KIF; formandens beretning 2006
af Cathrine Fox Maule
I løbet af året 2005-2006 har KIF har haft gang i flere forskellige aktiviteter.
First Workshop of Nordic Network for Women in Physics
First Workshop of Nordic Network for Women in Physics blev afholdt i Bergen i
august sidste år. KIF var med til at arrangere dele af mødet, og ikke mindst deltog vi i
at skaffe penge til at holde mødet for. Det praktiske arbejde i forbindelse med at
arrangere blev fra dansk side primært forestået af Anja C. Andersen, Karina Lindberg
og jeg selv. De havde heldigvis en stærk Local Organizing Committee i Bergen, som
stod for langt størstedelen af arbejdet, og de havde i sandhed gjort en stort stykke
arbejde for at arrangere mødet. Fra Danmark deltog 11 personer. I alt havde
konferencen ca. 100 deltagere, så antallet af danske deltagere var ikke overvældende,
især ikke når man tænker på vores engagement i at stable konferencen på benene. Jeg
ved alle har travlt og derfor vælge at prioritere andet højere end dette møde, men disse
nordiske workshops er rettet meget mod unge forskere (ph.d.-studerende) og dem
kunne vi måske godt have fundet nogle flere af. Vi havde mulighed for at dække
størstedelen af deltagernes udgifter, så økonomi var altså ingen hindring for at deltage
i netop denne konference.
NorWiP mødet havde et blandet program. Der var en del fysik på programmet, bl.a. i
og med der var inviteret nogle rigtigt gode plenumtalere, der primært talte om fysik.
En af disse var Eleanor Campbell, som holdt et fremragende foredrag om kulstof 60molekyler og nanorør. De af os, der var i Bergen var så begejstrede over hendes
foredrag, at vi ønskede at invitere hende til KIF årsmødet, og det er lykkedes os at få
hende til at komme. Udover Eleanor (der arbejder i Gøteborg) var der både en dansk,
Ling Miao, og en finsk, Katri Huitu, plenumtaler på NorWiP mødet, så vi fik også alle
indsigt i flydende krystaller og mørk stof. Mellem plenumsessionerne var der en
omgang faglige parallelsessioner, der bestod af tilmeldte talks. Der var også indlagt
en postersession, hvor alle de øvrigt tilmeldte bidrag fra deltagerne blev præsenteret.
Desuden var der en fælles gender-session, med tilmeldte ikke-faglige bidrag; ikkefaglige i den forstand at indlæggene i denne session havde kønsproblematik som
hovedtema. En andet vigtig del af mødet var den fælles (plenum) workshop med titlen
”Project Management Training”, hvor vi alle fik en masse gode råd til hvordan man
forbereder og skriver projektansøgninger.
Den sidste del af NorWiP mødet blev brugt på at holde officielt stiftende møde af
Nordic Network for Women in Physics (NorWiP). Det var primært denne del af
mødet den danske planlægningsgruppe stod for. Det gik heldigvis godt; vi var godt
forberedte hjemmefra og havde lavet et udkast til vedtægter for NorWiP, vi havde
formuleret formålsparagraffer (dette var gjort allerede ved fondsansøgningerne), og vi
havde formuleret regler for medlemskab etc. Alle disse ting fremlagde vi på mødet,
og de blev diskuteret blandt alle deltagerne, siden har vi så modificeret vores udkast i
henhold til de kommentarer, der kom fra mødedeltagerne. De vedtagne vedtægter
m.m. er nu at finde på NorWiP’s hjemmeside.
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European Physical Society
Jeg kort nævne en enkelt udløber af NorWiP. Jeg fik i løbet af vinteren en
henvendelse fra formanden for European Physical Society (EPS), Ove Poulsen, (der i
øvrigt er og længe har været medlem af KIF,) om ikke vi kunne stille med en person
der kunne deltage i EPS’s council meeting i marts i år, som oplægsholder og
paneldebatør i en session om Physics Education and Mainstreaming. Ove Poulsen
ønskede et oplæg om NorWiP; hvorfor vi havde stiftet NorWiP og hvad vi ønsker at
få ud af netværket. Efter intern diskussion i bestyrelsen endte det med at jeg tog afsted
til Mulhouse i Frankrig for at deltage i mødet. Det virkede som om, der var bred
interesse i EPS for at sætte fokus på kønsproblematikken i fysik i Europa, og det er
mit indtryk at EPS vil nedsætte en taskforce, der skal udarbejde en politik for EPS på
området, og bl.a. komme med gode råd til best practices for fysikinstitutionerne, så de
kan skabe et (psykisk) arbejdsklima, hvor flere kvinder vil føle sig godt tilpas.
På EPS mødet hørte jeg også nyt om andre fremtidige aktiviteter af interesse for KIF.
