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1. Nordiskt samarbete  
 
 
1.1 Samarbetet inom Norden 
Ministerrådet (MR-JÄM) antog hösten 2000 ett nordiskt samarbetsprogram på jämställdhetsområdet för 
åren 2001-2005. Nordiska Rådet godkände samarbetsprogrammet i april 2001. I enlighet med Nordiska 
Rådets rekommendation kompletteras den med en årlig handlingsplan.  
 
Målet - ett jämställt samhälle  
Följande övergripande mål gäller för det nordiska jämställdhetssamarbetet 
 
att samarbetet skall leda till en fortsatt utveckling av en gemensam nordisk hållning och 

plattform i ett bredare europeiskt och internationellt samarbete 
att samarbetet skall bidra till ett effektivare och rikare nationellt jämställdhetsarbete i vart och 

ett av de nordiska länderna 
att jämställdhetsperspektivet skall integreras inom alla samhällsområden, vilket också 

inbegriper Nordiska ministerrådets verksamhet. 
 
Huvudsatsningar  2001-2005 
En genomgående tanke i programmet är att det är nödvändigt att arbeta mer målmedvetet inom alla 
samhällsområden för att främja jämställdhet, likvärdighet och lika möjligheter för kvinnor och män, och 
för att eliminera de hinder för kvinnors och mäns utveckling som fortfarande finns. Programmet skall 
stärka en bred insats för att integrera ett könsperspektiv inom alla politiska fält. Samtidigt skall det 
skapa initiativ inom utvalda områden som är särskilt viktiga, som kan lära oss något nytt eller som hittills 
varit försummade. 
 
Eftersom processen med att integrera köns- och jämställdhetsperspektivet i det nordiska samarbetet nu 
har inletts utgår jämställdhetsministrarna från att de satsningar som finns i samarbetsprogrammet 
genomförs av – eller i samarbete med – berörda ministerråd. 
 
Nordiska ministerrådet har för det nordiska jämställdhetsarbetet 2001-2005 valt att satsa på tre teman: 

• Integrering av könsperspektiv i de nordiska statsbudgetarna 
• Män och jämställdhet 
• ”Kvinnofrid” / Våld mot kvinnor 

 
Övriga insatsområden 
Under åren 2001-2005 kommer Ministerrådet att även arbeta med följande områden 
• Kön och makt – i ekonomi och politik 
• Ett jämställt arbetsliv och en jämställd arbetsmarknad 
• Ungdom och jämställdhet 
• Könsperspektivet på minoritetspolitik 
 
År 2005 är det sista året för det pågående nordiska jämställdhetssamarbetsprogrammet 2001-2005. 
Under år 2005 fokuseras i det nordiska samarbetet på integrering av ett könsperspektiv i de nordiska 
statsbudgeterna, män och jämställdhet, likalön och pornofiocering av det offentliga rummet. ÄK-JÄM 
stöder under året bl. a också projekt som arbetar med att bygga upp en databas för invandrarkvinnor i 
Norden, västnordiskt- och arktiskt samarbete , som fokuserar på miljö och sociala frågor ur ett 
könsperspektiv, och kvinnonätverknätverk, som önskar skapa nätverk kring nordiskt samarbete.  
 
 
 
1.2 Danmarks prioriteringar 2005 
Ligestilling mellem kvinder og mænd er et af grundelementerne i den nordiske demokratiopfattelse, og 
ligestillingsarbejdet er en central forudsætning for at bibeholde velfærdssamfundet. 
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Nordiske kvinder og mænd har i vid udstrækning opnået ligestilling på arbejdsmarkedet og i privatlivet, 
men der er fortsat en række områder, hvor kvinder og mænd ikke har lige muligheder for at realisere 
deres potentialer. Samtidig byder globaliseringen på en række nye udfordringer, som gør, at en indsats 
på ligestillingsområdet stadig er nødvendig. 
 
Det danske formandskab vil sikre en fortsat fremdrift i det fælles ligestillingsarbejde ved en effektiv  
opfølgning på handlingsprogrammet for ligestilling og udviklingen af et nyt samarbejdsprogram. Desuden 
vil formandskabet tage fat på aktuelle tværnationale problemstillinger, som de nordiske lande vil kunne 
drage fordel af tages op i nordisk regi. 
 
Kønsmainstreaming er en integreret del af de nordiske landes og Nordisk Ministerråds ligestillingspolitik. 
For at sikre den fulde implementering af strategien er det nødvendigt løbende at sætte fokus på området. 
 
