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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 det 
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 den med en årlig handlingsplan.  
 
Nordiska 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. 

 
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. 
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Övriga insatsområden 
Under åren 2006-2010 kommer Ministerrådet att även arbeta med temat kön, kultur och 
kommunikation. 
 
År 2006 är det första året för det pågående nordiska jämställdhetssamarbetsprogrammet 
2006-2010. Under år 2006 fokuseras i det nordiska samarbetet på kön, makt  och ungdom, 
och de projekten integrering av ett könsperspektiv i de nordiska statsbudgeterna, likalön och 
pornofiocering av det offentliga rummet slutförs under året. ÄK-JÄM stöder under året nätverk, 
som önskar fokusera på nordiskt samarbete.  
 
1.2 Norges prioriteringar under ordförandeskapet år 2006 
Familie og likestillingspolitikk 
Familie- og likestillingspolitikk i Norden trekkes ofte frem internasjonalt som spesielt vellykket 
når det gjelder å fremme likestilling mellom kjønnene. Vi har stor kvinnedeltakelse i yrkesliv 
og politikk, og samtidig relativt høye fødselsrater. Det gjenstår imidlertid mange utfordringer 
for å oppnå full likestilling mellom kjønnene bl.a. ut i fra et maktperspektiv. I tråd med det nye 
nordiske samarbeidsprogrammet på likestillingsområdet (2006-2010) vil feltet kjønnsmakt få 
særlig fokus. 
 
Et bærekraftig samfunn er avhengig av en stabil befolkningsvekst over tid der 
generasjonsregnskapene balanserer. Aldringen i befolkningen og fruktbarhetsrater under 
reproduksjonsnivå er en utfordring også for de nordiske velferdsstatene. Gode ordninger for 
småbarnsfamiliene og et fleksibelt arbeidsliv som gjør det mulig for både menn og kvinner å 
kombinere jobb og familieliv, er vesentlig for fruktbarhetsnivået. Familiepolitikken er en viktig 
del av den nordiske velferdspolitikken, og formannskapet vil derfor trekke inn familiepolitiske 
aspekter som en av flere forutsetninger for  likestilling mellom kjønnene.  
 
Det norske formannskapet vil arrangere flere store konferanser bl.a. om kjønn og makt og 
ungdom og kjønn, samt initiere et arbeid om familiepolitikkens betydning for likestilling mellom 
menn og kvinner. Arbeidet med kjønnsanalyse av offentlige budsjetter, fokus på mannsrollene 
og tiltak mot menneskehandel vil bli videreført. Fokus på etnisitet og kjønn vil bli vektlagt 
 
Barne- og ungdomspolitikk 
Unges syn på og forhold til kjønnslikestilling er ett av de to prioriterte områdene for det nye 
samarbeidsprogrammet for likestilling som trer i kraft fra 2006. I formannskapsåret vil 
programmet bli presentert på en stor nordisk konferanse i februar, der blant annet ungdom av 
begge kjønn fra Norden vil få utfordringen å lage en "hvitbok" om de målene nordisk ungdom 
har på likestillingsfeltet. "Hvitboken" skal presenteres for de nordiske likestillingsministrene. 
 
Nordisk Institutt for kvinne og kjønnsforskning (NIKK) avslutter i 2006 et toårig 
forskningsprogram med tittelen "Ungdom, kjønn og pornografi i Norden" der en tar sikte på å 
undersøke pornografiens påvirkning og innvirkning på de unges oppfatning av kjønn. Det 
norske formannskapet vil sammen med NIKK presentere resultatene under en konferanse i 
september. 
 
Samarbete med Polen 
Under det norska ordförandeskapet år 2006 strävar ÄK-JÄM att bjuda in Polen att diskutera 
jämställdhetsfrågor i linje med hur NMR samarbetar med sina grannländer. Det norska 
ordförandeskapet anser det vara speciellt viktigt att vidareutveckla samarbetet mellan de 
nordiska och polska kvinnoorganisationer och NGOs. 
 
