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Glad sommar! 

Den här våren har varit speciell för oss alla.
Pandemin har fått stora konsekvenser och
ställer inte minst problemen med
ojämställdhet på sin spets. Det är ett tema
NIKK kommer att fortsätta arbeta med
under hösten.

Vi på NIKK vill tacka för att ni har följt med
oss under våren och önska er en glad

Delad kunskap förändrar Läs nyhetsbrevet på webben

Gå till nikk.no | Tipsa en vän | Prenumerera | Sluta prenumerera

NIKK:s mailutskick ger dig information om forskning, politik, kunskap och praktik på
jämställdhetsområdet i Norden. Under 2020 är frågor som rör jämställdhet och hållbarhet i
framtidens arbetsliv särskilt prioriterade i NIKK:s verksamhet, vilket också syns i urvalet av vår
förmedling. 

Nordisk forskning om sexuella trakasserier presenteras i ny rapport 

Sexuella trakasserier i arbetslivet är ett stort samhällsproblem i Norden. Det visade inte minst de
många metoo-uppropen under hösten 2017. Nu har nordisk kunskap om ämnet för första gången
sammanställts i rapporten Sexuellt trakasserad på jobbet – en nordisk forskningsöversikt.
Forskningsöversikten har tagits fram av NIKK, på uppdrag av Nordiska ministerrådet, som
underlag till en kommande nordisk forskningssatsning på området. 

ze: Mer om rapporten

Ny nordisk programutlysning ska motverka den könssegregerade
arbetsmarknaden 

I år utlyser Nordiska ministerrådet medel till aktörer i Norden som samarbetar för att motverka
könssegregeringen på arbetsmarknaden. Totalt ska fyra miljoner danska kronor fördelas till
nordiska samarbetsprojekt som ska arbeta för långsiktig förändring i upp till fyra år. Utlysningen
öppnar i mitten av augusti. Förbered er ansökan redan nu! 

Allt om den nya programutlysningen

Covid-19 och effekterna på jämställhet i Norden 

Alla nordiska länder påverkas starkt av den pågående pandemin. Men hur skiljer sig
konsekvenserna för kvinnor och män? Och vad får covid-19 för effekter på jämställdhetspolitiska
frågor? NIKK har listat viktiga länkar med information från de nordiska länderna. 
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sommar. Vi ses igen i augusti! 

Följ oss:

NIKK, Nationella sekretariatet för genusforskning, Göteborgs universitet
Box 709, SE-405 30 Göteborg

E-post: nikk@genus.gu.se | nikk.no
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