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Läs utskicket online

Gå till nikk.no | Prenumerera | Avprenumerera
NIKK:s mailutskick ger dig information om forskning, politik, kunskap och praktik på jämställdhetsområdet i
Norden. Under 2021 är frågor som rör jämställdhet och hållbarhet i framtidens arbetsliv särskilt prioriterade
i NIKK:s verksamhet, vilket syns i urvalet av vår förmedling.

NIKK och NIVA bjuder in till webbinarium om
sexuella trakasserier i vården
Yrkesgrupper inom hälso- och
sjukvårdssektorn är helt centrala för
att samhället ska fungera. Samtidigt
visar forskning att sexuella
trakasserier är ett stort problem i
vården. Den 2 mars lyfter NIKK
tillsammans med NIVA dessa
högaktuella frågor i webbinariet
”Sexually harassed in health care –
doubly vulnerable in a hard-hit sector”.
Ta del av erfarenheter från den
isländska hälsosektorn, det norska
sjuksköterskeförbundet och den
svenska, nytillträdde
diskrimineringsombudsmannen, i
samtal om såväl problemet som
åtgärder och lösningar.

Läs mer och anmäl dig

Snart öppnar Nordisk jämställdhetsfond för
ansökningar!
Den 1 mars öppnar vi för ansökningar
till Nordisk jämställdhetsfond. Närmare
https://web.apsis.one/preview/cb884cf2-9652-475b-b5bb-b22713aab680?accountId=genusforskning
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två miljoner danska kronor ska
fördelas till nordiska
jämställdhetsprojekt 2021. Projekt
som på olika sätt syftar till att möta
problem med ojämställdhet, bidrar till
ny kunskap och erfarenhetsutbyte
eller manifesterar och utvecklar
nordisk samhörighet, kan söka medel
från fonden.
Foto: Mats Bjerde/norden.org

Läs mer om fonden

Digitalt samtal: Frågor och svar om fonden
Vill du veta mer om fonden? Den 25 februari arrangerar NIKK ett digitalt samtal där vi
svarar på frågor om Nordisk jämställdhetsfond. Anmäl dig och ställ eventuella frågor på
förhand via mail. Samtalet hålls på engelska. Frågor kan ställas på skandinaviska
språk. Samtalet är kostnadsfritt och öppet för alla som är intresserade.
Tid: 25 februari kl. 10:00 – 11:00 (CET)
Plats: Zoom. Länk skickas till alla anmälda.
Anmäl dig till Jenny Pentler, projektsamordnare NIKK: jenny.pentler@genus.gu.se

Anmäl dig

Flera utlysningar främjar nordiskt samarbete 2021
Under 2021 går det att söka finansiering för olika typer av samarbetsprojekt. Nytt för i
år är den nya LGBTI-fond som ska främja nordiskt arbete för att förbättra LGBTIpersoners villkor. NIKK administrerar även en forskningssatsning om sexuella
trakasserier i arbetslivet på uppdrag av Nordiska ministerrådet. Nu finns mer
information om de olika möjligheterna att söka finansiering på vår webb.

Läs mer om Nordisk LGBTI-fond

Läs mer om forskningssatsningen

https://web.apsis.one/preview/cb884cf2-9652-475b-b5bb-b22713aab680?accountId=genusforskning
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Frågor om trakasserier, hat och hot i fokus under
Finlands ordförandeskap
I år innehar Finland ordförandeskapet för Nordiska ministerrådet. Det finska
ordförandeskapet ska, inom ramen för det nordiska jämställdhetssamarbetet,
genomföra aktiviteter som fokuserar på hat och hot, särskilt trakasserier på nätet.
Ordförandeskapet kommer också att fokusera på frågor om normer och motverkandet
av könsstereotyper, med särskilt fokus på förskolan. Mäns omsorgsansvar, faderskap
och föräldraledighet kommer också att vara ett fokusområde under året. Inom LGBTIområdet kommer frågor om hat, hot och våld mot LGBTI-personer att prioriteras.

Läs mer om Finlands ordförandeskap 2021

Nordiska samarbetsprojekt ska motverka
könssegregering på arbetsmarknaden
Hur ska könssegregeringen på arbetsmarknaden i Norden brytas? Vilka problem och
lösningar finns i hälso- och vårdsektorn respektive mediebranschen? Det ska de två
projekt som har beviljats medel från Nordisk jämställdhetsfonds programutlysning
hösten 2020 undersöka. Projekten ska arbeta för förändring i upp till fyra år.
Utlysningen var riktad till samarbeten som ska utveckla och implementera relevanta
lösningar på problem i relation till den könssegregerade arbetsmarknaden.

Läs mer om projekten

Så ser det nya nordiska LGBTI-samarbetet ut
Förra året inledde de nordiska jämställdhetsministrarna formellt ett samarbete om lika
rättigheter för LGBTI-personer. Målet är att LGBTI-personer ska kunna leva fria, öppna
och bra liv i Norden. Ministrarna beslutade om tre strategiska insatsområden som nu
finns beskrivna i ett tillägg till jämställdhetsministrarnas samarbetsprogram för åren
2021-2022. I tillägget går att läsa om hur länderna ska samarbeta för att öka LGBTIpersoners frihet och möjlighet att leva öppet, förbättra livskvalitet och
levnadsförhållanden för LGBTI-personer samt stödja nätverk och civilsamhället.

Läs mer om tillägget och det nordiska LGBTI-samarbetet

https://web.apsis.one/preview/cb884cf2-9652-475b-b5bb-b22713aab680?accountId=genusforskning
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Foto: Martin Zachrisson/norden.org

NIKK, Nationella sekretariatet för genusforskning, Box 709, SE-405 30 Göteborg
nikk@genus.gu.se, nikk.no
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