Bl.a. forlyder det at den tredie IUPAP International Conference on Women in Physics
bliver i Kina i 2008. Fordi IUPAP konferencerne bliver lagt så fjerne og eksotiske
steder, så er der nu en europæisk fraktion, der vil lave tilsvarende møder i Europa,
forskudt tidsmæssigt fra de andre møder, hvor man vil fokusere på europæiske emner.
Et sådan møde planlægger man at holde i Groningen i Holland i 2007, og man har
søgt EU om penge, men uden held, så man har endnu ikke skaffet penge til at holde
mødet for, og derfor vides det ikke om det bliver til noget.
Fyraftensmøder
Vi har i årets løb planlagt 3 fyraftensmøder; 2 er afholdt og 1 afholdes i næste uge. I
efteråret havde vi et fyraftensmøde med Cathrine Hasse fra Danmarks Pædagogiske
Universitet (DPU). Cathrine Hasse er leder af projektet “Understanding Cultural
Diversity in the Gendered European Map of Physics” (UPGEM), som er et relativt nyt
forskningsprojekt med det formål at identificere relevante kultur-historiske processer
bag det brain-drain, der skyldes de kvindelige forskere inden for fysik, der forlader
feltet til trods for de har de samme formelle kvalifikationer som deres mandlige
kollegaer. Cathrine Hasse og hendes forskningsgruppe vil studere det interessante
mønster at der er flere kvinder i Øst- og Sydeuropa der vælger fysik-faget end der er i
Nordeuropa. Det, de vil gøre, er at lave en dybtgående spørgeskema-undersøgelse i 6
forskellige lande i Europa, bl.a. Danmark, Polen og Italien. På mødet fremlagde
Cathrine Hasse deres idéer med projektet, og alle de der deltog i mødet bidrog aktivt
med at komme med forslag til hvilke spørgsmål, der skal indgå som del af deres
spørgeskemaundersøgelse. Siden har jeg selv været ude på DPU og været forsøgskanin på spørgeskemaet, så jeg har på egen krop mærket de fremskridt, der er sket på
det projekt. Spørgeskemaundersøgelsen er nu i fuld gang, bl.a. har kvindelige fysikere
inden for geofysik været interviewet til undersøgelsen.
I begyndelsen af januar havde vi Robin Bell fra Columbia University i New York på
besøg; hun var i Danmark i anden anledning, men vi benyttede os af lejligheden til at
spørge hende om hun ville holde et oplæg i KIF regi. Der var ikke ret mange deltagere
til mødet, hvilket formentligt skyldes den meget korte annoncering af mødet, men vi
fik først svar fra Robin få dage inden hun kom til Danmark, så mødet blev arrangeret
med meget kort varsel. Det var ellers et vældig interessant oplæg Robin Bell gav.
Robin Bell er leder af et programmet, ADVANCE, på Columbia, der har til hensigt at
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forøge diversiteten blandt de videnskabelige medarbejdere på Columbia University.
Robin Bell talte om mangt og meget, men der var især én ting jeg hæftede mig ved.
Hun kom med et godt råd til den unge forsker, der er på vej frem og som gerne vil
etablere sig indenfor et forskningsfelt. Robin Bell foreslog at man skal afholde en
workshop indenfor det forskningsområde, man ønsker at etablere sig i. Den skal ikke
være for stor, f.eks. kan deltagerantallet begrænses til ca. 10. Så skal man reklamere
tilstrækkelig godt for sin workshop så flere af de (for én) mest interessante forskere
vil deltage i workshoppen. På den måde får man sat sig selv i centrum for et
arrangement indenfor ens eget forskningsfelt, og workshoppen skulle gerne udmønte
sig i 1) man bliver kendt blandt vigtige personer indenfor ens forskningsfelt, hvilket
gerne skulle medføre flere citationer af ens arbejde og 2) mulighed for at etablere
samarbejdsprojekter med nogle nye mennesker således at man får udvidet antallet af
publikationer, som man ikke er første forfatter på. Robin Bell fortalte, at de havde
gode erfaringer med at afholde sådanne små workshops – anbefalingen er hermed
givet videre. Det jeg især godt kan lide ved dette råd er, at dette er noget man i høj
grad selv kan gøre for at hjælpe sig selv.
Det sidste af årets fyraftensmøder afholdes torsdag d. 8 juni, hvor vi har fået Cathrine
Jespersen Jensen fra Socialforskningsinstituttet til at komme og fortælle om hendes
forskning. Vi har valgt at invitere Cathrine Jespersen Jensen, fordi vi blev gjort
opmærksom på en artikel hun havde skrevet til tidsskriftet MONA. Artiklen hedder
”To uforenelige verdener” og handler om unges valg af naturvidenskabelige
uddannelser, og er baseret på et studium, der viser at piger og drenge vælger
forskelligt og prioritere forskellige ting, når de skal vælge uddannelse. Da vi er flere
der var nysgerrige efter at høre flere detaljer om det studium hun har lavet besluttede
vi til at invitere hende til et fyraftensmøde.
