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Forord
Bestyrelsen i Wikimedia Danmark har i løbet af bestyrelsesperioden 2021-2022 arbejdet på at
udvikle foreningen med henblik på et større aktivitets- og kapacitetsniveau og en større
medlemsbase. I forbindelse med dette arbejde, besluttede bestyrelsen at udarbejde en strategi
for foreningens arbejde. Det er meningen, at strategien skal være styrende for foreningens
arbejde, således at bestyrelsen kan tilrettelægge tiltag med afsæt i strategien, bruge strategien
til at tydeliggøre foreningens arbejde over for medlemmer og andre interessenter, og redegøre
for foreningens arbejde inden for strategiens fokusområder ved dens afrapportering på
generalforsamlingerne.

Strategien er bygget op om fem fokusområder, i det følgende kaldet søjler. Nogle af disse er
områder, hvor foreningen allerede har et højt aktivitetsniveau, mens andre er områder, som
foreningen ikke, eller kun tidligere, har haft fokus på. Søjlerne er beskrevet i forholdsvis
brede træk, og det er meningen at den kommende bestyrelse skal fastsætte mere konkrete
målsætninger med afsæt heri.
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Søjle I: Understøttelse af Wikimedia-fællesskabet
De individuelle frivillige wiki-bidragydere er grundstenen i Wikimedia-bevægelsen og dens
projekter. Det er således vigtigt, at både de enkelte bidragsyderes arbejde og de fællesskaber
og miljøer der opstår heromkring, understøttes.

Wikimedia Danmark vil understøtte de frivilliges arbejde materielt ved at hjælpe med adgang
til kilder og andet relevant materiale (bøger, databaser mv.) samt udstyr (fotografiapparater,
scanner mv.), der kan bruges til at bidrage til Wikimedia-projekterne. Foreningen vil
ydermere arbejde for, at brugere, der har brug for særlig teknisk kundskab i deres arbejde,
sættes i kontakt med andre frivillige med matchende kompetencer.

Wikimedia Danmark ønsker også at understøtte de frivilliges arbejde gennem facilitering af
konkurrencer og tematiske indsatser (Wiki Loves X, gender gap mv.)

Wikimedia Danmark vil understøtte Wikimedia-miljøet mere generelt, herunder ved
arrangering af træf, andre møder, og ved facilitering af deltagelse i Wikimedia-konferencer
såsom Wikimania. Det er også hensigten, at foreningen kan fungere som organisatorisk
mødested for deltagere i Wikimedia-bevægelsen, og at foreningen kan understøtte lokale
wiki-fællesskaber. Foreningen har i denne sammenhæng en målsætning om at øge antallet af
medlemmer fra Wikimedia-miljøet.

Wikimedia Danmark er Wikimedia Chapter for Danmark, Færøerne og Grønland, og vil
derfor arbejde for understøttelsen af de færøske og grønlandske projekter og deres miljøer (se
også “Søjle III: Mangfoldighed”).



Søjle II: Oplysning og vækst
Det er vigtigt at Wikimedias projekter, særligt Wikipedia, er almindelig kendt og respekteret
og at der er bred viden om hvilke visioner og muligheder der er i Wikimedias projekter.
Samtidigt er det vigtigt, at der sikres en tilførsel af nye frivillige, så projekterne forbliver
præget af høj aktivitet.

Wikimedia Danmark vil arbejde for, at flere kan få en praktisk berøring med at bidrage til
Wikimedia-projekterne gennem afholdelse af arrangementer hvor formålet er at redigere
projekterne (edit-a-thons). Foreningen vil også arbejde for at give mere intensive indføringer
i at bidrage til projekterne gennem kurser og andre oplæg.

Wikimedia Danmark vil også arbejde for udbredelsen af mere generel viden om bevægelsen
og projekterne gennem undervisning, både om projekterne og gennem undervisningsmateriale
hvor brugen af projekterne er central. Herudover vil foreningen søge at producere tryksager
og andet materiale, der kan tjene til oplysning om bevægelsen og projekterne.

Wikimedia Danmark vil søge at være tilgængelig for pressen og andre interesserede, der har
spørgsmål omkring projekter såsom Wikipedia.

Søjle III: Mangfoldighed
Det er Wikimedia-bevægelsens mål at gøre summen af al menneskelig viden frit tilgængelig
for almenheden. Et af de faktorer, der kan stå i vejen for at nå denne målsætning, er
manglende dækning af underrepræsenterede emner, manglende formidling på mindre
udbredte sprog, og homogenitet blandt bidragsydere.

