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1. Nordiskt samarbete  
 
1.1 Samarbetet inom Norden 
Ministerrådet (MR-JÄM) antog våren 2005 ett nordiskt jämställdhetssamarbetsprogram för 
åren 2006 – 2010 som heter Med fokus på kön är målet ett jämställt samhälle. 
Samarbetsprogrammet är under följande fem år utgångspunkten för jämställdhetssamarbetet i 
de fem nordiska länderna och de tre självstyrande områden. Nordiska Rådet godkände 
samarbetsprogrammet under NR sessionen i oktober 2005. I enlighet med Nordiska Rådets 
rekommendation kompletteras samarbetsprogrammet med en årlig handlingsplan. Medborgar- 
och konsumentutskottet behandlade i den 20.9.2006 i Lahtis, Finland betänkande om 
rekommendationen 24/2005/medborgar Nordiskt jämställdhetsprogram 2006-2010 (B 
233/medborgar). Utskottet meddelar att de med glädje mottar med Nordiska ministerrådets 
meddelande om aktiviteter på jämställdhetsområdet och ser fram emot, att ta del av den 
färdiga handlingsplanen. Nordiska rådet antecknar meddelandet från Nordiska ministerrådet 
för kännedom och anser att rekommendationen är färdigbehandlad för rådets vidkommande.  
 
Nordisk jämställdhetspolitik står inför nya utmaningar. Nordiska ministerrådet har under sin 30 
år långa verksamhet för jämställdhet arbetat för att utveckla de nordiska samhällena mot 
större jämställdhet mellan könen. Det aktiva arbetet för jämställdhet är kännetecknande för de 
nordiska demokratierna. 
 
Jämställdhet innebär att makt och inflytande fördelas jämnt och att kvinnor och män skall ha 
samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla områden i livet, samt ett samhälle 
som är fritt från könsrelaterat våld. 
 
I dag står det nordiska jämställdhetsarbetet inför nya problemställningar, som avspeglar den 
ökade globaliseringen, och kompletterar traditionella jämställdhetsområden. Bland 
utmaningarna skall nämnas förändringar i de ungas uppfattningar av hur deras möjligheter 
påverkas av kön, befolkningens åldrande, omstruktureringen av arbetslivet, av globalisering 
och det mångkulturella samhället. 
 
Människorna i Norden är olika med avseende på etnisk tillhörighet, social eller regional 
bakgrund, generationstillhörighet, familjesituation, sexuell läggning eller fysiskt hälsotillstånd. 
En aktuell utmaning för jämställdhetspolitiken är hur den kan uppfånga mångfalden, och 
inkludera alla grupper i beslutsprocesser och i den offentliga debatten, där 
jämställdhetspolitiken formas. 
 
När både kvinnors och mäns olika kompetens, kunskap och erfarenhet ges möjlighet att tas i 
betraktande, påverkas och berikas utvecklingen inom alla samhällsområden. Både kvinnor och 
män skall ges möjlighet att påta sig nya uppgifter och att lämna ifrån sig andra, såväl i 
arbetslivet som i familjen. Mäns aktiva deltagande i jämställdhetsarbetet är en förutsättning 
för att målet om ett jämställt samhälle skall uppnås. I detta sammanhang ligger det en 
särskild utmaning i att även få med män från olika etniska, religiösa och kulturella grupper i 
jämställdhetsarbetet. 
 
Nordiska kvinnors och mäns möjligheter att förena föräldraskap, omsorgsarbete, arbetsliv och 
deltagande i den politiska processen har ett nära samband med välfärdsstatens och 
omsorgspolitikens utveckling. 
 
Huvudsatsningar 2006-2010 
De nordiska ländernas jämställdhetsarbete är mycket omfattande, och det nordiska 
samarbetet kan inte beröra samtliga jämställdhetsområden.  
Nordiska ministerrådet har valt att prioritera två huvudområden: 

• Kön och makt respektive  
• Kön och ungdom. 
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Initiativ på bägge områdena kommer att med utgångspunkt i målet om nordisk nytta ta itu 
med ämnen där de nordiska länderna och självstyrande områdena har ett gemensamt 
intresse. Konkreta projekt inom det nordiska jämställdhetsarbetet kommer att presenteras i 
årliga handlingsplaner, som jämställdhetsministrarna, MR-JÄM, godkänner. 
 
