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1. Nordiskt samarbete  

1.1 Samarbetet inom Norden 
Ministerrådet (MR-JÄM) antog våren 2005 ett nordiskt jämställdhetssamar-
betsprogram för åren 2006 – 2010, Med fokus på kön är målet ett jämställt 
samhälle. Samarbetsprogrammet är utgångspunkt för jämställdhetssamarbe-
tet i de fem nordiska länderna och de tre självstyrande områdena. Nordiska 
Rådet godkände samarbetsprogrammet under sin session oktober 2005. I 
enlighet med Nordiska Rådets rekommendation ska samarbetsprogrammet 
kompletteras med en årlig handlingsplan.  
 
Nordiska ministerrådet har sedan 35 år tillbaka aktivt arbetat för att utveckla 
jämställdheten i de nordiska samhällena. Jämställdhet innebär att omsorg, 
makt och inflytande fördelas jämnt och att kvinnor och män ska ha samma 
rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla områden i livet, samt ett 
samhälle som är fritt från könsrelaterat våld. 
 
När både kvinnors och mäns olika kompetens, kunskap och erfarenhet tas 
tillvara inom alla samhällets områden så får vi ett bättre samhälle. Mäns ak-
tiva deltagande i jämställdhetsarbetet är en förutsättning för att målet om ett 
jämställt samhälle ska uppnås.  
 
Huvudsatsningar 2006-2010 
De nordiska ländernas jämställdhetsarbete är omfattande, och det nordiska 
samarbetet kan inte beröra samtliga områden. Nordiska ministerrådet har 
valt att prioritera två huvudområden: 
 
 Kön och makt 
 Kön och ungdom 
 
Initiativ inom 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 presenteras i de årliga handlingsplaner, som jämställd-
hetsministrarna (MR-JÄM) beslutar om. 
 
Övriga insatsområden 
Under åren 2006-2010 kommer Ministerrådet även att arbeta med att integ-
rera ett jämställdhetsperspektiv inom området kultur och kommunikation. 
 
Under år 2009 slutförs projektet Kön och makt i Norden.  

1.2 MR-JÄM:s kärnuppgifter 
Det nordiska jämställdhetsarbetet ska ha sin utgångspunkt i samarbetet mel-
lan de nordiska länderna och självstyrande områdena. Formerna för detta 
finns beskrivna i dokumentet om MR-JÄM:s kärnuppgifter som godkändes av 
MR-JÄM den 15.10.2007 (bilaga 1). 

1.3 Islands  jämställdhetsprioriteringar under ordförandeskapsåret 
2009 
Integrering af ligestillingsperspektivet på alle samarbejdsområder er som 
hidtil en prioritering. En stærk og mangfoldig arbejdsstyrke er en forudsæt-
ning for at Norden beholder sin førerposition i det internationale konkurren-
cemiljø. Derfor er det vigtigt at udnytte det potentiale fuldt ud som vi har i 
kvinders såvel som mænds uddannelse og erfaring. Nordens styrke ligger i 
demokrati, ligestilling, såvel som i et fælles værdigrundlag og ansvar for bor-
gernes velfærd og sundhed. Den bygger også på det generelle syn, at ud-
dannelse og forskning, såvel som innovation fra individet, virksomheder og 
samfundsgrupper, danner grundlaget for fremskridt. 
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De nordiske landes indsatser for at fremme ligestilling med forældre- og bar-
selsorlovsordninger har vakt stor interesse. Under formandskabet evalueres 
resultaterne af disse ordninger. Det undersøges også, hvorfor det trækker ud 
med at indføre lige repræsentation af mænd og kvinder i bestyrelser og poli-
tik. Der lægges vægt på at fremme ligestillingssamarbejdet i Vestnorden. 
Endvidere skal kvinders indflydelse på klimapolitik undersøges, samt hvilken 
indflydelse klimaændringer kan have på ligestilling. 
 
Der indkaldes til en konference, hvor resultater fra ligestillingsundervisning i 
nordiske børnehaver og grundskoler præsenteres. Ligestillingslovgivning i 
Vestnorden bliver temaet for en konference og der initieres et vestnordisk 
samarbejde omkring ligestillingsundervisning i børnehaver og grundskoler. 
Parallelt med FN:s kvindekommissions samling i New York i marts 2009 af-
holdes et nordisk arrangement om ligestilling og klimaændringer. Derefter 
udarbejdes en rapport om ligestilling og miljø til fremlæggelse på klimakonfe-
rencen i København. 
 