Under det danske formandskab vil kønsmainstreamingstrategien blandt andet blive prioriteret i form af 
afholdelsen af et seminar om ligestilling for repræsentanter fra samtlige embedsmandskomitéer, 
styrelser/institutioner samt for personalet i Nordisk Ministerråds sekretariat. Integreringen af et 
kønsperspektiv vil også indgå naturligt i formandskabets generelle arbejde, både i regi af »EU og Den 
Nordlige Dimension« og i nærområdesamarbejdet. En styrkelse af ligestillingsarbejdet inden for det 
vestnordiske og det arktiske samarbejde vil ligeledes blive prioriteret. 
 
De nordiske ligestillingsministres vedtagelse af handlingsprogrammet for mænd og ligestilling vil resultere 
i, at formandskabet og i samarbejde med Institut for Nordisk Kvinde- og Kønsforskning (NIKK) afholder 
en konference om mænd og ligestilling i begyndelsen af året. Projektet om pornografiens indflydelse på 
pigers og drenges kønsopfattelser forventes afsluttet i løbet af 2006, men formandskabet agter at 
arrangere en midtvejskonference om undersøgelsens resultater. På baggrund af konferencen vil der blive 
udarbejdet materiale målrettet de unge mellem 14-18 med henblik på at skabe debat blandt piger og 
drenge om pornografi og kønsroller. 
 
Formandskabet vil desuden sætte fokus på pigers og drenges uddannelses- og erhvervsvalg. Ministrene 
vil i første omgang få lejlighed til at drøfte problemstillingen på ministermødet i maj, men formandskabet 
arrangerer derudover en nordisk konference med henblik på at samle en bred gruppe af aktører på feltet. 
Konklusionerne fra konferencen vil blive samlet i en pjece med konkrete anbefalinger til hvordan man 
fremover kan arbejde for at opbløde de kønnede uddannelses- og erhvervsvalg. Pjecen vil blive sendt 
bredt ud i Norden og Baltikum men også blive distribueret til EU, Europarådet mv. 
 
Der skal endvidere arbejdes med opfølgning på allerede igangsatte projekter, herunder projekter om 
ligeløn, handel med kvinder samt udarbejdelsen af et nyt samarbejdsprogram. Desuden vil 
formandskabet indgå i planlægningen af den regionale WoMen and Democracy konference, som skal 
afholdes i Skt. Petersborg, samt i et High Level seminar om kønsmainstreaming.  
 
  
1.3 Nordiskt institut för kvinno- och könsforskning (NIKK) 
Det Nordiska institutet för kvinno- och könsforskning (NIKK) bedriver forskning, befrämjar, initierar, 
koordinerar och informerar om kvinno-, mans- och könsforskning inom och utanför Norden. NIKK 
samarbetar med externa samarbetspartner, och NIKK skall skapa dialog och kontakter mellan forskare 
och praktiker.  
 
ÄK-JÄM samarbetar med NIKK kring de teman, som är politiskt prioriterade av MR-JÄM inom ramen av 
det nordiska jämställdhetssamarbetsprogrammet 2001-2005. NIKKs arbete att skapa en gemensam 
nordisk forskningsplattform runt män och jämställdhet förtsätter. ÄK-JÄM har tillsatt en nordisk 
projektgrupp för att följer upp det gemensamma nordiska projektet kring Hur pronografins utbredning 
inverkar på fickornas och pojkarnas uppfattning om kön, som MR-JÄM har beslutat att skall genomföras 
inom temat pornoficering av det offentliga rummet.  
 
Den nordiska forskarskolan i tvärvetenskaplig könsforskning är inne på sitt andra år. Ett nätverk om män 
och hälsa, ett om kön och forskning i förändring samt ett om sociologins kön i Norden pågår. Nordiska 
journalistkurser om könsforskning arrangeras. Under år 2005 firas NIKK:s tioårsjubileum. Tre nummer av 
NORA (engelskpråkig vetenskaplig tidskrift) och tre av NIKK magasin utges. 
 
Evalueringen av NIKK med en extern konsult slutförs i början av år 2005. Ett nytt kontrakt för NIKK för 
åren 2005-2007 utarbetas. Resultaten av evalueringen beaktas vid utarbetande av det nya kontraktet.  
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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 V jämställdhetsprogram. 
 
Under år 2005 strävar ÄK-JÄM att skapa samarbete med olika internationella organisationer i enlighet 
med de beslut som MR-SAM har tagit i december 2002 och augusti 2003.  
 