Disse tre faktorer er ikke uafhængige af hinanden. Manglende dækning af emner, såsom
historiske og nulevende kvinder eller oprindelige kulturer kan både skyldes, at disse historisk
set er blevet negligeret af de relevante videnskaber, at informationerne om dem kun er
tilgængelige på sprog der ikke beherskes af dem, der bidrager til Wikimedia-projekterne, eller
at eksisterende bidragsydere, ikke har disse emner som deres interesse. På samme måde kan
manglende formidling af oplysninger på et mindre udbredt sprog skyldes, at ingen
Wikimedia-bidragsydere behersker sproget, eller at personer fra det relevante miljø ikke
anser Wikimedia-projekterne som brugbare eller værd at bidrage til.

Wikimedia Danmark vil forsøge at øge den emnemæssige og sproglige diversitet i
Wikimedia-bevægelsen samt at øge mangfoldigheden blandt bidragsyderne på
Wikimedia-projekterne.

Indsatsen omkring den emnemæssige diversitet, såsom øget dækning af historiske kvinder, vil
bl.a. ske gennem eksisterende samarbejder såsom Wiki Labs Kultur, samt eksterne
samarbejder med organisationer der har fokus herpå (se f.eks. “We Can Edit” og “Flere
Kvinder på Wiki”-arrangementerne).



Indsatsen omkring den sproglige diversitet vil være fokuseret på grønlandsk og færøsk
indhold, da Wikimedia Danmark også er Wikimedia-chapter for Grønland og Færøerne, med
særlig fokus på de eksisterende Wikimedia-projekter på færøsk og grønlandsk.

Indsatsen omkring mangfoldighed blandt bidragsyderne vil både angå repræsentation af
underrepræsenterede grupper såsom kvinder og etniske mindretal og diversitet ift.
uddannelsesmæssig baggrund.

Søjle IV: Samarbejde
Wikimedia-projekterne og -bevægelsen beriges i høj grad af samarbejde med andre aktører.
Gennem samarbejde med kulturinstitutioner frigives og formidles deres samlinger til gavn for
Wikimedia-projekterne og den frie viden. Gennem samarbejde med tematiske organisationer
kan dækningen af emner såsom kvindebiografier og kulturhistorie forbedres. Samarbejde
med andre organisationer, der arbejder for fri viden kan medføre gavnlig udveksling af
erfaringer og samarbejde på områder af fælles interesse.

Wikimedia Danmark vil vedligeholde og styrke eksisterende samarbejder, herunder de mange
danske kulturinstitutioner der er en del af initiativet Wiki Labs Kultur. Herudover vil
foreningen søge at etablere samarbejder med yderligere kulturinstitutioner, f.eks. lokalarkiver.
Wikimedia Danmark vil søge at yde teknisk og anden bistand, når kulturinstitutioner ønsker
at gøre deres samlinger tilgængelige på Wikimedia-projekterne.

Wikimedia Danmark vil stå til rådighed som samarbejdspartner, når eksterne organisationer
ønsker at afholde wiki-relaterede arrangementer såsom edit-a-thons, der er kompatible med
Wikimedia-bevægelsens formål.

Wikimedia Danmark vil vedligeholde og danne relationer til andre danske og udenlandske
organisationer, der arbejder for fri viden, med henblik på at udveksle erfaringer og
samarbejde på områder af fælles interesse.

Søjle V: Politisk indflydelse
Rammerne for Wikimedia-bevægelsens arbejde dikteres i høj grad af lovgivning: For
eksempel dikterer reglerne om ophavsret hvornår gamle malerier, film og musiknumre må
gengives frit, og regler om, hvem der har ansvaret for brugergenereret indhold, har
konsekvenser for de frivilliges arbejde med at fjerne ulovligt og usagligt indhold fra
Wikimedia-projekterne. Det er derfor vigtigt at Wikimedia-bevægelsen, herunder Wikimedia
Danmark, gør sig gældende, når der drøftes politiske tiltag, der kan have konsekvenser for fri
viden og det åbne internet.

Som led i denne indsats afgiver Wikimedia Danmark høringssvar og andre tilkendegivelser
om ny lovgivning og andre policy-tiltag. Dette sker både på nationalt niveau, EU-niveau og
på det internationale plan. I denne forbindelse vil Wikimedia Danmark deltage i samarbejdet
om en europæisk Wikimedia-organisation. Herudover søger Wikimedia Danmark at præge



den politiske udvikling og den offentlige opinion om spørgsmål der har relevans for
bevægelsen og fri viden generelt gennem læserbreve, kronikker og interviews. Wikimedia
Danmark vil i disse sammenhænge arbejde sammen med andre ligesindede organisationer.

Wikimedia Danmark søger også at påvirke enkelte organisationers holdning til fri viden,
f.eks. ved at opfordre offentlige organisationer, kulturinstitutioner mv. til at gøre deres
materiale tilgængeligt under frie licenser.