Island kommer under sitt ordförandeskap att starta processen för att utarbe-
ta ett nytt nordiskt jämställdhetssamarbetsprogram från år 2011.  

1.4 Nordiska institutet för kunskap om kön (NIKK) 
Nordiska institutets för kunskap om kön (NIKK) överordnande uppgift är att 
stödja implementeringen av det pågående samarbetsprogrammet för jäm-
ställdhet, och att föra en aktiv dialog med MR-JÄM/ÄK-JÄM och ordförande-
landet. Varje år arrangeras ett samarbetsseminarium för ÄK-JÄM och NIKK:s 
styrelse.  
 
NIKK ska fungera som Nordiska ministerrådets viktigaste resurs för att 
genomföra samarbetsprogrammet för jämställdhet. NIKK ska initiera, koordi-
nera och genomföra projekt som belyser viktiga jämställdhetspolitiska pro-
blemställningar och bidra till att kvalitetssäkra politiska initiativ och diskus-
sioner. Projekten kan vara utredningar, kartläggningar, rapporter, forsk-
ningsprojekt som har sin utgångspunkt i det nordiska jämställdhetssamar-
bets-programmet.  
 
NIKK:s fokus och arbetsområde ska utöver detta bl.a. vara att följa genus-
forskningen och kunskapsutvecklingen inom jämställdhetsområdet såväl inom 
som utanför Norden. NIKK ska verka som arena för dem som använder och 
producerar jämställdhetskunskap i hela Norden och differentiera sin kun-
skapsförmedling och popularisera kunskaps- och forskningsresultat till en 
bred målgrupp i Norden, för att på detta sätt bidra till att berika samhällsde-
batten. NIKK ska även koordinera information och dokumentation om köns- 
och jämtälldhetsforskning och jämställdhet genom ett nära samarbete med 
nationella informations- och dokumentations-enheter i Norden.  

 

2. Internationellt samarbete  

Under år 2009 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.  

2.1  Samarbete med Estland, Lettland och Litauen 
De nordiska och baltiska jämställdhetsministrarna har godkänt ett nytt nor-
diskt-baltiskt jämställdhetssamarbetsprogram för åren 2009-2010. Målet med 
samarbetsprogrammet är att stödja integrering av ett jämställdhetsperspek-
tiv i de politiska beslutsprocesserna på lokal, regional och nationell nivå i de 
baltiska staterna. Lagstiftning, arbetsliv, utbildning och ekonomi är områden 
som ska belysas och diskuteras ur ett jämställdhetsperspektiv.  
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De nordiska och baltiska jämställdhetsministrarna beslöt på mötet år 2008 
att utarbeta en nordisk-baltisk ”Memorandum of Understanding” för att be-
kämpa människohandel för sexuella ändamål. 

2.2  Samarbete med Nordvästra Ryssland 
Under år 2009 fortsätter ÄK-JÄM samarbetet med St Petersburgs stads admi-
nistration inom ramen av Protocol of Intent som undertecknades av general-
sekreterare Halldór Ásgrímsson NMR och guvernör Valentina Matvjenko St 
Petersburgs stad i juli 2007.  
 
Jämställdhetssamarbetet fokuserar på teman som är aktuella i de nordiska 
länderna och NV Ryssland. Inom ramen av Nordiska ministerrådets mobili-
tetsprogram för uppbyggnad av kunskaps och nätverk som riktar sig till 
tjänstemän och experter, och som fokuserar på insatser att bekämpa männi-
skohandel för sexuella ändamål. Insatserna koordineras med länder, interna-
tionella och regionala organisationer, task-force och partnerskap aktiviteter i 
Europas nordliga region.  

2.3 EU-samarbete 
EU:s nordliga dimension fokuserar på frågor i Europas nordliga region. I Nor-
diska ministerrådet fortsätter arbetet med att lägga upp en strategi i relation 
till EU:s nordliga dimension och Partnership on Public Health and Social Well-
being. Allt arbete inom partnerskapets ramar ska integreras med ett jäm-
ställdhetsperspektiv.  

