk /stot