Danmark kommer under sitt ordförandeskap att arrangera ett nordiskt seminarium i New York i samband 
FN:s årliga Kvinnokommissionsmöte. 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 
De nordiska och baltiska jämställdhetsministrarna antog ett nytt samarbetsprogram den 24.9.2004 i 
Reykjavik. Målet för det tredje 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.  
 
Samarbetet bygger på en dialog mellan de nordiska och de baltiska länderna. De nordiska länderna har 
delvis valt olika vägar i arbetet för jämställdhet mellan könen och det är viktigt att få fram olika 
strategier och handlingssätt som bygger på respektive lands säregna historia och situation. Samtidigt 
skall samarbetet utnyttja baltisk och nordisk expertis på jämställdhetsproblematik och utarbeta strategier 
för genomförandet av program med gemensamma mål. Det nordiskbaltiska samarbetet strävar att öka 
samarbetet med tjänstemän och myndigheter i NV Ryssland kring aktuella teman.  
 
 
2.3 Samarbete med Nordvästra Ryssland 
En insats mot handel med kvinnor i Barentsregionen genomförs i ett projekt, som leds av Sverige och 
som startade år 2003. I projektet deltar även Norge och Finland och Murmansk Oblast. Insatsen har som 
mål att finna alternativa lösningar baserat på hållbar utveckling för de kvinnor och unga flickor som har 
utsatts eller riskerar att utsättas för handel med kvinnor från Murmansk Oblast till de norra delarna av 
Norge, Sverige och Finland. Insatsen har också som mål att utarbeta och genomföra åtgärder för att 
motverka efterfrågan på kvinnor och barn för prostitutionsändamål i de nordliga delarna av Norge, 
Sverige och Finland. Insatsen förväntas dessutom att bidra till ökad kompetens, gemensamt 
förhållningssätt och samarbete mellan myndigheter, frivilligorganisationer och andra nyckelfunktioner i 
arbetet mot kvinnohandel i Barentsregionen. Projektet delfinansieras via NMR:s närområdesbudget. 
Insatsen är en vidareutveckling av den nordisk-baltiska kampanjen mot handel med kvinnor som 
genomfördes år 2002.  
 
 
3. Budget för år 2005 
 
Ministerrådets för jämställdhet totala budget för år 2005 är 8.351.000 DKK, och fördelas så att Institutet 
för Nordisk Kvinno- och könsforskning (NIKK) erhåller 5.342.000 DKK och 3.069.000 DKK fördelar 
ministerrådet på projektverksamhet. I arbetsprogrammet för närområden är avsatt medel på totalt 
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1.520.000 DKK (MR-SAM beslut den 9-10.12.2004) för år 2005 för jämställdhetssamarbetet med Estland, 
Lettland, Litauen och Nordvästra Ryssland. 
 
 
 

4. Projekt och aktiviteter år 2005 
 
4.1 MR-JÄM och ÄK-JÄM 
 
4.1.1 Nytt nordiskt samarbetsprogram  
Under året utarbetas ett nytt nordiskt jämställdhetssamarbetsprogram för åren 2006-2010, som MR-JÄM 
presenterar på Nordiska Rådets session i Reykjavik 25-27.10.2005. Samarbetsprogrammet sänds ut i 
Norden till ministerier, myndigheter, organisationer i början av året. ÄK-JÄM sammanställer svaren till 
det nordiska ministermötet. MR-JÄM behandlar samarbetsprogrammet på det årliga ministermötet i maj 
2005. I början av år 2005 arrangeras ett nordiskt seminarium kring det nya nordiska 
jämställdhetssamarbetsprogrammet. 
 
Ministerrådsfinansiering år 2005:  100.000 DKK 
Strategiska medel år 2005:     50.000 DKK  Totalt 150.000 DKK 
 
 
4.1.2 Integrering av könsperspektiv i de nordiska statsbudgeterna  
Det nordiska projektet om integrering av ett könsperspektiv i de nordiska statsbudgeterna fortsätter 
under året. Projektet genomförs som ett nordiskt paraplyprojekt med nationella delprojekt och är ett 
samarbete mellan ÄK-JÄM och ÄK-Finans. Den nordiska projektledaren har som stöd för sitt arbete en 
nordisk projektgrupp.  
 