2.4 FN-samarbete 
Utgångspunkten för de nordiska ländernas jämställdhetsarbete i FN är den 
överenskommelse som FN:s medlemsstater enades om i Peking 1995 (Pe-
kingplattformen) samt Peking +5. Samarbetet sker främst inom ramen för de 
årliga mötena i FN:s kvinnokommission (CSW). I samband med UN Commis-
sion on the Status of Women (CSW) – 53 session 2009 kommer en gemen-
sam nordisk paneldiskussion med temat: Men’s caregiving responsibilities in 
a life span perspective och ett nordiskt expertseminarium om jämställdhet 
och klimatförändringar att arrangeras, se även pkt. 3.1.2.  

 

3. Projekt och budget år 2009 

Den totala budgeten för år 2009 är 8.610.000 DKK. År 2009 används 
3.290.000 DKK på projekt och Nordiska institutet för kunskap om kön (NIKK) 
erhåller 5.320.000 DKK i grundanslag. 

3.1 MR-JÄM och ÄK-JÄM 
 
3.1.1 Kön och makt i Norden 
Det nordiska projektet Kön och makt i Norden startade år 2007. Projektet 
fokuserar på kön och makt inom politik och näringsliv i de nordiska länderna. 
Syftet med det samnordiska projektet är: 
 
1. att med hjälp av befintliga forskningsresultat och statistik jämföra kvin-

nors och mäns representation i beslutsfattande positioner inom olika 
samhällssektorer i de nordiska länderna och självstyrande områdena; 

2. att utreda orsaker och förklaringar till varför könsfördelningen ser ut som 
den gör; 

3. att sammanställa uppgifter om vilka insatser som gjorts i de olika nordis-
ka länderna och självstyrande områdena för att den samhälleliga makten 
och inflytandet ska fördelas jämnare mellan kvinnor och män;  

4. att lyfta fram de åtgärder i de nordiska länderna och självstyrande områ-
dena som har lett till en jämnare könsfördelning i maktpositionerna; samt  

5. att med utgångspunkt i den strukturella makten utvärdera de nordiska 
ländernas och de självstyrande områdens jämställdhetspolitiska medel 
och påverkningsmöjligheter 
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På en slutkonferens i Island i november 2009 presenteras resultaten från det 
nordiska projektet.  
 
Ministerrådsfinansiering år 2009: 100.000 DKK 
Ordförandeskapsmedel 2009: 200.000 DKK 
NIKK finansiering 2009 (konferens): 200.000 DKK 
Totalt  500.000 DKK 

 
3.1.2 Jämställdhetens roll i globaliseringsprocessen 
MR-JÄM beslöt år 2008 att genomföra ett projekt kring jämställdhet och 
klimatförändringar.  
 
ÄK-JÄM diskuterar under året globaliseringsprocessen i NMR och hur jäm-
ställdhet mellan könen kan integreras i det nordiska globaliseringsarbetet. 
Rapporten Global press – nordiska lösningar? Nordisk globaliseringsbarome-
ter 2008 utarbetades till det nordiska globaliseringsforumet som arrangera-
des den 8-9.4.2008 vid Riksgränsen i Sverige. Den nordiska globaliseringsba-
rometern identifierar centrala frågor relaterade till globaliseringens dynamik. 
Målsättningen är att stimulera och inspirera till en givande diskussion på fo-
rumet och i de nordiska länderna om hur vår region kan stärkas ytterligare. 
Statsministrarna undertecknade en Riksgränsdeklaration angående det nor-
diska insatser inom områden globalisering, energi och klimat.  I kapitlet De 
nordiska ländernas konkurenskraft sägs följande: 
 

”För det fjärde, styrkan i de grundläggande sammanhangen och den all-
männa konkurrensmiljön kommer sannolikt att vara otillräckliga för att 
det ska gå att upprätthålla ett ledande välstånd i framtiden. Länderna 
behöver utveckla tydliga styrkeprofiler till stöd för en tydlig positionering 
inom världsekonomin. De nordiska länderna har förutsättningarna för 
detta. Det finns tydliga fördelar på områden som jämställdhet och miljö. 
Problemet ligger i att tillvarata dessa fördelar bättre för ekonomisk vin-
ning.” 

