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Samantekt 
Norðurlandaráð (NR) hefur óskað eftir skýrslu um störf Norrænu ráðherra-

nefndarinnar að jafnrétti og samþættingu jafnréttissjónarmiða í norrænu samstarfi. 

Fagsviðin voru spurð um störf sín að jafnrétti á árinu 2021 og byggist skýrslan á 

svörum þeirra.  

Á heildina litið sýnir skýrslan að á mörgum fagsviðum og málaflokkum ráðherra-

nefndarinnar er unnið að samþættingu jafnréttissjónarmiða, við gerð nýrra 

samstarfsáætlana, í fjárveitingarbréfum til stofnana og samstarfsaðila, við umsjón 

styrkjakerfa en einnig í verkefnum sínum og aðgerðum. Í svörum nokkurra fagsviða 

kemur fram að þörf sé á fleiri gögnum, könnunum og tölulegum upplýsingum sem 

gætu átt þátt í að varpa ljósi á og styðja starfið í framhaldinu.  

Í skýrslunni kemur einnig fram að jafnrétti er nefnt í stefnuskjölum fagsviðanna en að 

sum fagsvið þyrftu að setja sér skýrari markmið í jafnréttismálum.  

 

1. Inngangur 
Norðurlöndin hafa unnið saman að jafnrétti á ýmsum sviðum samfélagsins í rúm 

fjörutíu ár. Jafnrétti kynjanna er ein ástæðan fyrir velgengni norræna velferðar-

líkansins og er hornsteinn nútímalegra velferðarsamfélaga á Norðurlöndum. Jafnrétti 

er einnig eitt þeirra fagsviða í sögu Norrænu ráðherranefndarinnar þar sem löndin 

hafa unnið lengi saman og náð mikilvægum árangri.  

 

Norrænt jafnréttisstarf á að stuðla að því að jafnrétti ríki á Norðurlöndum. Norður-

löndin hafa náð langt í jafnréttisstarfi með löggjöf og pólitískum aðgerðum. Samt 

sem áður eigum við enn langt í land að konur og karlar, stelpur og strákar hafa sömu 

völd, áhrif og tækifæri til að hafa áhrif á og móta líf sitt og taka þátt í þróun 

samfélagsins. Norrænt samstarf um jafnréttismál er skjalfest í samstarfsáætlun 

norrænu jafnréttisráðherranna (MR-JÄM) 2019–2024, sem tekur mið af alþjóðlegum 

samningum og fimmta sjálfbærnimarkmiði Sameinuðu þjóðanna.  

 

Eigi markmiðið um jafnréttissamfélag að nást er þörf á virkri jafnréttisstefnu sem ekki 

aðeins bætir aðstæður einstaklinga heldur í öllu samfélaginu. Félagshagfræðilegur 

bakgrunnur, uppruni, fötlun, aldur, kynhneigð, kynvitund og kyngervi geta skipt 

miklu máli fyrir skilning á samþættingu jafnréttissjónarmiða, framkvæmd hennar og 

áhrif. Norræna ráðherranefndin byggir því jafnréttisstarfið á samtvinnunarsjónarmiði.  

 

Í Framtíðarsýn okkar fyrir 2030 setur Norræna ráðherranefndin sér metnaðarfull 

markmið í vinnunni með þverlæg sjónarmið, það er sjálfbæra þróun, jafnrétti, réttindi 

barna og málefni ungs fólks. Stefna Norrænu ráðherranefndarinnar um samþættingu 

sjónarmiða sjálfbærrar þróunar, jafnréttis, réttinda barna og málefna ungs fólks  gildir 

um allt starfsfólk og samstarfsaðila ráðherranefndarinnar. Stefnan kveður á um að 
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sjálfbær þróun, jafnrétti, réttindi barna og málefni ungs fólks eigi að setja mark sitt á 

alla starfsemi Norrænu ráðherranefndarinnar. Samþætting þessara sjónarmiða sé 

forsenda þess að framtíðarsýnin um að Norðurlöndin verði sjálfbærasta og 

samþættasta svæði heims fyrir 2030 verði að veruleika.  

