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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 jämställdhets- och
LGBTI-området i Norden. Under 2021 är dessa områden i relation till hållbarhet i framtidens arbetsliv
särskilt prioriterade i NIKK:s verksamhet, vilket syns i urvalet av vår förmedling.

Sök medel för att motverka sexuella trakasserier i
arbetslivet
Under 2021-2023 administrerar NIKK en forskningssatsning om sexuella trakasserier i
arbetslivet på uppdrag av Nordiska ministerrådet. Den andra utlysningen, Open call 2,
öppnar 26 augusti. Den riktar sig till forskare och praktiker som önskar initiera
praktiknära forskningsaktiviteter i samverkan. I fokus är framför allt förebyggande
insatser och metoder för intervention genom branschstudier eller -jämförelser.
Ansökningarna ska bygga på partnerskap mellan flera nordiska länder. Den 2
september anordnar vi ett digitalt informationsmöte, öppet för alla intresserade.

Läs mer om satsningen och anmäl dig

Ny rapport ger genusperspektiv på framtidens
högteknologiska arbetsliv
Hur ska jämställdhet och hållbarhet i
framtidens högteknologiska arbetsliv
uppnås? På uppdrag av Nordiska
ministerrådet har NIKK tagit fram
rapporten Genusperspektiv på
framtidens högteknologiska arbetsliv –
https://web.apsis.one/preview/ec501b54-2f47-40ee-8480-a5cf9d0f9911?accountId=genusforskning
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En nordisk forskningsöversikt om
utbildningsval inom STEM (Science,
Technology, Engineering and
Mathematics).
Rapporten undersöker hur de nordiska
länderna arbetar för att bryta
könssegregeringen inom
naturvetenskapliga och tekniska
områden. Den visar bland annat att
många initiativ bygger på antagandet
om att lösningen är att kvinnor ska
”ändra på sig”, vilket osynliggör
ojämlikhet och strukturella hinder.

Till rapporten

Ny publikation belyser jämställdhetseffekter av
covid-19
Nordens jämställdhetsministrar gick tidigt ut med ett upprop, med krav på åtgärder som
förhindrar att coronakrisen blir en jämställdhetskris. Vilka initiativ har tagits för att
förhindra det och vad vet vi om jämställdhetseffekter av covid-19 idag – ett år senare?
NIKK:s nya publikation Jämställdhetseffekter av covid-19 – kunskap och initiativ i
Norden sammanfattar kunskap som tagits fram i Norden och samlar de nordiska
ländernas initiativ rörande jämställdhet i relation till pandemin. I fokus är områden som
våld i nära relationer, ekonomi och arbetsliv och psykisk ohälsa.

https://web.apsis.one/preview/ec501b54-2f47-40ee-8480-a5cf9d0f9911?accountId=genusforskning
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Läs publikatikonen

Ordförandeskapets kommande aktiviteter
I år innehar Finland ordförandeskapet för Nordiska ministerrådet. Under sommaren
och hösten arrangeras ett flertal intressanta aktiviteter att se fram emot.
• 30 juni - 2 juli: Nordiskt program i samband med Generation Equality Forum (online)
• 16 augusti: Ministerrådets program i samband med World Pride 2021 (online)
• 7 september: Webbinarium om jämställdhet i förskolepedagogik (online)
• 11 november: Konferensen Nordic Fathers on Paternity Leave. Helsingfors
• 30 november: Seminarium om våld och hatbrott mot LGBTI-personer. Helsingfors

Läs mer om Finlands ordförandeskap 2021

Nordisk LGBTI-fonds första utlysning öppnar i
september
I år utlyses medel från Nordisk LGBTI-fond för första gången. Fonden syftar till att
främja nordiskt arbete för att förbättra LGBTI-personers villkor. Utlysningen öppnar den
1 september. Den 25 augusti anordnar vi ett digitalt informationsmöte med partnersök
för alla som är intresserade av att söka medel från fonden. Då kan ni även träffa
https://web.apsis.one/preview/ec501b54-2f47-40ee-8480-a5cf9d0f9911?accountId=genusforskning
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potentiella samarbetspartners och presentera er projektidé. På vår webb kan ni läsa
mer om fonden på engelska, finska, isländska och svenska.

Foto: Martin Zachrisson/norden.org

Läs mer om Nordisk LGBTI-fond

Anmäl dig till informationsmötet

World Pride i Malmö och Köpenhamn i augusti
I år arrangeras World Pride och EuroGames i Malmö och Köpenhamn.
Evenemanget, som hålls 12-22 augusti, innehåller ett späckat program med bland
annat två Prideparader, musikframträdanden, Youth Pride och mycket konst och
kultur. Nordiska ministerrådet anordnar ett program i relation till World Pride 16
augusti.

NIKK önskar glad sommar!
Vi på NIKK vill tacka alla prenumeranter för denna vår. Nu går vi på sommarsemester. I
augusti är vi tillbaka och fortsätter förmedla forskning, politik, kunskap och praxis om
jämställdhets- och LGBTI-frågor utifrån ett nordiskt och tvärsektoriellt perspektiv. Vi
önskar er alla en glad sommar!

https://web.apsis.one/preview/ec501b54-2f47-40ee-8480-a5cf9d0f9911?accountId=genusforskning
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NIKK, Nationella sekretariatet för genusforskning, Box 709, SE-405 30 Göteborg
nikk@genus.gu.se, nikk.no
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