 
År 2009 kommer tre olika aktiviteter kring detta tema att genomföras.  
 
 En konferens arrangeras den 2.2.2009 med deltagare från hela Norden. 

Konferensens målsättning är att utarbeta gemensamma konkreta förslag 
till hur man kan integrera ett könsperspektiv. Målsättningen är att dessa 
förslag skall kunna tjäna som underlag för fortsatta insatser både för be-
slutsfattare, organisationer och enskilda individer.  
Konferensen ska fokusera på följande områden: 
– I-länderna: Innovation, transport och arbetsmarknad 
– U-länderna: Vatten, naturkatastrofer 

 I samband med CSW:s 53. session i FN arrangeras den 5.3.2009 ett nor-
diskt expertseminarium med temat jämställdhet och klimatförändringar. 

 I samband med FN:s COP-15 möte i december 2009 i Köpenhamn arran-
geras ett side-event kring temat Jämställdhet och klimatförändringar. 

 
MR-JÄM kommer på sitt möte år 2009 att diskutera en eventuell vidare upp-
följning av förslagen från konferensen den 2.2.2009. 
 
Ministerrådsfinansiering år 2008: 200.000 DKK 
MR-SAM (hållbar utveckling) år 2009: 100.000 DKK 
Totalt 300.000 DKK 

 
3.1.3  Handel med människor för sexuella ändamål 
Under år 2009 fortsätter MR-JÄM att bekämpa människohandel för sexuella 
ändamål. ÄK-JÄM fortsätter under året att diskutera med ÄK-S, ÄK-LOV och 
ÄK-A Nordiska Rådets rekommendationer om människohandel. Under året 
arrangeras ett koordineringsmöte i Köpenhamn för att diskutera koordinering 
och effektivisering av initiativ och aktiviteter i kampen mot människohandel 
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för sexuella ändamål. Till koordineringsmötet inbjuds internationella organi-
sationer och task-force som är aktiva i det nordliga Europa. 
 
3.1.4 Jämställdhet 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 är att inkludera ett 
jämställdhetsperspektiv i den offentliga debatten inom dessa områden. Under 
år 2009 kommer ÄK-JÄM att föreslå ett projekt som fokuserar på det mång-
kulturella nordiska samhället ur ett jämställdhets- och könsperspektiv, som 
en fortsättning på det projekt som startade under det finska ordförandeska-
pet. Projektet kommer att genomföras i samarbete med NIKK. 
 
Ministerrådsfinansiering år 2009: 300.000 DKK 
NIKK år 2009-10 300.000 DKK 
Totalt  600.000 DKK 

 
3.1.5 Organisationernas medverkan i det nordiska samarbetet 
De nordiska nätverk och organisationer som under år 2009 arrangerar ge-
mensamma nordiska projekt kan ansöka om bidrag till projektet. Det är vik-
tigt att nordiska medborgarorganisationer ges möjlighet att genomföra jäm-
ställdhetsprojekt inom vilka gemensamma nordiska frågor kan diskuteras för 
att därigenom skapa en gemensam nordisk hållning kring aktuella jämställd-
hetsfrågor.  
 
Ministerrådsfinansiering år 2009:  Totalt 200.000 DKK 

 
3.1.6 Information och publikationer 
Via hemsidan gender.norden.org förmedlas information om det nordiska 
samarbetet. Länderna fortsätter även att sprida information om nordisk jäm-
ställdhetspolitik via NMR:s faktablad och rapporter samt vid olika seminarier 
och konferenser.  
 
Ministerrådsfinansiering år 2008:  Totalt 200.000 DKK 

 
3.1.7 Samarbete med Estland, Lettland och Litauen  
Inom ramen av det nordisk och baltiska jämställdhetssamarbetet arrangeras 
år 2009 en nordiskt baltiskt ”jämställdhetsmässa” under vilken aktuella ge-
mensamma målsättningar och aktiviteter diskuteras. ”Jämställdhetsmässan” 
ska tjäna som en arena där beslutsfattare, tjänstemän, forskare och repre-
sentanter för CSO:s och NGO:s kan få information om nyaste teman inom 
jämställdhetsområdet i Norden och Baltikum, få inspiration till att initiera nya 
projekt, hitta samarbetspartner och skapa nya nätverk. 
 