Hvis nogen har gode idéer til fremtidige fyraftensmøder, så er de meget velkomne til
at komme med forslag; send evt. en email til Karina Lindberg på kli@dmi.dk.
Pigefrokoster på DTU
Som et nyt initiativ er der nogle aktive KIF’er der er begyndt at mødes til pigefrokost
på DTU en gang om måneden. Det foregår hver første fredag i måneden kl 12.00 i
SCION kantinen. Det er Winnie Svendsen, Karin Nordstrøm Andersen og Kirstine
Berg Sørensen, der er initiativtagere og arrangører af dette, så evt. spørgsmål kan
rettes til en af dem. Det er et rigtig godt initiativ.
Hjemmeside
Vi har fået en ny underside på vores hjemmeside. Det er idéen at siden skal indeholde
pdf-versioner af artikler skrevet af eller om KIF. Så jeg vil opfordre alle til at sende
sådanne bidrag til Tina Christensen på tic@dmi.dk; så vil hun lægge dem på
hjemmesiden.

EPWS
KIF har søgt om optagelse i European Platform of Women Scientists (EPWS), som er
et netværk af netværk. Det er blandt andet meningen at EPWS skal give kvindelige
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forskere en bedre mulighed for at spille en rolle i debatten om den europæiske
forskningspolitik, ved bl.a. at stå sammen. EPWS henvender sig for så vidt til netværk
af kvindelige forskere inden for alle forskningsfelter, men det er interessant at ud af
de 12 (stiftende) bestyrelsesmedlemmer af EPWS er 3 fysikere. Så fysikere er meget
velrepræsenteret i ledelsen af EPWS. European Physical Society er allerede medlem
af EPWS. Første EPWS møde vil være i oktober i år.
Regnskab
De mange aktiviteter i 2005 giver sig udslag i regnskabet for 2005. Vi har fra
bestyrelsens side anmodet DFS om at få forhøjet vores årlige rådighedsbeløb, der
indtil nu har været 5.000 kr årligt til 10.000 kr årligt, for at kunne forhøje vores
aktivitet niveau noget. Pengene fra DFS går primært til udsendelse af Nyhedsbrevet,
og til at give vores inviterede foredragsholdere en flaske vin. En af grundene til at vi
gerne ville have et forhøjet budget, er så vi har mulighed for at dække transportudgifterne for de foredragsholdere vi invitere til vores fyaftensmøder. Vi tilbyder ikke
honorar. DFS har godkendt forhøjelsen af vores budget.
Tak til bestyrelsen
Tilsidst vil jeg godt takke bestyrelsen for et godt og aktivt år. Det være sig
isærdeleshed næstformand Tina Christensen, der har lagt et stort arbejde i at arrangere
Årsmødet, og som står for vores hjemmeside og mailinglister. Tak til Liv Hornekær,
som i det forgangne år har været ansvarlige for Nyhedsbrevet og sørget for at det kom
ud. I den forbindelse vil jeg også takke Bodil Helt, som ikke sidder i bestyrelsen, men
som igennem flere år har stået for trykningen af Nyhedsbrevet; det gør hun ikke
længere og med det er en æra slut. Heldigvis har Bodil indvilget i at fortsætte som
korrekturlæser på Nyhedsbrevet, hvilket vi er meget taknemlige for. Tak til Vibeke
Jürgensen, der er vores medlems- og adresseansvalige. Tak til Anja C. Andersen som
også deltager aktivt i udgivelsen af vores Nyhedsbrevet, og som sidste efterår var med
til at arrangere First Workshop of Nordic Network for Women in Physics, og som
også har klaret en del af andet NorWiP-arbejde, primært med hjemmesiden. I den
forbindelse vil jeg også takke vores studentermedhjælp Nanna Bjørnholt Karlsson,
som står for det praktiske i forbindelse med at køre NorWiP-hjemmeside. Jeg vil også
takke Karin Nordström Andersen, som er vores repræsentant i NorWiP-bestyrelsen.
Tak til Karina Lindberg, som har arrangeret 3 meget spændende fyraftensmøder, og
som var med til at arrangere First Workshop of Nordic Network for Women in
Physics. Tak til Birgitta Nordström, der er vores EU-repræsentant. Tak til Winnie
Svendsen, der er vores repræsentant i DFS’s bestyrelse og som holder os opdateret
om nyt derfra. Tak til Katrine Krogh Andersen, som er bestyrelsesmedlem uden
portefølje. Tak til vores gymnasierepræsentant Eva Danielsen. Tak til vores officielle
kasserer Dorthe Posselt, som desværre pludselig blev nød til at begrænse sit
engagement i KIF. Og sidst men ikke mindst tak til vores suppleant Tabita Winter
Madsen.

4