Projektets tre grundkomponenter är: 

• Samarbete och erfarenhetsutbyte mellan de nordiska länderna  
• Samarbete och kooordinering med andra aktörer  
• Metodutveckling  
 

De fem länderna kommer i sin tur att bedriva egna pilotprojekt som utgör grunden för metodutveckling 
och erfarenhetsutbyte. Under året kommer ett möte med experter att arrangeras, och ett 
forskarseminarium arrangeras i samarbete med NIKK i början av året för att knyta an till den nordiska 
forskning som finns i ämnet. Detta skall ske genom att samla ihop det material som redan finns, och 
också genom att i samarbete med forskare inom relevanta områden ta fram ett nordiskt perspektiv på 
ekonomiska modeller och välfärdsmått. Ett antal representanter från nordiska forskningsinstitutioner 
inbjuds till seminariet för att tillsammans ur ett ekonomiskt perspektiv: 

• Identifiera de sektorer/områden/service där ett köns- och jämställdhetsperspektiv tydligare bör 
lyftas fram  

• Identifiera var de nordiska länderna har likartade problem ur ett ekonomiskt 
jämställdhetsperspektiv 

• Samla ihop/identifiera  den forskning som redan finns och är relevant för ovanstående 
frågeställning 

 
Ministerrådsfinansiering år 2004:   800.000 DKK  (jämställdhet)  
Ministerrådsfinansiering år 2005:  200.000 DKK (finans) Totalt 1.000.000 DKK 
 
 
4.1.3 Nordiskt projekt om Hur pornografins utbredning inverkar på flickornas och pojkarnas 
uppfattning om kön 
Pornoficeringen har stigit in i det offentliga rummet. En nordisk debatt kring detta tema har startat med 
en diskussion om hur pornografin påverkar kvinnor och män, barn och unga då de hela tiden utsättas för 
pornografi. Ett gemensamt nordiskt projekt om hur utbredningen av pornografin inverkar på flickors och 
pojkars uppfattning om könsroller genomföras i samarbete med NIKK.  
 
I november 2005 arrangeras en konferens kring temat. På konferensen skall forskning om temat 
presenteras och ungdomar från de nordiska länderna inbjuds att delta i konferensen för att diskutera 
temat pornoficering av det offentliga rummet.  
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MR-JÄM kommer att invitera andra ministerråd, speciellt de som arbetar med barn och unga, det är 
undervisnings- och kulturområden, men även konsument- och näringsområdet att samarbeta kring detta 
projekt och att delta i den offentliga och politiska debatten kring detta aktuella tema.   
 
Ministerrådsfinansiering år 2005:   500.000 DKK  
Strategiska medel år 2005:   300.000 DKK  Totalt 800.000 DKK 
 
 
4.1.4 Handlingsplan för män och jämställdhet 2004-2005 
Arbetet kring Handlingsplanen för män och jämställdhet fortsätter. Handlingsplanen tar upp fyra teman: 
könssocialisation, män och våld, män och den könssegregerade arbetsmarknaden och män mellan 
arbetsliv och familjen. ÄK-JÄM har tillsatt en nordisk arbetsgrupp för att planera och följa upp arbetet 
kring handlingsplanen. 

 
Under år 2005 kommer två seminarier att arrangeras med fokus på män och jämställdhet. I Danmark 
arrangeras ett seminarium om Män och jämställdhet i samband med det nordiska ministermötet i maj 
2005. Finland arrangerar ett seminarium kring temat Män mellan arbetslivet och familjen. Seminariet 
skall belysa mäns rättigheter och skyldigheter i familjerelationer och även fokusera på mäns situation när 
familjerelationerna bryts.  

 
NIKKs arbete med att skapa en gemensam nordisk forskningsplattform runt män och jämställdhet 
fortsätter. Under året skall ÄK-JÄM tillsammans med NIKK diskutera vilka former det finns för att 
stimulera en utveckling av mansforskningen i Norden.  
 
Ministerrådsfinansiering år 2005:   600.000 DKK 
 
 
4.1.5 Likalön  
Projektet På sporet av likelønn – et nordisk kunnskapsprosjekt genomförs i samarbete mellan ÄK-JÄM och 
Arbejdsmarkedsudvalget under ÄK-A. Projektet koordineras från Island. 
 
Ministerrådsfinansiering år 2004:  300.000 DKK (jämställdhet) 
Ministerrådsfinansiering år 2005:   300.000 DKK (arbetsmarknadssektorn)  
Strategiska medel år 2004:    100.000 DKK    

Totalt 700.000 DKK 
 
 
4.1.6 Information och publikationer 
Via hemsidan gender.norden.org förmedlas information om det nordiska samarbetet. Det danska 
ordförandeskapet kommer att koordinera informationsförmedlingen och ansvara för att hemsidan 
uppdateras. Länderna fortsätter att sprida information om nordisk jämställdhetspolitik via NMR.s 
faktablad och rapporter, och på olika seminarier och konferenser. Under år 2005 publiceras det nya 
samarbetsprogrammet, rapporter från seminariet om ungdomars utbildnings- och yrkesval och rapporter 
från seminarierna kring män och jämställdhet.  
 