 

Skýrslan er byggð á svörum sem bárust frá eftirfarandi fagsviðum og málaflokkum: 

vinnumálum, stafvæðingu og nýsköpun, orkumálum, fiskveiðum, fiskeldi, landbúnaði 

og skógrækt, aðlögunarmálum, alþjóðlegu samstarfi, dómsmálum, menningu, 

jafnréttismálum og málefnum hinsegin fólks, atvinnustefnu, heilbrigðis- og velferðar-

málum, menntamálum, rannsóknum og byggðastefnu. Spurt var um jafnréttis-

markmið á viðkomandi fagsviðum, hvernig þau samþætti jafnrétti verkefnum og 

verkferlum, en einnig hvernig jafnrétti sé samþætt hjá umsýslustofnunum og í 

tengslum við styrkveitingar. Þá voru fagsviðin spurð um kynjahlutföll í nefndum, 

vinnuhópum og verkefnum. Spurningarnar til fagsviðanna voru samdar með það í 

huga að skapa breiðan og vandaðan samanburðargrunn og fá stöðuna í samþættingu 

jafnréttissjónarmiða hjá ráðherranefndinni almennt. 

 

2. Stefna um samþættingu jafnréttissjónarmiða 
Eigi markmiðið um sjálfbærni og jafnrétti í norrænu samstarfi að nást þarf að 

samþætta jafnréttissjónarmiðin á öllum starfssviðum. Kveðið er á um þetta í norrænu 

samstarfsáætluninni um jafnréttismál 2019–2024: „Samþætting kynja- og jafnréttis-

sjónarmiða er forsenda þess að fullu jafnrétti verði náð á Norðurlöndunum og í 

norrænu samstarfi. Samþætting kynja- og jafnréttissjónarmiða á því einnig framvegis 

að vera helsta leiðin til að ná settum markmiðum.“ Í samstarfsáætluninni er lögð rík 

áhersla á að færni og reynsla kvenna og karla, stúlkna og drengja fái notið sín til þess 

að tryggja sem flestum tækifæri til að hafa áhrif. Helsta markmið norræns samstarfs 

um jafnréttismál er að takast á við áskoranir á skilvirkan og hnitmiðaðan hátt á 

fjórum meginsviðum. Þau eru vinnumarkaður framtíðarinnar og hagvöxtur; velferð, 

heilsa og lífsgæði; völd og áhrif; og jafnréttisstarf með áherslu á karla og 

karlmennskuímyndir.  

 

Í Stefnu Norrænu ráðherranefndarinnar um samþættingu sjálfbærrar þróunar, 

jafnréttis og sjónarmiða réttinda barna og málefna ungmenna (hér eftir „stefna 

ráðherranefndarinnar“) sem samstarfsráðherrarnir (MR-SAM) samþykktu 2020, segir 

að öll fagsviðin beri ábyrgð á samþættingu jafnréttissjónarmiða í starfi sínu og að 

þetta skuli koma fram í ákvörðunum og aðgerðum. Stefnan gildir um allt starfsfólk 

sem vinnur hjá Norrænu ráðherranefndinni eða á vegum hennar, óháð fagsviði.  
 

Í starfinu að Framtíðarsýn okkar fyrir 2030 er jafnrétti mikilvægur málaflokkur. Í 

tíunda markmiði framkvæmdaáætlunar hennar segir meðal annars að jafnrétti sé 

forsenda þess að græn umskipti í samfélaginu geti verið inngildandi, enn fremur að 

ráðherranefndin muni ráðast í verkefni sem sporni gegn mismunun og kynjaskiptingu 

á vinnumarkaði. 

 

http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:1283600/FULLTEXT01.pdf
http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:1283600/FULLTEXT01.pdf
http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:1476957/FULLTEXT01.pdf
http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:1476957/FULLTEXT01.pdf
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3. Færni, greiningar og þekkingarþörf 
 
3.1 Færni starfsfólks 
Fagsviðin voru spurð um færni starfsfólks síns í jafnréttismálum. Tvö fagsvið (alþjóð-

legt samstarf og menntamál) greina frá því að starfsfólk hafi farið gegnum færni-

þróun í jafnréttismálum, meðal annars á námskeiðinu Diversity, Unconcious Bias and 

Inclusive Leadership. Nokkrir ráðgjafar hafa reynslu úr fyrri störfum af vinnu með 

jafnréttissjónarmið eða hafa kynnt sér jafnréttismál í námi en mörg þeirra hafa áhuga 

á námskeiði og færniþróun á þessu sviði. Hjá Norrænu nýsköpunarmiðstöðinni hafa 

fimmtán manns þróað færni á þessu sviði gegnum verkefnið Female Entrepreneurship 

og Nordic Task Force for Diversity.  

 
3.2 Greiningar 
Sex fagsvið hafa unnið greiningar við kortlagningu á viðfangsefnum í jafnréttismálum 

á sínum sviðum og öðrum jafnréttismálum. Hér á eftir er stutt kynning á greiningum 

fagsviðanna.  