Övriga insatsområden 
Under åren 2006-2010 kommer Ministerrådet att även arbeta med temat kön, kultur och 
kommunikation. 
 
År 2007 är det andra året för det pågående nordiska jämställdhetssamarbetsprogrammet 
2006-2010. Under år 2007 fokuseras i det nordiska samarbetet på kön och makt och kön och 
ungdom. Projektet om effekterna av familjepolitiska ordningar slutförs under året.  
 
1.2 Finlands prioriteringar under ordförandeskapet år 2007 
Det finska ordförandeskapets jämställdhetspolitiska prioriteringar baserar sig på 
samarbetsprogrammet för nordiskt jämställdhetsarbeteför 2006–2010. Dess prioriterade 
teman är kön och makt samt kön och unga.  
 
Kön och makt  
Ur ett jämställdhetsperspektiv är det ytterst viktigt att det går att förena arbete och 
familjeansvar. Tudelningen av arbetsmarknaden i kvinno- och mansdominerade branscher och 
yrken förändras mycket långsamt. Detta är problematiskt för jämställdheten av flera orsaker. I 
Finland har det fästs särskild uppmärksamhet vid den ojämna fördelningen av 
föräldraledighetskostnaderna mellan kvinno- och mansdominerade branscher. Denna fråga tas 
upp i den nordiska jämställdhetsdebatten som en del av välfärdsmodellen. En konferens på 
temat arrangeras i samband med jämställdhetsministermötet. Temat för de nordiska 
jämställdhetsministrarnas möte är kvinnor i ekonomiskt beslutsfattande. 
 
Kön och unga 
Sedan ett antal år har Finland utvecklat en verksamhetsmodell för könssensitivt 
ungdomsarbete som starkt inkorporerar målet att främja jämställdhet. Nu letas efter svar på 
frågan hur denna verksamhetsmodell kan integreras i ungdomsarbete. Finland fortsätter temat 
kön och unga som Norge inlett och som också ingår i ministerrådets omfattande strategi ”Barn 
och unga i Norden”. 
 
Mainstreaming 
Finland betonar en kontinuerlig utveckling av processer för integrering av könsperspektiv och 
utreder hur de nordiska offentliga förvaltningarna har främjat mainstreaming. I Finland 
arrangeras ett mainstreamingseminarium för ämbetsmannakommittéernas finländska 
ordförande om arbetet i ministerråden. 
 
Nordiska institutet för kvinno- och könsforskning (NIKK) 
Flera stora, mångåriga jämställdhetspolitiska projekt slutfördes under det norska 
ordförandeskapet år 2006. Under det finländska ordförandeskapet dras riktlinjer upp för 
konkreta åtgärder för att genomföra prioriteringarna i samarbetsprogrammet. Samarbetet och 
dialogen med Nordiska institutet för kvinno- och könsforskning (NIKK) förbättras, något som 
är ytterst viktigt för genomförandet av programmet. Behovet av mer information på finska om 
NIKK:s verksamhet ägnas särskild uppmärksamhet. 
 
Närområdessamarbete 
Inom närområdessamarbetet står arbetet i Barentsområdet i nordvästra Ryssland i fokus. 
Under det finländska ordförandeskapet fortsätts samarbetet kring prostitution och 
kvinnohandel mellan Nordiska ministerrådet och nordliga dimensionens partnerskap för hälsa 
och socialt välbefinnande. 
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1.3 Nordiskt institut för kvinno- och könsforskning (NIKK) 
 
ÄK-JÄM samarbetar med Nordiska institutet för kvinno- och könsforskning (NIKK) kring de 
teman, som är politiskt prioriterade av MR-JÄM inom ramen för det nordiska 
jämställdhetssamarbetsprogrammet 2006-2010. NIKK skall initiera, koordinera och utföra 
projekt som syftar till att belysa viktiga jämställdhets- och könspolitiska frågeställningar och 
NIKK skall bidra till att kvalitetssäkra politiska diskussioner och initiativ. NIKK har ett kontrakt 
med NMR för åren 2006-07. 
 
