
Dansk iværksætter udvalgt som global rollemodel for kvinder i IT
og teknologi
Den 8. marts, Kvindernes Internationale Kampdag, lancerer organisationen Reach for Change et globalt initiativ, der vil bygge bro
over den digitale kløft, der lige nu findes mellem mænd og kvinder. 11 kvindelige sociale iværksættere fra syv forskellige lande
verden over er blevet udvalgt til at modtage støtte til at udvikle deres digitale løsninger, der fremmer inkluderende teknologi. Én af
dem er danske Eva Fog, der har stiftet DigiPippi.

– “Netværk er en af de ressourcer, som gør det muligt for kvinder som jeg at gøre en forskel. Det gamle engelske udtryk ’It takes a
village’ er lige så vigtigt i dag, som det var i gamle dage. Vi arbejder selv meget med det blandt vores rollemodeller i DigiPippi, og
det at blive optaget i BRIDGIT gør det mulighed for mig at blive en endnu større del af den globale landsby.

Som leder af en IT-organisation er det ofte svært at finde mentorer, som forstår alle aspekter – det socialøkonomiske såvel som
digital ligestilling og frivillighed. Reach for Changes nye netværk sørger for lige netop de ressourcer og mentorer, og jeg glæder
mig!” udtaler Eva Fog.

Det nye initiativ kaldet BRIDGIT bringer 11 sociale iværksættere fra Europa og Afrika sammen, der alle arbejder med at udvikler
innovative digitale løsninger, som kan bidrage til en større kønslighed. Gennem det næste år vil de modtage support til at skalere
deres innovationer samt få mulighed for at lære fra hinanden og fra andre kvindelige ledere i it- og teknologisektoren. Forløbet
kulminerer i et event, der sætter fokus på, hvordan digital innovation kan bidrage til at understøtte FN’s Verdensmål 5: Ligestilling
mellem Kønnene.

Danske Eva Fog, som er en af de 11 kvinder, der er blevet udvalgt, har stiftet DigiPippi, en frivillig forening, der fremmer pigers
brug af teknologi på deres præmisser.

– “Uligheden blandt kønnene, når det kommer til det teknologi, er en udfordring, vi ser i alle lande. Gennem dette initiativ ønsker vi
at fejre, promovere og støtte kvindelige tech-iværksættere verden over, der bekæmper de eksisterende magtstrukturer, fungerer
som rollemodeller og bidrager til en mere inkluderende digitalisering.” udtaler Sofia Breitholtz, der er CEO for Reach for Change.

BRIDGIT lanceres af Reach for Change i partnerskab med investor Sophie Stenbeck og de svenske tech-virksomheder Kivra og
Hogia.

Reach for Change Danmark er den danske afdeling af den internationale non-profit organisation, der gennem samarbejder på tværs af
sektorerne investerer i sociale iværksættere, der gør livet bedre for børn og unge.