 

MR-A (vinnumál) 

Vinnumálasvið benti á fjórar greiningar sem eiga við hér. Greiningin Nordic Resilience 

fjallar um eftirköst COVID-19 á norrænum vinnumarkaði og hvernig heimsfaraldurinn 

kann að hafa aukið ójöfnuð milli kynjanna. Vinnumálasvið hefur einnig unnið 

greiningu á viðkvæmum hópum á vinnumarkaði þar sem jafnréttissjónarmið eru 

samþætt. Nýsköpun og inngilding er yfirskrift á greiningu sem gerð var á norrænum 

vinnumarkaði framtíðarinnar út frá sjónarhóli fólks með fötlun. Fjórða greiningin um 

jafnréttisáskoranir á vinnumarkaði sem bent er á ber heitið Women Go Tech og fjallar 

um kynjamun í tækni- og nýsköpunargreinum á Eystrasaltssvæðinu. Þá má nefna 

samstarfsverkefni með þátttöku samstarfssviða um vinnumál, menningu, málefni 

barna og ungmenna og jafnréttismál en það er rannsóknaverkefnið Kynferðisleg 

áreitni á vinnumarkaði á Norðurlöndum.  

 

MR-FJLS (fiskveiðar og fiskeldi, landbúnaður, matvæli og skógrækt)  

Handbókin Gender equality in the Nordic bioeconomy: A method manual á að auka 

þekkingu á jafnrétti í skógrækt og landbúnaði en hún byggist á fyrri greiningum á 

jafnrétti og lífhagkerfi. Handbókinni er ætlað að gera kennurunum og námsfólki kleift 

að samþætta jafnréttissjónarmið í menntunar í skógrækt og landbúnaði. Skógrækt 

og landbúnaður eru meðal þeirra atvinnugreina á Norðurlöndum þar sem 

kynskiptingin er hvað mest, en stafræn þróun á þessum sviðum gefur færi á að bæta 

jafnrétti með því að skapa betri skilning á jafnréttisáskorunum þegar unnið er 

greiningu lausna og innleiðingu þeirra.  

 

MR-S (félags- og heilbrigðismál) 

Í nýrri norrænni samstarfsáætlun um málefni fólks með fötlun (2023–2027) er kveðið á 

um að allar tölulegar upplýsingar sem aflað er og teknar eru saman skuli greinanlegar 

út frá kyni.  
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Norræna nefndin um heilbrigðisskýrslur (NOMESKO) safnar upplýsingum um notkun 

heilbrigðisþjónustu eftir kynjum. Sama á við um upplýsingar um meðal annars dánar-

tíðni, krabbamein og smitsjúkdóma.  

 

MR-VÆKST (byggðastefna) 

Í skýrslu Nordregio, rannsóknarstofnunar á sviði byggða- og skipulagsmála, State of 

the Nordic Region, eru teknar saman kyngreindar hagtölur um kjör kvenna og karla 

víðs vegar á Norðurlöndum út frá atvinnu, menntun, efnahag, heilsu og fólksfjölda-

fræði. Meðal áberandi áskorana má nefna að fleiri konur en karlar yfirgefa átthagana, 

að fleiri karlar eru í hópi innflytjenda sem flóttamenn og að fleiri konur hafa lengri 

menntun. Skýrslan í ár sýnir einnig mismunandi afleiðingar COVID-19 faraldursins 

fyrir fjölskyldur. Fleiri karlar en konur urðu alvarlega veikir og létust af COVID-19, og 

konur tóku á sig fleiri ólaunuð heimilisstörf þegar börnin gátu ekki farið í skóla eða 

leikskóla. 

 

MR-VÆKST (orkustefna) 

Norrænar orkurannsóknir unnu árið 2021 greiningu á jafnréttisáskorunum í 

orkugeiranum á Norðurlöndum, á vegum NEEN – Nordic Energy Equality Network, 

en einnig greiningar eins og Gender Diversity in the Nordic Energy Sector sem 

Norrænar orkurannsóknir birtu 2021.  

 

MR-JUST (dómsmál) 

Samstarfssviðið um dómsmál brást við vitnisburðum MeToo-hreyfingarinnar með 

útgáfu handbókar um kynferðislega áreitni fyrir norræna dómstóla. Handbókinni er 

ætlað að stuðla að vönduðum og víðtækum breytingum sem eiga að stöðva áreitni og 

mismunun í dómskerfinu.  