ÄK-JÄM utreder om det finns andra nordiska finansieringskällor för genomfö-
rande av aktiviteter inom ramen av det nordisk-baltiska jämställdhetssamar-
betet.  
 
Ministerrådsfinansiering år 2008: 200.000 DKK 
Ministerrådsfinansiering år 2009: 100.000 DKK 
Totalt  300.000 DKK  

 
3.1.8 Samarbete med NV Ryssland 
NMR:s verksamhet ska göras synligt så att det skapar ett större intresse hos 
de ryska myndigheterna att vidareutveckla samarbetet. År 2009 avslutas de 
projekt som startade år 2008. Samarbetet kring aktuella jämställdhetsteman 
fortsätter år 2009 med St. Petersburgs stad inom ramen för Protocol of In-
tent. 
 
Ministerrådsfinansiering år 2008:  Totalt 300.000 DKK 
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3.1.9 Planering och uppföljning 
För år 2009 reserveras för planering och uppföljning av det nordiska jäm-
ställdhetssamarbetet 300.000 DKK. ÄK-JÄM beslutar under år 2009 till vilka 
projekt 440.000 DKK skall användas.  
 
Ministerrådsfinansiering år 2009: Totalt 740.000 DKK 

3.2 Det isländska ordförandeskapet 
 
3.2.1 Föräldraledighet – omsorgspolitik - kön 
Det nordiska välfärdssystemet är känt för sin utbyggda service och sitt bi-
dragssystem, något som garanterar nordborna social trygghet. Ett av de vik-
tigaste kännetecknen för de nordiska välfärdssystemen är det starka stöd 
som ges till småbarnsföräldrar i form av offentlig barnomsorg. Trots att de 
nordiska länderna har mycket gemensamt inom detta område, har utveck-
lingen under senaste årtiondena också visat att de valt något olika vägar för 
att garantera stöd åt föräldrar. Även om det företagits mycket av jämförande 
forskning dels om föräldraledighet, dels om barnomsorgsfrågor, är det viktigt 
att granska samspelet mellan dessa stödåtgärder och andra, såsom vårdbi-
drag, för att få en övergripande bild av utvecklingen i Norden. Ett nordiskt 
projekt ska granska samspelet mellan de fem nordiska ländernas barnom-
sorgspolitik och mäns och kvinnors studie- och arbetsmöjligheter granskas.  
Följande fem faktorer ska prioriteras: 1) Hur män och kvinnor utnyttjar för-
äldraledighet. 2) Barnomsorgsmöjligheter efter att föräldraledigheten slutar. 
3) Samspel mellan 1 och 2 och deltagande på arbetsmarknaden, fäders och 
mödrars löne- och karriärutveckling. 4) Vilken effekt dessa faktorer inom 
barnomsorgen har på barns välfärd och jämställdhet mellan könen ska 
granskas. Varje enskilt lands policy, rättigheternas omfattning och konse-
kvenser ska jämföras och ländernas erfarenhet i dessa frågor ska granskas 
målmedvetet, policyns starka och svaga sidor skall diagnostiseras. På vilka 
förutsättningar har länderna baserat sin policy och är det möjligt att mäta 
skillnader i hur länderna lyckats inom detta område? 
 
En forskningsgrupp föreslås bli utsedd med specialister inom barnomsorg och 
jämställdhet mellan könen i Norden. Forskningsresultaten ska publiceras i en 
bok och presenteras på en konferens på Island hösten 2009. Undersökningen 
ska genomföras i samarbete med Nordiskt ministerråd för arbetsfrågor (ÄK-
A) och NIKK. 
 
