
Et utvalg av ulike nettverk,  
foreninger og tiltak 

 Verden:
Anita Borg Institute er et digitalt samfunn for kvinner i 
teknologi. ABI ble stiftet i 1987 av dataingeniøren Anita Borg. 
I dag samarbeider ABI med kvinner med teknologibakgrunn i 
over 50 land, og med en rekke akademiske institusjoner og sel-
skap.

Girl Geek Dinners er et åpent, globalt nettverk for kvin-
ner i IT- og teknologibransjen. GGD ble startet i London i 2005, 
og har siden da vokst til avdelinger i flere ulike land. De norske 
avdelingene finnes i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Øst-
fold. Nettverket ønsker å danne en møteplass for teknologiinter-
esserte kvinner, og arrangererer faglige og sosiale sammenkom-
ster med teknologi som rød tråd. GGD har som mål å synliggjøre 
dyktige kvinner innen sitt fagfelt på offentlige arenaer, samt bidra 
til økt rekruttering av jenter til realfag.

Girls Who Code er en frivillig organisasjon med mål å støtte 
kvinner i informatikk. Organisasjonen ble opprettet i USA i 2012 
og har ulike programmer der unge jenter lærer databehandling 
og programmering.

Institute of Electrical and Electronics Engineers 
ble startet i 1963, og er en forening for å fremme innovasjon i te-
knologi og samle fagfolk innenfor elektronikk: dataforskere, pro-
gramvareutviklere, IT-medarbeidere, fysikere, leger og mange 
andre. Med flere enn 395 000 medlemmer i 160 land er IEEE 
verdens største tekniskfaglige fellesskap for både menn og kvin-
ner.

Nerd Girls kaller seg selv en global bevegelse som feirer 
“smart-girl-individualiteten som revolusjonerer vår fremtid”. Den 
første Nerd Girls-klubben ble etablert i 2000 av Karen Panetta, 
professor ved Tufts University, som ville støtte sine studenter og 
utfordre stereotypier og myter om kvinner i ingeniørbransjen.

The National Center for Women and Information 
Technology er en frivillig organisasjon fra Colorado. NCWIT 
ble grunnlagt i 2004 av Lucinda Sanders, Telle Whitney, og Rob-
ert Schnabel. NCWIT arbeider med å forbedre kjønnsbalans-
eninnen teknologi og databehandling, og koordinerer en rekke 
programmer og kampanjer. Foreningen styrker kvinnenes posis-
jon i databehandling, og oppmuntrer nyutdannede kvinner til å 
forfølge karrier innen data. 

Rails Girls er en internasjonal frivillig gruppe som ønsker å gi 
verktøy og fellesskap til kvinner som vil lære å forstå og bruke te-
knologi. Deltagere på workshops lærer å skissere, lage prototyp-
er, og grunnleggende programmering. Rails Girls ble grunnlagt 
i Helsinki i 2010 av Linda Liukas og Karri Saarinen, og i 2015 er 
Rails Girls Oslo under etablering.

Women in Technology International er en verden-
somspennende organisasjon dedikert til å fremme kvinner i 
virksomhet og teknologi. WITI startet i USA i 1989 som The In-
ternational Network of Women av Carolyn Leighton. I 2001 ut-
viklet det seg til The WITI Professional Association, kjent som 
en ledende bransjeorganisasjon for kvinner med teknologisk 
bakgrunn. WITI har også et eget studentnettverk, WITI Student 
Network, for veiledning og inspirasjon til kvinner på høyskoler 
og universiteter. WITI Hall of Fame ble etablert i 1996 for å he-
dre kvinner for fremragende innsats innen vitenskap og teknolo-
gi.

Women Who Code er en global frivillig organisasjon ded-
ikert til å inspirere kvinner som velger en karriere innen teknolo-
gi. WWCode har 50 avdelinger i over 15 land. Per 2015 har or-
ganisasjonen over 25 000 medlemmer, og har gjennomført flere 
enn 1200 gratis arrangementer rundt i verden.

 Norge:
Jenteprosjektet Ada har som mål å bidra til at det ut-
dannes flere kvinnelige sivilingeniører og mastergradskandi-
dater fra fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og ele-
ktroteknikk ved NTNU. Ada jobber mot dette målet på to måter: 
ved hjelp av markedsføring, slik at flere jenter søker seg til stu-
diene, og ved å bidra til at de studentene som begynner på et av 
deres studier fullfører. Teknologi-campen og Jentedagen er to 
av prosjektets viktigste rekrutteringstiltak. Ellers arrangerer Ada 
faglige og sosiale tilstelninger gjennom hele semesteret og samar-
beider tett med bedrifter og personer fra næringslivet. Ada driver 
også Cybele-salen, jentenes egen datasal ved NTNU.

Oda-Nettverk er Nordens ledende møteplass for kvinner som 
jobber med IT eller i IT-bransjen. Nettverket tilrettelegger for 
sparring, inspirasjon og faglig påfyll med det overordnede mål å 
øke andelen kvinner som jobber med IT. Nettverket ble etablert 
i 2005 og er lokalisert i Oslo, Bergen og Trondheim. Det drives 
på frivillig basis og med støtte fra samarbeidspartnere. I løpet av 
året arrangeres nettverkstreff med faglig påfyll, inspirerende fore-
drag og sosial hygge med kolleger i bransjen. Oda-Nettverk har 
også etablert Oda-Prisen for å løfte frem kvinnelige rollemodel-
ler, og inviterer årlig til sin konferanse Inspirasjonsdagen.

Prosjektet “Jenter og informatikk” ved Institutt for In-
formatikk ble startet opp våren 2012 og har som mål å uteksami-
nere flere kvinnelige informatikere, både gjennom økt rekrutter-
ing og minsket frafall av jenter ved instituttet. Blant tiltakene er 
Jentedagen for nye programstudenter ved semesterstart, etabler-
ing av et eget Jenterom på instituttet og IT-camp for jenter fra vi-
deregående skole.

Tech-Nettverket for Kvinner ble stiftet høsten 2014 og 
er et nettverk med mål om å inspirere kvinner til å forme frem-
tiden. TENK jobber med å oppmuntre kvinner til å satse på te-
knologi og entreprenørskap i Norge, samt skape nye relasjoner og 
partnerskap.

Verdande er en studentforening ved Institutt for Informatikk. 
Foreningen ble stiftet i 1997. Formålet med foreningen er å skape 
en møteplass for jenter på IFI og knytte bånd mellom jenter på 
instituttet og andre kvinner og jenter som jobber med eller er in-
teresserte i informatikk. Dette gjøres ved et par fagkvelder med 
bedrifter i løpet av hvert semester, men foreningen har også flere 
sosiale arrangementer for alle studenter ved IFI.

Konferanser:
The Grace Hopper Celebration of Women in 
Computing er verdens største tekniske konferanse for kvin-
ner innen databehandling. GHC ble grunnlagt av Anita Borg og 
Telle Whitney i 1994, inspirert av arven fra Grace Hopper. GHC 
2014 som var arrangert i Phoenix, Arizona, hadde mer enn 7800 
deltakere fra 65 land, og over 800 selskap tilstede.

ACM-W Europe womENcourage er både et vitenskape-
lig arrangement og en messe der kvinner kan utforske karrier-
emuligheter innen informatikk og relaterte disipliner. Konfer-
ansen samler studenter, forskere og fagfolk,og omfatter tekniske 
presentasjoner og diskusjoner knyttet til karrierespørsmål innen 
akademisk og industriell forskning.
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