 

MR-K (menningarmál) 

Kulturanalys Norden hefur kortlagt vinnumarkað menningar og skapandi greina á 

Norðurlöndum. Helstu niðurstöður skýrslunnar eru að á öllum Norðurlöndum að 

Noregi undanskildum eru fleiri konur en karlar skapandi listafólk. Jafnframt er 

algengara að karlar stjórni í menningarlífi en konur, að Svíþjóð undanskilinni.  

 

MR-VÆKST (byggðastefna) 

Í ritinu State of the Nordic Region sem kemur út annað hvert ár eru birtar kyngreindar 

tölur um kjör kvenna og karla víðs vegar á Norðurlöndum út frá atvinnu, menntun, 

efnahag, heilsu og fólksfjöldafræði. Skýrslan frá 2022 sýnir hvernig fjölskyldur verða 

fyrir afleiðingum COVID-19. Fleiri karlar en konur veiktust alvarlega af COVID-19, en 

konur öxluðu fleiri ólaunuð heimilisstörf þegar skólum var lokað.  

 

3.3 Þörf á gögnum og tölulegum upplýsingum  
Til þess að hægt verði að kortleggja og fylgjast með jafnrétti á Norðurlöndum skiptir 

miklu máli að hafa aðgang að áreiðanlegum og vönduðum gögnum og tölulegum 

upplýsingum. Flest fagsviðin greina frá því að tölur séu fyrir hendi sem sýni (ó)jafn-

rétti milli kvenna og karla. Einnig er mikil þörf á því að vinna og afla fleiri tölulegra 

upplýsinga og betri gagna sem grundvöll vinnunnar í framtíðinni. Árið 2021 birti 

http://norden.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1585450&dswid=9202
https://pub.norden.org/nordiskkulturfakta2022-02/
https://pub.norden.org/nordiskkulturfakta2022-02/
https://pub.nordregio.org/snr22/
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fagsvið jafnréttismála uppfærða hagskýrslu Gender Equality in Figures sem sýnir lykil-

tölur um jafnrétti á Norðurlöndum. Þá hefur norræni tölfræðigagnagrunnurinn að 

geyma norræna vísa um jafnrétti út frá heilsu, atvinnu, menntun, fjölskyldu, tekjum, 

fólksfjöldafræði, áhrifum og völdum.  

 

MR-DIGITAL (stafræn væðing) 

Skýrsla framkvæmdastjórnar ESB, Women in Digital Scoreboard 2021, sýnir mikinn 

mun á fjölda kvenna og karla meðal sérfræðinga í stafrænni færni í Evrópu. Eingöngu 

19% sérfræðinga í upplýsingatækni og um þriðjungur þeirra sem hlotið hafa menntun 

í vísindum, tækni, verkfræði og stærðfræði eru konur. Munurinn er minni þegar 

kemur að færni notenda á Internetinu. 85% kvenna notuðu Internetið að staðaldri 

2020, en 87% karla. Konur voru lengst komnar í stafrænni væðingu í Finnlandi, 

Svíþjóð, Danmörku, Eistlandi og Hollandi.1 

 

Á sviði gervigreindar er vitað og forgangsmálefni að hlutdrægni í gögnum getur leitt 

til ójöfnuðar milli til dæmis karla og kvenna í þróun á þessu sviði.2 Fagsvið stafrænnar 

væðingar gerir sér grein fyrir þessu og vinnur með þetta vandamál. 

 

MR-FJLS (fiskveiðar og fiskeldi, landbúnaður, matvæli og skógrækt) 

Á skógræktarsviði var nýlega gefið út yfirlit yfir stöðu jafnréttismála á þessu sviði, 

eins ráðgera fagsvið fiskveiða og fiskeldis og fagsvið matvæla að efna til umræðu í 

haust um jafnréttismál og hvernig beita má tölulegum upplýsingum til að skýra 

ríkjandi áskoranir í jafnréttismálum. Á þessu sviði er þörf á að vinna viðeigandi 

tölulegar upplýsingar til að geta einbeitt sér að færniþróun. Samstarfssvið um 

fiskveiðar og fiskeldi hóf samstarf á árinu 2022 um þekkingarverkefnið Laks og 

likestilling, en Nordregio sér um framkvæmdina.  

 

MR-VÆKST (byggðastefna) 

Nordregio vinnur að staðaldri með kynjasjónarmið í byggðaþróun, samkeppnishæfni 

og varðandi aðdráttarafl sveitarfélaga, meðal annars þörfina á minni kynskiptingu á 

vinnumarkaði til að tryggja framboð á færni.  