Ministerrådsfinansiering 2009 1.000.000 DKK 
MR-A 2009  250.000 DKK 
NIKK 50.000 DKK 
Ordförandeskapspuljen 2009 900.000 DKK 
Totalt 2.200.000 DKK 

 
3.2.2 Kön och unga 
Island kommer under sitt ordförandeskap att fokusera på kön och unga. Un-
dersökningar i Norden tyder klart på att den nordiska arbetsmarknaden visar 
tydliga tecken på könsdiskriminering och standardiserade uppfattningar om 
mäns och kvinnors “naturliga“ arbetsområden. En stark könsuppdelning inom 
yrken, arbete och rangordning av befattningar förhindrar jämställdhet mellan 
män och kvinnor på arbetsplatsen. För att minska könssegregationen på ar-
betsmarknaden bör man reagera innan ungdomar bestämmer sitt framtida 
yrkesval. Uppmärksamheten bör därför riktas mot den studie- och yrkesråd-
givning, liksom de arbetsplatsbesök, som erbjuds pojkar och flickor. 
I Norden har det producerats läromedel om jämställdhet i förskola och 
grundskola. Under läsåret 2008-2009 leder Social – och försäkringsministeri-
et på Island arbetet med försöksprojektet “Jämställdhetsundervisning i för-
skola och grundskola“, där 5 kommuner deltar. Utbildningsministeriet stöder 
projektet. 
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Hösten 2009 arrangeras en konferens på Island om jämställdhetsundervis-
ning i skolor i Norden. Metodik och resultat av jämställdhetsundervisningen i 
skolorna i Norden kommer att presenteras. Konferensen kommer att hållas i 
samarbete med utbildningsministeriet i Island. 
 
Inom ramen av projektet produceras ett bakgrundsnotat om jämställdhets-
undervisning i grund- och förskola. NIKK uppdaterar rapporten “Køn, ligestil-
ling og skole” som NIKK utarbetade år 2004 för NMR (Nordisk skolesamarbe-
ide, NSS). Rapporten innehåller nordisk forskning samt utvecklings- och jäm-
ställdhetsarbete i skolan (förskole-, grundskole- och gymnasienivå) och om-
fattade en forskningsöversikt, en bibliografi och en kartläggning av strategier 
i nordiska länder (“best practices”) i arbetet med jämställdhet i skolan under 
perioden 1990-2004.  
 
ÄK-JÄM samarbetar med ÄK-U, NORDBUK och NIKK kring detta projekt. 
 
Ministerrådsfinansiering år 2008 300.000 DKK 
NIKK 50.000 DKK 
MR-U (Nordiskt skolarbete) 150.000 DKK 
Totalt  500.000 DKK 

 
3.2.3 Kön och kultur  
Stöd till fin- och folkkultur, konstnärsutbyten och samordning av det nordiska 
konst- och kulturlivet har utgjort en viktig del av det nordiska samarbetet. 
Ett jämställdhetsperspektiv 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 konsten – och av vem. Kön har även betydelse för hur 
konst och kultur förmedlas. 
Kön spelar roll när man ser på det som skapas inom konst- och kul-
tursfären – och vem det är som skapar. Och kön spelar roll för hur 
konst och kultur förmedlas. 
 
Inom ramen för projektet görs en jämförelse mellan nordiska ungdo-
mars utbildning och kulturkonsumtion och mellan deras fritidsaktivi-
teter och idrottsutövande. Jämförelserna ska ta utgångspunkt i den 
forskning som gjorts i Norden. Projektet kommer att ske i samarbete 
med utbildningsministeriet i Island. 
 
Ministerrådsfinansiering år 2008: 100.000 DKK  
Ministerrådsfinansiering år 2009: 200.000 DKK 
MR-K 50.000 DKK 
MR-U 50.000 DKK 
NORDBUK 400.000 DKK 
Ordförandepuljen 688.000 DKK 
Totalt  1.488.000 DKK 

 
3.2.4 Samarbete med Västnorden 
Island skall under sitt ordförandeskap lyfta upp samarbetet med 
Västnorden. Jämställdhetslagars roll och utveckling är ett samarbets-
projekt med Island, Färöarna och Grönland. Det kommer att hållas en 
konferens där man kommer att diskutera erfarenheten av ländernas 
lagstiftning och framtidsprognoserna i jämställdhetsfrågor. Det kom-
mer även att ske ett samarbete mellan länderna i samband med pro-
jektet “Jämställdhetsundervisning i förskola och grundskola“. 
 
Ministerrådsfinansiering år 2009 Totalt 500.000 DKK 

 
 
 
 
 



 

 sida 10 av 10 

3.2.5 Integrering av ett jämställdhetsperspektiv i NMR:s verksamhet 
Under år 2008 kommer utbildning i jämställdhetsintegrering att genomföras 
för ordföranden i ämbetsmannakommittéer och anställda vid Nordiska minis-
terrådets sekretariat. 
 