Under år 2007 avslutas projektet om Effekter av familiepolitiske ordninger for likestilling 
mellom kjønnene. År 2007 inleds ett ettårigt projekt om Prostitution i Norden. Under år 2007 
deltar NIKK i projekten Ledarskap i Norden ur könsperspektiv och Innovation Gender. Den 
nordiska forskarskolan i tvärvetenskaplig könsforskning (finansieras av NordForsk) är inne på 
sitt fjärde år. NIKK deltar i arrangemanget av ett seminarium kring nordisk forskning kring 
människohandel. Under året utges en rapport från den nordiska journalistkursen “Kön och 
makt inom prostitution och pornografi” och en antologi “Nordiska män i rörelse”. 
 
Våren 2007 inleds det EU-finansierade projektet Gendered Citizenship in Multicultural Europe – 
FEMCIT, där NIKK ansvarar för ett delprojekt kring socialt medborgarskap och föräldrapolitik. 
Projektet genomförs i samarbete med aktörer inom politik och jämställdhetsförvaltning. Under 
år 2007 deltar NIKK i en surveyundersökning Likestilling og livskvalitet som finansieras av 
Barne- og likestillingsdepartementet i Norge kring kön och jämställdhet med särskild betoning 
på män och maskuliniteter.  
 
NIKKmagasin utges i två pappersutgåvor och en webbutgåva. Under år 2007 implementeras 
NIKKs nya informationstrategi. NIKKs webb kommer att få en central roll i NIKKs 
förmedlingsverksamhet och NIKKs språkprofil breddas. Redaktionen för NORA – Nordic Journal 
of Women´s Studies flyttar till Finland, medan NIKK bistår med marknadsföring och 
information. Som ett resultat av NMRs stöd till mansforskning startar en ny nordisk tidskrift 
NORMA – Nordisk tidskrift for maskulinitetsstudier. NIKK utger tidskriften i samarbete med 
Universitetsforlaget i Norge 2007-08, varefter ägarskapet övergår till en nordisk förening.  
 
 
2. Internationellt samarbete  
 
2.1 Europasamarbetet 
Det finns ett stort internationellt intresse för nordisk jämställdhetspolitik. Insikten om värdet 
av jämställdhet i familjeliv, arbetsliv och samhällsliv växer internationellt. De områden i det 
nordiska jämställdhetsarbetet som är särskilt viktiga i ett europeiskt sammanhang är kvinnors 
medverkan i beslutsprocesserna, vilket innefattar bl. a aktiva insatser för att säkerställa 
inflytande för det kön som är underrepresenterat. De nordiska länderna deltar i flera EU 
program och projekt som genomförs inom ramen för EU:s pågående jämställdhetsprogram. 
 
Under år 2007 strävar ÄK-JÄM att fortsätta att skapa samarbete med olika internationella 
organisationer i enlighet med de beslut som MR-SAM har tagit i december 2002 och augusti 
2003.  
 
ÄK-JÄM strävar även att samarbeta med EU i frågeställningar som är av intresse både inom 
EU, Norden, Estland, Lettland, Litauen och nordvästra Ryssland.  
 
2.2 Samarbete med Estland, Lettland och Litauen 
Det fjärde nordiskbaltiska jämställdhetssamarbetsprogrammet för åren 2007-2008. godkändes 
den 10.5.2006 i Tønsberg, Norge på det nordisk-baltiska jämställdhetsministermötet. Målet 
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med samarbetsprogrammet är att stödja integrering av jämställdhetsfrågor i de politiska 
beslutsprocesserna på lokal, regional och nationell nivå. Lagstiftning, arbetsliv, utbildning och 
ekonomi är områden som skall belysas och diskuteras från ett köns- och 
jämställdhetsperspektiv. Samtidigt kommer det fortfarande att vara viktigt att stödja 
kvinnornas aktiva medverkan, makt och inflytande i de demokratiska institutionerna.  
 