Ministerrådsfinansiering år 2005:   500.000 DKK 
 
 
4.1.7 Könsperspektiv på integrationspolitik  
Projektet Samarbeta Jämt i Norden är en uppföljning av det de nordiska seminariet Integration och 
jämställdhet i Norden, som arrangerades i Malmö i maj 2003. Inom ramen av det nordiska projektet 
arrangeras datautbildning för invandrarkvinnor i de nordiska länderna med målsättning att skapa en 
gemensam kunskapsbas och ett diskussionsforum, som igen kan leda till nya projekt och samarbete, 
genom att sprida erfarenheter och genom att fokusera på frågor som är viktiga för invandrarkvinnor. 
Projektet samfinansieras inom ramen av de frivilliga organisationernas samarbete som koordineras av 
kulturavdelningen på NMR.  
 
Ministerrådsfinansiering år 2004:   100.000 DKK (jämställdhet)  
Ministerrådsfinansiering år 2003: 100.000  DKK  

(frivilliga organisationernas samarbete) 
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     Totalt 200.000 DKK 
 
 
 
 
 
4.1.8 Organisationernas medverkan i det nordiska samarbetet 
Nordiska nätverk och organisationer arrangerar under året gemensamma möten och seminarier. Det är 
viktigt att olika nätverk och medborgarorganisationer ges möjlighet att diskutera gemensamma nordiska 
frågor och skapa en gemensam nordisk förhållning kring aktuella jämställdhetsfrågeställningar. Dessa 
nätverks samarbete stöds via sektorns medel. En del av de nordiska nätverken samarbetar med nätverk i 
närområden.  
 
Ministerrådsfinansiering år 2005:   300.000 DKK 
 
 
4.1.9 Evaluering av nordiska jämställdhetssamarbetet 
Under år 2005 kommer evalueringen av det nordiska jämställdhetssamarbetet att genomföras.  
 
 
4.1.10 Västnordiskt och arktiskt samarbete 
I samband med ÄK-JÄM mötet på Färöarna i slutet av augusti arrangeras ett seminarium med temat 
Kvinnor och makt. ÄK-JÄM fortsätter att utveckla det västnordiska och arktiska samarbetet kring temat 
miljö och sociala frågor. Arbetet inleddes år 2004.  
 
Ministerrådsfinansiering år 2005:   200.000 DKK 
 
 
4.1.11 Samarbete med Estland, Lettland och Litauen  
De nordiska och baltiska jämställdhetsministrarna antog den 24 september 2004 i Reykjavik ett 
nordiskbaltiskt samarbetsprogram för jämställdhet för åren 2004-2006. En arbetsgrupp tillsätts för att 
planera och följa upp det nya samarbetsprogrammet i enlighet med ministrarnas beslut. 
 
Ett förslag om hur det nordisktbaltisktryska jämställdhetssamarbete kan utformas mellan tjänstemän, 
myndigheter, forskare och NGO:s utarbetas under året. Ett nordisktbaltiskt seminarium arrangeras för 
tjänstemän och representanter för myndigheter för att diskutera könsintegrering i olika politikerområden. 
Nordisktbaltiskt samarbete mellan forskare, kvinnoorganisationer och andra NGO miljöer presenteras på 
seminarier och konferenser under året.  
 
Ministerrådsfinansiering år 2005:    50.000 DKK  
Närområdesbudgeten år 2005: 480.000 DKK   Totalt 530.000 DKK 
 
 
4.1.12 Samarbete med NV Ryssland 
MR-SAM har i december 2004 godkänt nya riktlinjer för samarbetet med NV Ryssland. NMRs 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 2005:  150.000 DKK  
Närområdesbudget år 2005: 
WoMen & Democracy konferensen 800.000 DKK  
Samarbetsprojekt   340.000 DKK 
     Totalt 1.290.000 DKK 
 
 
4.1.13 Planering och uppföljning 
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För år 2005 reserveras för planering och uppföljning 269.000 DKK och 300.000 DKK reserveras till 
projekt, som ÄK-JÄM tar beslut om under år 2005.  
 