Omfattningen och ramarna av det framtida myndighetssamarbetet kommer att diskuteras av 
MR-JÄM och ÄK-JÄM. 
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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 av det nordiska 
jämställdhetssamarbetsprogrammet 2006-2010. Ett nytt kontrakt med NIKK ingås för åren 
2006-07. Under år 2006 avslutas två större projekt som ministerrådet finansierar och som 
genomförs i samarbete med NIKK. Projektet Hur pornografins utbredning inverkar på 
flickornas och pojkarnas uppfattning om kön avslutas sommaren 2006. ÄK-JÄM har tillsatt en 
nordisk projektgrupp för att följa upp detta projekt. Sedan år 2004 har NIKK arbetat med 
särskilda medel av ministerrådet för att skapa en nordisk forskningsplattform kring män och 
jämställdhet. Detta projekt slutförs våren 2006. 
 
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.  
 
Den nordiska forskarskolan i tvärvetenskaplig könsforskning är inne på sitt tredje år. En 
nordisk mansforskningskonferens arrangeras i maj i Åbo, Finland. NORA (engelskspråkig 
vetenskaplig tidskrift) och NIKK magasin utges. 
 
 
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 2006 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 
Målet för det tredje nordiska och baltiska jämställdhetssamarbetsprogrammet 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.  
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2.3 Samarbete med Nordvästra Ryssland 
Under år 2006 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.  

Under året slutförs den insats mot handel med kvinnor i Barentsregionen som genomförs i ett 
projekt, som leds av Sverige. Projektet 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. Insatsen är en vidareutveckling 
av den nordisk-baltiska kampanjen mot handel med kvinnor som genomfördes år 2002.  
 
2.4 Övrigt internationellt samarbete 
Norge kommer under sitt ordförandeskap att arrangera ett nordiskt seminarium i New York i 
samband FN:s årliga Kvinnokommissionsmöte. 
 
 
3. Budget för år 2006 
 
Ministerrådets för jämställdhet totala budget för år 2006 är 7.924.000 DKK, och fördelas 
så att ministerrådet fördelar 2.972.000 DKK och Nordiska institutet för kvinno- och 
könsforskning (NIKK) erhåller 4.952.000 DKK. 
 
 
4. Projekt och aktiviteter år 2006 
 
4.1 MR-JÄM och ÄK-JÄM 
 
4.1.1 Nytt nordiskt samarbetsprogram  
Under året kommer det nya nordiska jämställdhetssamarbetsprogrammet för åren 2006-2010 
att introduceras. MR-JÄM presenterade samarbetsprogrammet på Nordiska Rådets session i 
Reykjavik 25-27.10.2005. Samarbetsprogrammet lanseras på en nordisk konferens den 9-
10.2.2006 i Lilleström, Norge. Målsättningen är att förankra det nya samarbetsprogrammet i 
de nordiska länderna och de självstyrande områden. Under lanseringskonferensen skall 
inbjudna ungdomar via NUK påbörja arbetet med en ”vitbok” om ungdomspolitik i ett 
könsperspektiv. Det är viktigt att ”vitboken” följer NMR:s nya strategi för arbete med barn och 
ungdom som under hösten 2005 har varit på remissrunda i ministerråden, och att NUK deltar 
aktivt i arbetet. ”Vitboken” presenteras på det nordiska ministermötet i maj 2005. 
 
Ministerrådsfinansiering år 2006:  300.000 DKK 
Strategiska medel år 2006:  460.000 DKK  Totalt 760.000 DKK 
 
4.1.2 Integrering av könsperspektiv i de nordiska statsbudgeterna  
Det nordiska projektet om integrering av ett könsperspektiv i de nordiska statsbudgeterna 
slutförs under året. Projektet är ett nordiskt paraplyprojekt med nationella delprojekt och är 
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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 koordinering med andra aktörer  
Metodutveckling  
 
De fem länderna genomför egna pilotprojekt som utgör grunden för metodutveckling och 
erfarenhetsutbyte. Under året kommer ett möte med experter och forskare att arrangeras. Det 
nordiska projektet som startade år 2004 slutförs år 2006, och de avsatta medlen används till 
att täcka lönekostnader, administration, expertmöten och slutkonferens hösten 2006. Under 
slutkonferensen presenteras resultat från det nordiska projektet, och diskuteras aktuella 
frågeställningar inom området.  
 