I hösten 2007 arrangeras ett nordisktbaltiskt seminarium om hur integrera ett köns- och 
jämställdhetsperspektiv i verksamheten i enlighet med beslut från år 2006. Seminariet skall 
fokusera på hur ministerierna i länderna arbetar med köns- och jämställdhetsintegrering. 
 
2.3 Samarbete med Nordvästra Ryssland 
Under år 2007 skall ÄK-JÄM fortsätta samarbetet med St Petersburgs stads administration, och 
lokal, regionala och nationella myndigheter och representanter i den nordvästliga regionen av 
Ryssland. Dessutom bygger samarbetet med NV Ryssland på multilaterala förbindelser mellan 
de enskilda länderna. I samarbetet skall också medräknas Arktis. 

EU:s nordliga dimension fokuseras på frågor i Europas nordliga del. I Nordiska ministerrådet 
fortsätter arbetet med att lägga upp en strategi i relation till EU:s nordliga dimension och 
Partnership on Public Health and Social Wellbeing. Allt arbete inom partnerskapets ramar skall 
integrera ett köns- och jämställdhetsperspektiv.  

 
 
3. Budget för år 2007 
 
Ministerrådets för jämställdhet totala budget för år 2007 är 8.300.000 DKK, och fördelas 
så att ministerrådet fördelar 3.300.000 DKK och Nordiska institutet för kvinno- och 
könsforskning (NIKK) erhåller 5.000.000 DKK. 
 
 
4. Projekt och aktiviteter år 2007 
 
4.1 MR-JÄM och ÄK-JÄM 
 
4.1.1 Människohandel och prostitution i Norden  
Prostitution i Norden i är ett tema som skall diskuteras under år 2007. Ett nytt nordiskt projekt 
som skall producera ny kunskap om prostitution och människohandel för prostitutionsändamål 
hanteras i det rättsliga systemet och vilka sociala erbjudanden finns i de nordiska länderna 
startar år 2007 i samarbete med NIKK och med delfinansiering av NIKK. 
  
De nordiska jämställdhetsministrarna diskuterade människohandel för sexuella ändamål under 
det nordiskbaltiska ministermötet, och konstaterade att arbetet med att bekämpa 
människohandel för sexuella ändamål är allt viktigare, och att det är viktigt att effektivera och 
koordinera ländernas, de internationella organisationernas och task forcens arbete med att 
bekämpa människohandel för sexuella ändamål. 
 
Under år 2007 skall ÄK-JÄM utreda hur det uttalande och de rekommendationer, som 
godkändes på det nordisk-baltiska jämställdhet-, justitie- och inrikesministermötet i april 2003 
i Stockholm har genomförts. 
 
Under våren 2007 arrangeras ett möte för ÄK-JÄM, ÄK-S och ÄK-LOV för att diskutera 
Nordiska Rådets rekommendationer om människohandel och för att diskutera hur en 
gemensam nordisk handlingsplan mot människohandel kan utarbetas. ÄK-JÄM inbjuder ÄK-S 
och ÄK-LOV att tillsammans inbjuda de internationella organisationerna och task forcen till ett 
möte i Köpenhamn för att diskutera koordinering och effektivering av initiativ och aktiviteter i 
kampen mot människohandel för sexuella ändamål.  
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Ministerrådsfinansiering år 2006:     100.000 DKK 
Ministerrådsfinansiering år 2007:  1.000.000 DKK  

Totalt 1.100.000 DKK  
   
4.1.2 Effekter av familiepolitiske ordninger for likestilling mellom kjønnene  
Under våren 2007 kommer den nordiska undersökningen ”Familje- og velferdspolitiske 
ordninger i Norden – ulike modeller och deres konsekvenser for likestilling mellom kjønne” att 
presenteras. Projektet startade under det norska ordförandeskapet och har som målsättning 
att jämföra ländernas juridiska, ekonomiska och kulturella val inom jämställdhetspolitik och 
familjepolitik i allmänhet. Målet är att reda ut vad som har en inverkan och effekt och är 
nyttigt i ett brett utbyte av erfarenheter. I november 2006 diskuterades problematiken på ett 
familjepolitiskt seminarium i Mariehamn, Åland. Projektet avslutas under år 2007. 
 
