
Vidste du at...
... laboratorier og universiteter i hele verden 
mangler kvindelige hjerner.
På verdensplan er det således tre gange 
mere sandsynligt, at en dreng bliver forsker, 
end at en pige gør det. Kun 30% af verdens 
forskere er kvinder, færre og færre kvinder er 
repræsenteret, jo højere man går op på 
karrierestigen i universitetsverdenen.

I Danmark er kun hver femte kvinde 
professor og det på trods af, at der er lige 
så mange kvindelige ph.d-studerende som 
mandlige og at kvinder er i overtal på de 
fleste videregående uddannelser.

Vidste du at...
... kvindernes internationale kampdag blev 
stiftet på initiativ af den tyske politiker 
Clara Zetkin på en kvindekongres i 
København år 1910.

Det var først i 1914, at 8. marts blev 
fastsat som dagen for kvindernes 
internationale kampdag.

I 1977 opfordrede FN på sin 
generalforsamling medlemslandene 
til at anerkende 8. marts som 
kvinders internationale kampdag.



Vidste du at...
... selvom kvinderne fik adgang til 
universitetet i 1875 var det ikke 
ensbetydende med, at kvinder derved 
fik ret til de samme embeder som 
de mandlige kandidater.

I stedet blev en akademisk grad mere 
opfattet som en kundskabsprøve, 
kvinder kunne erhverve sig for deres egen 
fornøjelses skyld. Karakteristisk for de 
nyklækkede kandidater trak de sig tilbage 
til husmodertjansen, når de blev gift.

Vidste du at...

... kvinder bærer ofte rundt med en irrationel 
følelse af ikke at være gode nok.

Undersøgelser viser, at kvindelige studerende 
præsterer dårligere end deres mandlige 
kolleger, hvis de før en matematisk test 
bliver gjort opmærksom på deres køn. 

Hvis deres køn ikke bliver nævnt, klarer de 
sig derimod lige så godt som mændene.



Vidste du at...

... i forbindelse med den franske 
revolution offentliggjorde forfatterinden 
Olympe de Gourges en erklæring om 
kvindens rettigheder som reaktion på 
kvindens udelukkelse i det nye borgerskab. 

Kravet om kvinders stemmeret 
ansås for så kontroversielt, at Olympe de 
Gourges blev dødsdømt og henrettet i 1793.

Vidste du at...
... før 1900-tallet var flertallet af både 
kvinder og mænd af den overbevisning, 
at kvindens stilling i samfundet og i 
ægteskabet var bestemt af Gud. 

Således hed det i kirkens vielsesritual 
frem til 1912, at: 

”I Kvinder, være Eders Mænd underdanig 
som Herren, thi Manden er Kvindens Hoved, 
ligesom og Kristus er Menighedens Hoved.”



Vidste du at...

... kvinder ikke måtte tage en 
jagerpilotuddannelse før 1992, 
fordi forsvaret mente, det kunne 
skade deres underliv. 

Påstanden er aldrig blevet dokumenteret.

Vidste du at...

... i 1885 bliver Nielsine Nielsen den første 
kvindelige akademiker og læge i Danmark.

Den 1/9 2015 er det første gang i 
Danmarkshistorien, at der er flere 
kvindelige læger end mandelige læger.

I 2016 er der lige mange kvindelige og 
mandelige almen praktiserende læger.



Vidste du at...

... kvinder fik adgang til 
universiteterne i 1875 i Danmark.

Modstanderne mente, at kvinders underliv 
tog skade hvis de læste for meget, 
og at det i sidste ende kunne betyde, 
at de kvindelige læseheste blev ude 
af stand til at få børn.