Ministerrådsfinansiering år 2006:   800.000 DKK  (jämställdhet)  
Ministerrådsfinansiering år 2006:  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. NIKK genomför projektet inom ramen av den totala projektbudgeten. 
 
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.   
 
4.1.4 Prostitution i Norden – ett nordiskt projekt med utgångspunkt i den svenska 
lagstiftningen är ett nytt tema som skall diskuteras under år 2006. Detta skall vara ett 
samarbete med NIKK och med delfinansiering av NIKK. 
 
Ministerrådsfinansiering år 2006:   Totalt 100.000 DKK  
       
4.1.5 Handlingsplan för män och jämställdhet 2004-2005 
Arbetet kring Handlingsplanen för män och jämställdhet slutfördes under år 2005. 
Handlingsplanen tog upp fyra teman: könssocialisation, män och våld, män och den 
könssegregerade arbetsmarknaden och män mellan arbetsliv och familjen.  
 
Jämställdhet mellan könen i Norden skall poängtera innebörden av att jämstlldhet de facto 
betyder ett det finns ett dubbelt fokus, ett på kvinnor och ett på män. I juni 2006 arrangeras 
en konferens på Island, som presenterar det arbete som NIKK och mansforskningskoordinators 
har gjort för att skapa en gemensam nordisk forskningsplattform runt män och jämställdhet. 
På konferensen skall även diskuteras hur arbetet kring frågeställningar kring män och 
jämställdhet utgående från ett könsperspektiv skall föras vidare i de nordiska länderna. 
Konferensen skall rikta sig till politiker och andra beslutsfattare, och forskare.  
 
Ministerrådsfinansiering år 2006: 300.000 DKK    
Strategiska medel år 2006: 100.000 DKK   
     Totalt 400.000 DKK 
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4.1.6 Likalön  
Projektet På sporet av likelønn – et nordisk kunnskapsprosjekt genomförs i samarbete mellan 
ÄK-JÄM och Arbetsmarknadskommittén under ÄK-A. Projektet koordineras från Island. 
Projektet avslutas under våren 2006. 
 
4.1.7 Information och publikationer 
Via hemsidan gender.norden.org förmedlas information om det nordiska samarbetet. Det 
norska 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 2006 distribueras publiceras 
det nya samarbetsprogrammet på de nordiska språken, engelska och ryska. Rapporter från 
seminarierna som arrangeras under året publiceras i främsta hand på hemsidan. 
 
Ministerrådsfinansiering år 2006:    Totalt 500.000 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. En del av de nordiska nätverken samarbetar med 
nätverk i närområden.  
 
Ministerrådsfinansiering år 2005:   100.000 DKK 
Ministerrådsfinansiering år 2006:   200.000 DKK 

    Totalt 300.000 DKK 
 
4.1.9 Västnordiskt och arktiskt samarbete 
ÄK-JÄM fortsätter med att utveckla jämställdhetssamarbetet i Västnorden och i arktiska 
samarbetet. Arbetet inleddes år 2004.  
 
Ministerrådsfinansiering år 2005:    Totalt 200.000 DKK 
 
4.1.10 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 är 
tillsätt för att planera och följa upp det nya samarbetsprogrammet i enlighet med ministrarnas 
beslut. 
 
Arbetsgruppen gör upp förslag på hur det nordisktbaltiska 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.  
 
Närområdesbudgeten år 2005:   Totalt 280.000 DKK  
  
4.1.11 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 
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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 2006   Totalt 100.000 DKK 
 
4.1.12 Planering och uppföljning 
För år 2006 reserveras för planering och uppföljning 272.000 DKK.  
 
Ministerrådsfinansiering år 2006:    Totalt 322.000 DKK 
         
 
4.2 Det norska ordförandeskapet 
 
4.2.1 Kjønn och ungdom och Kjønn og makt  
I februari 2006 arrangerar Norge en lanseringskonferens för att presentera det nya nordiska 
jämställdhetssamarbetsprogrammet. Processen börjar med att är att utarbeta en ”vitbok” om 
de målsättningar som nordiska ungdomar har inom jämställdhetsområdet. Utöver att ta upp 
allmänna förhållanden bundna till unga kvinnor och män, bör ”vitboken” också ta upp ta upp 
problemställningar som berör etniska minoriteter, och de speciella utmaningar som unga 
homosexuella har. Målet är att ”vitboken” skall presenteras för de nordiska 
jämställdhetsministrarna i samband med det årliga jämställdhetsministermötet i maj år 2006. 
Representanter för NIKK och NUK är med i planeringen av lanseringskonferensen. 
 