Ministerrådsfinansiering år 2006 430.000 DKK  
Strategiska medel år 2006:  530.000 DKK 
Ministerrådsfinansiering år 2007           0 DKK Totalt 960.000 DKK 
 
Se även 4.2.2 
 
4.1.3 Kultursamarbetets betydelse för jämställdhet mellan könen  
Stöd till fin- och folkkultur, konstnärsutbyten och samordning av det nordiska konst- och 
kulturlivet har utgjort en viktig del av det nordiska samarbetet. Ett könsperspektiv på denna 
centrala del av samarbetet kan bidra till att stärka och förnya kultursamarbetet. Kön har 
betydelse när man tittar på vad som skapas inom konst och – och av vem. Och kön har 
betydelse för hur konst och kultur förmedlas. 

Nordiska ministerrådet kommer att arbeta brett med att föra upp de problemställningar som 
följer av kön, kultur och kommunikation på den nordiska dagordningen. En fråga som är 
relevant i sammanhanget är också, huruvida vi, genom konst och kultur, kan arbeta för 
integration och jämställdhet i framtiden? 

Under år 2007 skall det sammanställas en nordisk statistik om hur medel fördelas till olika 
kulturarrangemang. Detta skall utföras i samarbete och med samfinansiering med ÄK-K. 

Ministerrådsfinansiering år 2007:   Totalt 100.000 DKK  
 
4.1.4 Ledarskap i Norden ur ett könsperspektiv 
På MR-JÄM mötet den 10.5.2006 beslöt ministrarna att ge ÄK-JÄM i uppgift att utreda 
möjligheterna att under år 2007 genomföra ett nordiskt projekt om ledarskap i Norden ur ett 
könsperspektiv i samarbete med Nordiska innovationscentret, NiCe, och Nordiska institutet för 
kvinno- och könsforskning, NIKK. I projektet skall ingå de nordiska länderna och de 
självstyrande områden. MR-JÄM beslöt också att inbjuda MR-NÄR till att samarbeta kring ett 
nordiskt projekt om ledarskap i Norden ur ett könsperspektiv. 
 
Ministerrådsfinansiering år 2007:   Totalt 400.000 DKK 
 
4.1.5 Innovation Gender 
Under år 2007 genomförs ett projekt kring innovation och teknologi ur ett könsperspektiv. 
Projektet skall sätta fokus på hur kvinnors och mäns innovationer kan medverka till att Norden 
blir en global vinnarregion. Projektet tar sin utgångspunkt i rapporten Norden som en global 
vinnarregion. Det skall genomföras en analys och en temakonferens under år 2007. Projektet 
genomförs som ett samarbetsprojekt.  
 
Ministerrådsfinansiering år 2007:   Totalt 200.000 DKK  
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4.1.6 Organisationernas medverkan i det nordiska samarbetet 
De nordiska nätverk och organisationer som under år 2007 arrangerar gemensamma nordiska 
projekt kan ansöka om stöd för projektet. Det är viktigt att nordiska medborgarorganisationer 
ges möjlighet att genomföra nordiska jämställdhetsprojekt inom vilka gemensamma nordiska 
frågor kan diskuteras för att skapa en gemensam nordisk förhållning kring aktuella 
jämställdhetsfrågeställningar.  
 
Ministerrådsfinansiering år 2007:    Totalt 200.000 DKK 
 
4.1.7 Information och publikationer 
Via hemsidan gender.norden.org förmedlas information om det nordiska samarbetet. Det 
finska ordförandeskapet kommer att koordinera informationsförmedlingen. Länderna fortsätter 
att sprida information om nordisk jämställdhetspolitik via NMR:s faktablad och rapporter, och 
på olika seminarier och konferenser.  
 