Ministerrådsfinansiering år 2005:  569.000 DKK 
 
 
4.2 Det danska ordförandeskapet 
 
 
4.2.1 Kön och unga  
Gender and Youth är temat för ett nordiskt side-event som arrangeras i samband med FN:s årliga 
Kvinnokommissionsmöte i New York i början av mars. Danmark koordinerar Side-eventet och arrangerar 
en nordisk lunch.  
 
 
4.2.2 Flickor och pojkars utbildnings- och yrkesval 
Kring temat Kön och unga med speciell fokus på om flickors och pojkars yrkesval, arrangeras under 
hösten 2005 en nordisk konferens kring om flickors och pojkars utbildnings- och yrkesval. Resultaten av 
konferensen skall samlas i en rapport, som innehåller konkreta förslag och rekommendationer till hur i 
framtiden arbeta för att lösa upp de könssegregerade utbildnings- och yrkesvalen. Konferensen skall 
samla personer, som arbetar inom detta område i de nordiska länderna. Rapporten skall distribueras i 
Norden och i Baltikum, och även sändas till EU, Europarådet m.fl.  
 
Ministerrådsfinansiering år 2005: 100.000 DKK 
Strategiska medel år 2005:   200.000 DKK  Totalt 300.000 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 2005 arrangeras ett seminarium för de danska 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.  
 
 
4.3 Nordiska Institutet för Kvinno- och könsforskning (NIKK) 
 
NIKK skall befrämja, initiera, koordinera och informera om nordisk kvinno- och könsforskning och om 
undervisning på området både i Norden och internationellt, och skall bedriva egen forskning. NIKK 
erhåller en grundbeviljning av NMR och erhåller år 2005 finansiering från jämställdhetsområdets 
projektmedel för det nordiska projektet Hur pornografins utbredning inverkar på flickornas och pojkarnas 
uppfattning om kön? 
 
NMR grundbeviljning år 2005:  5.342.000 DKK 
Ministerrådsfinansiering år 2005   500.000 DKK (nordiska projektet se pkt. 4.1.3) 
     Totalt 5.842.000 DKK 
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5. Kalender 2005 
 
 
5.1 Aktiviteter, som arrangeras av MR-JÄM och ÄK-JÄM 
     23.2.2005  ÄK-JÄM möte Köpenhamn, Danmark 
      18-19.4.2005 ÄK-JÄM möte Köpenhamn, Danmark 
      19-20.5.2005 MR-JÄM möte Köpenhamn, Danmark 
      18-19.8.2005 ÄK-JÄM möte Färöarna 
      19.8.2005 Kön och makt seminarium, Färöarna 
      3.11.2005 ÄK-JÄM möte Köpenhamn, Danmark 
 
5.2 Aktiviteter, som arrangeras under det danska ordförandeskapet 
     2.3.2005  Gender and Youth, Nordic Side Event, New York 
      19.5.2005 Män och jämställdhet seminarium, Köpenhamn, Danmark 
      22.9.2005 Ungdom, utbildning och yrkesval seminarium, Danmark 
      2.11.2005 Konferens om pornoficeringens betydelse för flickors och pojkars uppfattning 

av kön, Danmark 
      november 2005  Seminarium för ÄK-ordföranden, Köpenhamn 
 

 
5.3 Aktiviteter arrangerade av Nordiska Institutet för kvinno- och könsforskning    
(NIKK) 

25.1.2005 Gender Research Strengthening Scientific Excellence in Europe seminarium, 
Bryssel 

      10-11.2.2005 NIKK styrelsemöte, Oslo, Norge 
      8-9.9.2005 NIKK styrelsemöte, Oslo, Norge  
      9.9.2005  NIKK – 10-årsjubileum, Oslo, Norge  

 
5.4 Aktiviteter, som arrangeras med finansiering av NMR 
      6-8.10.2005 WoMen & Democracy konferens St Petersburg 
       21-22.11-2005 Män och jämställdhet seminarium, Helsingfors, Finland 

 
5.5 Andra aktiviteter 
     10-11.1.2005  Seminarium för NMR:s institutioner, Köpenhamn 
      19-20.1.2005 Internationell programkommittémöte, St Petersburg 
      25.5.2005 Internationell programkommittémöte, St Petersburg 
      27-31.5.2005 Equality Wanted, nordisk-baltisk poliskvinnonätverkskonferens, Tallinn 
      10-12.6.2005 Kön och våld, forskningsprogrammets slutkonferens, Göteborg 
      25-27.10.2005  NR session, Reykjavik 
 