Finansiering se pkt. 4.1.1 
 
4.2.2 Effekter av familiepolitiske ordninger for likestilling mellom kjønnene  
Arbeidet med likestillingspolitikken må ta inn over seg at likestillingen mellom kjønnene 
handler både om menn og kvinner. For å fremme likestilligen mellom menn og kvinner har de 
nordiske landene utviklet familiepolitiske ordninger som f.eks. svangerskapspermisjoner, rett 
til å være hjemme når små barn er syke, fedrekvoter o.l. Dette har blant annet bidratt til å 
fremme likestilling mellom kjønnene, gode oppvekstvilkår for barn og en rimelig høy 
fruktbarhetsrate. Ikke desto mindre er de nordiske landenes interne familiepolitiske tiltak 
forskjellige og anvender ulike virkemidler i ulike 'doser'. En av de store nye utfodringene er 
utviklingen av likestillingstiltak og familietiltak for et flerkulturelt samfunn og minoritetskvinner 
spesielt. Formålet med dette prosjektet, er å sammenlikne landenes juridiske, økonomiske og 
kulturelle valg innen likestillingspolitiske- og familiepolitiske tiltak generelt, og i forhold til den 
flerkulturelle utfordringen spesielt, for å se 'hva som virker/har effekter' og er 
formålstjenlig/nyttig som innhold i en bred erfaringsutveksling. Temaet ska ha 
kjønnslikestilling som en viktig innfallsvinkel. 
 
Det islandske bidraget Nordiska erfarenheter av foräldraledigheter och dess inverkan på 
jämställdhet mellan kvinnor och män, publisert i 2005, utgjør et grunnlag som det blir viktig å 
bygge videre på. Norge ønsker å få drøftet prosjektet i en konferanse på Åland i november, og 
regner med at en prosjektleder vil holde i dette fra 2006, med mål om å få presentert en 
komparativ studie under år 2006. Arbeidet forutsetter også et nært samarbeid med andre 
ministerråd og embetsmannskomiteer, og spesielt Ministerrådet og Embedsmandskomitén for 
lovsamarbejde (EK-LOV) og Ministerrådet og Ämbetsmannakommittén för Social- och 
Hälsofrågor (EK-S). 
 
Ministerrådsfinansiering år 2006    200.000 DKK  
Strategiska medel år 2006:  1.300.000 DKK Totalt 1.500.000 DKK 
  
4.2.3 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 
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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 det norska ordförandeskapet arrangeras ett seminarium för att diskutera temat Kön, 
kultur och kommunikation i det framtida nordiska samarbetet. Detta skall arrangeras i 
samarbete med ministerrådet för kultur (MR-K) och ämbetsmannakommitten för kultur (ÄK-K). 

Ministerrådsfinansiering år 2006 100.000 
Strategiska medel år 2006 300.000  Totalt 400.000 DKK 
    
4.2.4 Kvinners deltakelse og makt i politikken 
CSW har satt opp kvinners deltakelse i politikken som et av to hovedspørsmål på FN:s årliga 
Kvinnokommissionsmöte i New York i början av mars, og fordi kjønn og makt er en av 
hovedtemaene i det nye nordiske samarbeidsprogrammet for perioden 2006-2010 vil det 
norske formannskapet ta ansvar for å koordinere et felles nordisk side-event under CSW hvor 
temaet nettopp er Kvinners deltakelse og makt i politikken.  
 