Ministerrådsfinansiering år 2006:    Totalt 300.000 DKK 
 
4.1.8 Samarbete med Estland, Lettland och Litauen  
De nordiska och baltiska jämställdhetsministrarna antog den 10 maj 2006 i Tønsberg, Norge 
ett nordiskbaltiskt samarbetsprogram för jämställdhet för åren 2007-2008.  
 
Ett nordisktbaltiskt seminarium arrangeras år 2007 för tjänstemän och representanter för 
myndigheter för att diskutera könsintegrering i olika politikerområden.  
 
Under år 2007 arrangeras 10th Anniversary of Women and Men in Dialogue. Konferensen 
Women and Men in Dialogue arrangerades i augusti 1997 i Valmiera, Lettland. 10th 
Anniversary of women and Men in Dialogue arrangeras av Ministry of Welfare i Lettland i 
samarbete med samfinansiering av Nordiska ministerrådet.  
 
Ministerråds finansiering år 2007:   Totalt 200.000 DKK  
  
4.1.9 Samarbete med NV Ryssland 
MR-SAM har i december 2004 godkänt nya riktlinjer för samarbetet med NV Ryssland. NMR:s 
aktiviteter skall ses som komplement till de nordiska ländernas bilaterala samarbete med NV 
Ryssland, och vara i överensstämmelse med de principer som fastställs gemensamt av de 
nordiska länderna. Gemensamma målsättningar skall ligga som grund för det nordisk-ryska 
samarbetet inom de enskilda ministerråden. NMR:s verksamhet skall göras synligt så att det 
skapar ett större intresse hos de ryska myndigheterna att vidareutveckla samarbetet.  
 
Ministerrådsfinansiering år 2007:   Totalt 300.000 DKK 
 
4.1.10 Planering och uppföljning 
För år 2007 reserveras för planering och uppföljning  250.000 DKK.  
 
Ministerrådsfinansiering år 2007:    Totalt 250.000 DKK 
         
 
4.2 Det finska ordförandeskapet 
 
4.2.1 Kön och ungdom  
Arbetet med att följa upp ”vitboken” som presenterades på MR-JÄM mötet i maj 2006 
fortsätter. I mars 2007 arrangeras ett expertseminarium om unga och jämställdhet. 
Konferensen arrangeras på Hanaholmen i Helsingfors. Det finska ordförandeskapet önskar att 
fokusera på mediernas betydelse som ett medel för att uppnå jämställdhet mellan könen. 
Finland önskar även att lyfta fram olika etniska grupper i jämställdhetsdebatten.  



 8

 
Ministerrådsfinansiering år 2007   300.000 DKK 
Strategiska medel år 2007   300.000 DKK 
     Totalt 600.000 DKK 
Se även 4.1.2 
 
4.2.2 Kostnader av familjeledigheter och jämställdhet mellan könen 
Ur ett jämställdhetsperspektiv är det ytterst viktigt att det går att förena arbete och 
familjeansvar. Tudelningen av arbetsmarknaden i kvinno- och mansdominerade branscher och 
yrken förändras mycket långsamt. Detta är problematiskt för jämställdheten av flera orsaker. I 
Finland har det fästs särskild uppmärksamhet vid den ojämna fördelningen av 
föräldraledighetskostnaderna mellan kvinno- och mansdominerade branscher. Denna fråga tas 
upp i den nordiska jämställdhetsdebatten som en del av välfärdsmodellen. En ny rapport 
beskriver vilken inverkan barn har på kvinnors och mäns löner. En konferens kring dessa 
teman arrangeras år 2007.  
 
Ministerrådsfinansiering år 2007   300.000 DKK 
Strategiska medel 2007    300.000 DKK 
     Totalt 600.000 DKK 
       
4.2.3 Integrering av ett köns- och jämställdhetsperspektiv i NMR:s verksamhet 
År 2002 beslöt ÄK-JÄM att arrangera seminarier för ämbetsmannakommittéernas ordföranden 
könsintegrering. Under år 2007 arrangeras ett seminarium för de finska och de norska 
ordföranden för ämbetsmannakommittéer, och medlemmar i andra NMR:s kommittéer och 
styrelser. Målsättningen med seminariet är att introducera arbetet med 
jämställdhetsintegrering för de enskilda ämbetsmannakommittéernas ordföranden, och att 
diskutera hur integrera ett könsperspektiv i de enskilda ministerrådens verksamheter.  
 
