
I forbindelse med verdenskonferencen Women -
Deliver 2016, som bliver afholdt i København i maj, 
har  vi lavet en jakke i samarbejde med kønssociolog 
og hustru til Mads Nørgaard, Cecilie Nørgaard fra 
Mangfold, og Majken Gilmartin fra Eir Soccer.
 
Konferencen er verdens største af sin slags om 
sundhed, rettigheder og trivsel for piger og kvinder.

Women Deliver er af den overbevisning, at når 
verden investerer i piger og kvinder, vinder alle. 

Vi kunne ikke være mere enige, og vi er stolte over 
at bidrage til Women Deliver-konferencen i 
København i maj 2016.

Mangfold  formidler viden om køn og diversitet på både kreative og videnskabelige måder. 
Formålet er at bidrage til en verden, hvor køn ikke bestemmer eller begrænser den enkeltes 
livsudfoldelse, og hvor der er plads til forskellighed og individualitet. 
Læs mere: http://www.cecilienorgaard.com 

Eir Soccers mission er at omfavne både konkurrenceelementer og leg i alle aspekter af
 fodbold. Eir Soccer arbejder for at skabe opmærksomhed om ligestilling mellem kønnene og 
lige muligheder for alle gennem fodbold.  
Læs mere: https://eirsoccer.com

Det danske mærke Mads Nørgaard-Copenhagen nærer dyb kærlighed til mode og kunst. 
Kernen i kollektioner fra Mads Nørgaard Copenhagens er altid bygget op om modens 
klassikere.  
Læs mere: http://www.madsnorgaard.dk

Women Deliver 2016 foregår fra 16.-19. maj 2016 i København.

“ T H E  C H A M P ”

Ved at sammensmelte sportens kraft og modens æstetik har vi skabt en jakke, der      
symboliserer empowerment af piger og kvinder. 

Jakken er inspireret af roben, der bæres af boksere inden en stor kamp, og lavet i sort 
satin med for af jersey-stof.
Symbolerne på jakkens ærmer og hætte er udviklet med  inspiration fra de oprindelige 
symboler for køn, men fortolket på nye måder for at favne mangfoldighed og diversitet.

Femtallet på ryggen af jakken er direkte knyttet til FNs 17 mål, hvor mål nummer fem 
omhandler ligestilling. De 17 bæredygtige udviklingsmål bakkes op af alle lande i FN.

Jakken sælges eksklusivt hos Nørgaard Paa Strøget fra 9. maj 2016 og vil koste 999 kr.
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