
D. 10. Maj udkommer Elisabeth Møller Jensens 
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Stort, velskrevet politisk nyrestød til den historieløse 
kultur- og ligestillingspolitik af KVINFOs tidligere 
direktør.  

Bogen At se med egne øjne er en sprudlende personlig beretning 
om en af de mere løsslupne feministiske bølger, nemlig 
begyndelsen af 3. bølge i starten af 1990’erne og de mange 
unikke projekter med afsæt i KVINFOs bibliotek. Samtidig er 
bogen et fuldflæsket og velargumenteret angreb på den 
ideologiske iver, der i disse år rammer overalt i det danske 
samfund i form af nedskæringer, lukninger og udflytninger. I 
tilfældet KVINFO udstilles kulturminister Mette Bocks 
slagtning af institutionens næsten 60-årige virke med 
vidensindsamling og -formidling punkt for punkt som 
populistisk symptom på afmontering af velfærdsstaten. 

Med 24 års erfaring som direktør for KVINFO har Elisabeth 
Møller Jensen befundet sig midt i ligestillingsorkanens øje. Det 
giver bogen ballast og perspektiv, når 50 års dansk 
ligestillingshistorie beskrives med stor indsigt og humor, og 
det er pligtstof til den kollektive hukommelse om fx de mange 
politiske svigt af en solidarisk barselslov.  

I bogen samler Møller Jensen også samfundskritisk de tråde, 
som mange har så svært ved at se i disse år, nemlig dem, hvor 
køn, kultur, humanisme og velfærdssamfund er uløseligt 
knyttet til hinanden. Da kritikken af KVINFOs og 
kvindeorganisationernes svigt af indvandrerkvinderne rasede i 
2001, tog KVINFO det skelsættende initiativ til 
Mentornetværket for indvandrerkvinder, der succesrigt bredte 
sig langt ud over Danmarks grænser.  

Elisabeth Møller Jensen siger selv: “Min bog er 
skrevet på lige dele engagement og indignation. Jeg er 
utrolig stolt over de resultater, KVINFO har opnået, 
og jeg er tilsvarende vred på de politikere, der 
målrettet gik efter at stække KVINFO. Jeg vil gøre 
mit til, at sagen om KVINFOs bibliotek aldrig bliver 
glemt”. 

At se med egne øjne dokumenterer og behandler perioden fra 
Nynne Koch for første gang i 1964 registrerede kvinderelevant 
litteratur på Det Kgl. Bibliotek over KVINFO som 
genopfinder af 8. marts, arnested for Årets Pikhoved og 
vigtige mentorordninger for indvandrerkvinder til efterspillet 
om KVINFO som politisk kampplads i 2017. 

Bogen er rigt illustreret og er støttet af Statens Kunstfond. 

Kontakt: 
Elisabeth Møller Jensen: tlf. 23 34 05 27. Mail: 
emjvalby@gmail.com 
Redaktør Jakob Sandvad: js@forlagetgladiator.dk 
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