Ministerrådsfinasniering år 2006   50.000 DKK 
Ministerrådsfinansiering år 2007   50.000 DKK 

Totalt 100.000 DKK 
 
 
4.3 Nordiska institutet för kvinno- och könsforskning (NIKK) 
NIKK:s överordnande uppgift är att stöda implementeringen av det pågående 
samarbetsprogrammet för jämställdhet, och att föra en aktiv dialog med MR-JÄM/ÄK-JÄM och 
de respektive ordförandeskapen, för att garantera en välfungerande jämställdhetspolitik i 
Norden. 
NIKK skall vara Nordiska ministerrådets viktigaste resurs för att genomföra 
samarbetsprogrammet för jämställdhet. NIKK skall initiera, koordinera och genomföra projekt 
som belyser viktiga jämställdhets- och könspolitiska problemställningar, och skall bidra till att 
kvalitetssäkra politiska initiativ och diskussioner. Projekten kan vara utredningar, 
kartläggningar, rapporter, forskningsprojekt m.m. med utgångspunkt i det nordiska 
jämställdhetssamarbetsprogrammet.  
 
NIKK:s fokus och arbetsområde skall bl.a. utöver detta vara att följa forskningsfronten och 
kunskapsutvecklingen tätt i och utanför Norden, och NIKK skall främja kunskapsutvecklingen 
som stöder och berikar i Norden. NIKK skall skapa en arena för och en växelverkan mellan 
dem som använder och producerar kunskap i hela Norden, och differentiera sin 
kunskapsförmedling och popularisera kunskaps- och forskningsresultat till en bred målgrupp i 
Norden, för att på detta sätt bidra till att kvalitetssäkra och berika samhällsdebatten. NIKK 
skall även koordinera information och dokumentation om könsforskning och jämställdhet 
genom ett tätt samarbete med nationella informations- och dokumentationsenheter i Norden.  
 
NMR grundbeviljning år 2007:    Totalt 5.000.000 DKK  
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5. Kalender 2007 
 
 
5.1 Aktiviteter, som arrangeras av MR-JÄM och ÄK-JÄM     
30-31.8.2007 MR-JÄM möte Havsvidden, Åland  
7.2.2007  ÄK-JÄM möte Oslo  
10-11.5.2007  ÄK-JÄM möte Helsingfors  
22-23.11.2007  ÄK-JÄM möte Köpenhamn 
 
   
5.2 Aktiviteter, som arrangeras under finska ordförandeskapet 
20.3.2007 Seminarium om könsintegrering för ÄK-ordförande, Helsingfors, 

Finland 
29-30.3.2007 Expertseminarium Unga och jämställdhet, Hanaholmen, Helsingfors, 

Finland  
29.8.2007 Konferens om Kostnader av familjeledigheter och jämställdhet 

mellan könen, Havsvidden, Åland 
 
 
5.3 Aktiviteter, som arrangeras av Nordiska institutet för kvinno- och könsforskning,  
NIKK 
12-13.2.2007 NIKK styrelsemöte, Oslo 
20.6.2007  NIKK styrelsemöte, Oslo 
8-9.10.2007  NIKK styrelsemöte, Oslo 
        
 
5.4 Aktiviteter, som arrangeras med finansiering av NMR 
6.2.2007 Män och jämställdhet-avslutningskonferens, Oslo 
19-20.4.2007 Nordisk samisk likestillingskonferens, Oslo 
29-30.11.2007 10th Anniversary of Women and Men in Dialogue, Riga. Latvia 
 
 
5.5 Andra aktiviteter 
30.10-1.11.2007 NR sessionen, Oslo 
6-8.11.2007 Konferens Nordic-Baltic Police Women’s Network, Tammerfors, 

Finland 


