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Tænketanken EQUALIS ansætter ny direktør
Gine Maltha Kampmann bliver ny direktør i Tænketanken EQUALIS. Hun kommer med en solid erfaring fra
diversitetsområdet og organisationsudvikling, senest fra sit virke som leder indenfor regional forretningsudvikling hos
VELUX.
Det bliver 30-årige Gine Maltha Kampmann, der fra 1. oktober 2022 bliver direktør i Tænketanken EQUALIS. Gine
Maltha Kampmann skal sætte den strategiske retning for tænketankens analyser, partnerskaber, politiske
interessevaretagelse og udvikling og udbygge den positive udvikling, EQUALIS er inde i.
”Bestyrelsen ser meget frem til samarbejdet med Gine. Hun har stærke analytiske kompetencer, personlig
gennemslagskraft og solid erfaring med diversitetsområdet. Hun får en stor opgave med at udvikle og konsolidere
Tænketanken EQUALIS, og sikre en videns baseret tilgang til, at fremme lige muligheder for alt talent. Gine skal blandt
andet videreudvikle Diversitetsbarometeret, som skaber status og anbefaling for hele Danmarks arbejde med at
implementere Verdensmål 5 på ledelses- og beslutningstagerniveau. Det er en kompliceret øvelse, som kræver blik for
også de kulturelle og strukturelle barrierers betydning, og det har Gine.”, siger Tine Lund-Bretlau på vegne af
bestyrelsen.
Den nye direktør, Gine Maltha Kampmann er drevet af passion for ligestillingsområdet. Hun kommer fra en stilling
som leder inden for regional forretningsudvikling hos VELUX. Hun har tidligere været leder af forretningsudvikling,
Rambøll Management Consulting Group, hvor hun bidrog til at skabe en betydelig markedsudvikling inden for
ligestilling, diversitet og inklusion, bæredygtighed og digitalisering.
Det er hendes passion for at skabe lige muligheder, der har motiveret hendes skifte.
”Vi har så inderligt brug for forandring, og vi har brug for den nu! Jeg tror på, at viden, evidens og erfaring er centralt
for at skabe forandring. Og ligestillingsområdet er om noget et område, der trænger til en samlende aktør, der kan
tilvejebringe evidensbaseret viden og faktuel debat. Vi skal væk fra anekdoter, og i stedet fokusere på evidens. På den
måde kan viden og debat føre til, at der træffes flere oplyste beslutninger om, hvordan vi sikrer optimale betingelser
for ligestilling i Danmark, siger Gine Maltha Kampmann og fortsætter:
”EQUALIS’ vigtigste opgave er at samle relevante parter og omsætte data, viden og analyse til information, som giver
overblik og indblik - til beslutningstagere. Jeg er overbevist om, at EQUALIS’ samfundsmæssige bidrag er med til at
skubbe samfundet fra ord til handling, så vi kan realisere potentialet i ligestillingsdagsordenen i Danmark. Der er skabt
et unikt fundament, og jeg glæder mig meget til at stå i spidsen for det videre arbejde", siger Gine Maltha Kampmann.
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EQUALIS’ mission er at skabe forandring gennem viden, dialog og partnerskaber.
Spar Nord Fonden har doneret tre millioner kroner til kapacitetsopbygning af EQUALIS.
EQUALIS er uafhængig og finansieres af fonde, partnerskaber og private donationer.
EQUALIS er stiftet af Tine Lund-Bretlau, Malene Brandt og Cecilie Struch Drøhse.
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Forperson Lars Rasmussen (bestyrelsesformand i blandt andet Coloplast og Lundbeck)
Næstforperson og medstifter, Tine Lund-Bretlau (partner i White Cloud)
Bestyrelsesmedlem, Agnete Gersing (direktør i Agnete Gersing Consulting)
Bestyrelsesmedlem, Michael Slavensky Dahl (professor Aalborg University Business School)
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Leder af fagligt Advisory Board, Nina Smith (professor Aarhus Universitet)
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