4.2.5 Integrering av ett köns- och jämställdhetsperspektiv i NMR:s verksamhet 
År 2002 beslöt ÄK-JÄM att arrangera seminarier för ämbetsmannakommittéernas ordföranden 
könsintegrering. Under år 2006 arrangeras ett seminarium för 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.  
 
Ministerrådsfinansiering år 2006   Totalt 50.000 DKK 
 
   
4.3 Nordiska institutet för kvinno- och könsforskning (NIKK) 
NIKK’s overordnede oppgave er å støtte implementeringen av det til enhver tid gjeldende 
samarbeidsprogrammet for likestilling, og ha en aktiv dialog med MR-JÄM/EK-JÄM og de 
respektive formannskap for å sikre en velfungerende likestillingspolitikk i Norden. 
 
NIKK skal være Nordisk Ministerråds viktigeste resoursse for å få samarbeidsprogrammet for 
likestilling realisert. Med bakgrunnn i programmet skal NIKK initiera, koordinere og utføre 
projekt som belyser viktige likestillings- og kjønnspolitiske problemstillinger for å bidra til å 
kvalitetssikre politiske diskussioner og initiativ. Projektene kan inkludere utredninger, 
oversikter, rapporter, forskningsprojekt m.m. i lyset av samarbejdsprogrammet for likestilling. 
 
NIKKs fokus og arbeidsområder skal bl.a. utover dette være å følge kjønnsforskningsfronten 
og kunnskapsutviklingen tett i og utenfor Norden, og NIKK skal fremme kunnskabsutviklingen 
som støtter og beriker likestillingspolitikken i Norden. NIKK skal differenciere sin formidling og 
popularisere kunnskaps- og forskningsresultater til en bred målgruppe i Norden for dermed å 
bidrag til å berike samfunnsdebatten. 
 
NMR grundbeviljning år 2006:    Totalt 4.952.000 DKK  
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5. Kalender 2006 
 
 
5.1 Aktiviteter, som arrangeras av MR-JÄM och ÄK-JÄM     
      9-10.5.2006 MR-JÄM möte Tønsberg, Norge 
      10.5.2006 NB 8 MR möte, Tønsberg, Norge 
      8.2.2006 ÄK-JÄM möte Oslo, Norge  
      3.4.2006 ÄK-JÄM möte Oslo, Norge 
      24-25.8.2006 ÄK-JÄM möte Svalbard eller Hurtigrutten 
      9.11.2006 ÄK-JÄM möte Mariehamn, Åland  
 
5.2 Aktiviteter, som arrangeras under det norska ordförandeskapet 

9-10.2.2006 Konferens om nytt nordiskt jämställdhetssamarbetsprogram, 
Lilleström, Norge  

mars 2006 Kvinners deltagaelse og makt i politikken, Nordic Side Event, CSW, 
New York 

      1.3.2006  Kön, kultur och kommunikation seminarium 
9.5.2006 Ungdom, kjønn og påvirkning/medvirkning, Tønsberg, Norge 
juni 2006 Män och jämställdhet konferens, Island 

      september 2006 Unga, kön och pornografi i Norden, slutkonferens, Norge 
      31.10-2.11.2006 Jämställdhetsrapportering på Nordiska Rådets session, Köpenhamn, 

Danmark 
      10.11.2006 Familjepolitik, seminarium, Mariehamn, Åland 
 
5.3 Aktiviteter, som  arrangeras av Nordiska institutet för kvinno- och könsforskning,  
NIKK 
       7-8.2.  NIKK styrelsemöte, Oslo, Norge 
       15-16.6  NIKK styrelsemöte, Oslo, Norge (prel.datum) 
       26-27.10  NIKK styrelsemöte (platsen öppen) 
       5-7.5  Nordisk mansforskningskonferens, Åbo, Finland        
       september 2006  Unga, kön och pornografi i Norden, slutkonferens, Norge 
       december 2006  Tredje nordiska forskningspolitiska konferensen om Kön och  
  och forskning  
        
 
5.4 Aktiviteter, som arrangeras med finansiering av NMR 
       
 
5.5 Andra aktiviteter 
      9-10.2.2006 Institutionsseminarium, Köpenhamn 
      31.10-2.11.2006 NR sessionen, Köpenhamn 