Ministerrådsfinansiering år 2008  Totalt 100.000 DKK 

 
3.2.6 CSW 2009 - Nordic Side Event 
Gemensamma nordiska side-event kommer att arrangeras under CSW:s 53 
session. En nordisk ministerpanel kommer att diskutera temat Men’s caregi-
ving responsibilities in a life span perspective och på ett nordiskt expertsemi-
narium diskuteras Jämställdhet och klimatförändringar (se 3.1.2) 
 
Ministerrådsfinansiering år 2008 Totalt 150.000 DKK 

 

4. Nordiska institutet för kunskap om kön (NIKK) 

ÄK-JÄM samarbetar med Nordiska institutet för kunskap om kön (NIKK) kring 
teman, som är politiskt prioriterade av MR-JÄM inom ramen för det nordiska 
jämställdhetssamarbetsprogrammet. NIKK ska initiera, koordinera och utföra 
projekt som syftar till att belysa viktiga jämställdhetspolitiska frågeställningar 
och bidra till att kvalitetssäkra politiska diskussioner och initiativ. NIKK har 
ett kontrakt med NMR för åren 2008-10. 
 
Under år 2009 fortsätter och avslutas det nordiska projektet Kön och makt i 
Norden. År 2009 fortsätter det EU-finansierade projektet Gendered Citizen-
ship in Multicultural Europe – FEMCIT, där NIKK ansvarar för ett delprojekt 
kring socialt medborgarskap och föräldrapolitik. Projektet genomförs i samar-
bete med aktörer inom politik och jämställdhetsförvaltning. 
 
NIKK magasin utkommer med tre nummer under år 2009, två på skandina-
viska (temanummer om ”Jämställdhet och klimatförändringar” och ”Kön och 
makt”) och ett på engelska. Under år 2009 kommer NIKK:s webb att få en 
central roll i NIKK:s kunskapsförmedlande verksamhet.  
 
Under år 2009 arrangeras ett samarbetsseminarium med NIKK och ÄK-JÄM. 
 
NMR grundanslag år 2009:  Totalt 5.320.000 DKK 
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5. Kalender 2009 

5.1 Aktiviteter som arrangeras av MR-JÄM och ÄK-JÄM     

20.2.2009  ÄK-JÄM möte Köpenhamn 
3.6.2009 ÄK-JÄM möte Köpenhamn 
13.10.2009 MR-JÄM möte Reykjavik 
18.11.2009 ÄK-JÄM möte Reykjavik 

5.2 Aktiviteter, som arrangeras under isländska ordförandeskapet 

2.2.2009 Jämställdhet och klimatförändringar – nordiskt summit, 
Köpenhamn 

19.2.2009 Samarbetsseminarium med ÄK-JÄM och NIKK, Köpen-
hamn 

3.3.2009 Nordiskt side-event, CSW, New York 
5.3.2009 Nordiskt expertseminarium, CSW, New York 
21-22.9.2009 Kön och unga, seminarium, Reykjavik 
22.10.2009 Föräldraledighet – omsorgspolitik – kön, Reykjavik 
18-19.11.2009 Kön och makt, avslutningskonferens, Reykjavik 
November 2009 Kön och kultur, seminarium, Reykjavik 
December 2009 Side-event om Jämställdhet och klimatförändring i sam-

band med COP-15, Köpenhamn 

5.3 Aktiviteter, som arrangeras av Nordiska institutet för kunskap om 
kön, NIKK 

28-30.1.2009 Mansforskningskonferens, Roskilde 
19.2.2009 Samarbetsseminarium med ÄK-JÄM, Köpenhamn 
20.2.2009 NIKK styrelsemöte, Köpenhamn 
23-24.3.2009  Kvalitet 09, Kön och jämställdhet i forskning, Oslo 
10-11.6.2009 NIKK styrelsemöte, Oslo 
19-20.10.2009 NIKK styrelsemöte, Oslo 

5.4 Aktiviteter, som arrangeras med finansiering av NMR 

Vecka 12 2009 Gender Equality and Demography konferens, St Peters-
burg 

5.5 Andra aktiviteter 

26-29.10.2009 NR sessionen, Stockholm 
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