 

MR-VÆKST (orkustefna) 

Norrænar orkurannsóknir gáfu út yfirlit yfir norræna sérfræðinga 2021 fyrir hönd 

Nordic Energy Equality Network (NEEN) til að vekja athygli á kvensérfræðingum og 

gera þær sýnilegar og það breiða færnisvið sem er að finna meðal þeirra. Listinn er 

uppfærður reglulega og getur nýst fjölmiðlum, skipuleggjendum og atvinnu-

rekendum sem eru í leit að starfskrafti. Skýrslan Gender Equality in the Nordic Energy 

Sector er annað dæmi af fagsviði orkumála sem skýrir og sýnir umfang – eða skort á – 

jafnrétti í norrænum orkugeira. Fagsviðið upplýsir að skýrslan sé mikilvægur grunnur 

fyrir áframhaldandi vinnu.  

 

MR-VÆKST (atvinnustefna) 

 
1 https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/women-digital-scoreboard-2021 

2 https://eige.europa.eu/publications/artificial-intelligence-platform-work-and-gender-equality 

https://pub.norden.org/nord2021-036/
http://norden.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1585450&dswid=-7489
http://norden.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1585450&dswid=-7489
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Á fagsviði atvinnustefnu er safnað gögnum sem veita góðan grunn til að sýna fram á 

kynjamun. 2020 var metár í fjárfestingum. Ráðamenn fjárfestu meira en 34,5 

milljarða evra í Evrópu samkvæmt Dealroom. Af þeim fjárfestingum sem gerðar voru 

á Norðurlöndum beindu fjárfestar 92% af fénu til teyma sem voru eingöngu skipuð 

körlum, og 7,3% til blandaðra teyma en eingöngu 0,7% til hreinna kvennateyma.  

 

MR-K (menningarmál) 

Fagsvið menningarmála notar tölulegar upplýsingar um kynjamun meðal skapandi 

listafólks og stjórnenda í menningarlífi. Þá er bent á að þörf sé á að tölulegar 

upplýsingar um menningu og fjölmiðla séu greinanlegar út frá kyni eigi menningar-

ráðherrarnir að geta fylgt þeim eftir með því að móta stefnu sem stuðlar að jafnrétti í 

menningarlífi og á sviði fjölmiðla. Einnig er þörf á að fylgjast með hvort eftirköst 

COVID-19-faraldursins hafi leitt til kynjamunar meðal skapandi listafólks og 

aðstæðna menningaraðila.  

 

MR-U (menntamál og rannsóknir) 

Fagsviðið nýtir sér Nordics Statistics Database þegar kynjahlutföll eru breyta hvort 

sem um er að ræða snemmbært brottfall úr skóla, frammistöðu út frá PISA, lokapróf 

úr framhaldsskólum eða háskólum, skiptingu námsfólks eftir námsgreinum, námsfólk 

erlendis sem fær námsstyrki eða samanlagt menntunarstig almennings.  

 

Aðlögunarmál 

Á fagsviði aðlögunarmála hafa verið unnar tölulegar upplýsingar um mál sem varða 

jafnrétti eða atvinnuþátttöku kvenna og muninn á menntun stráka og stelpna. 

Norræna ráðherranefndin hefur tekið saman og gefið út tölulegar upplýsingar í 

samstarfi við Statistisk Sentralbyrå en þær sýna mismunandi tengsl kvenna og karla 

úr röðum innflytjenda við vinnumarkað á Norðurlöndum. Aðlögun flóttafólks og 

innflytjenda hefur ólíka merkingu fyrir kynin. Því þarf að samþætta jafnréttis-

sjónarmið við sköpun þekkingar til að geta fylgst með þróuninni á þessu sviði og 

öðlast betri skilning á þýðingu kyns fyrir aðgerðir í aðlögunarmálum. Til að mynda er 

þörf á þekkingu á mismunandi atvinnuþátttöku, menntun og tungumálakennslu til 

geta þróað aðgerðir sem taka tillit til sérþarfa og möguleika á hlutdeild.  

 
 
4. Samþætting jafnréttissjónarmiða í stefnuskjölum og 

markmiðum 
 

4.1 Samþætting jafnréttissjónarmiða í stefnuskjölum  
Mikilvægt tæki til að samþætta jafnréttissjónarmið er að skrifa þau inn í stefnuskjöl 

fagsviðanna. Með þeim hætti verður jafnréttissjónarmiðið rótfest og sýnilegt. 

Fagsviðin voru innt eftir því hvort þau hefðu samþætt jafnréttissjónarmið í stefnu-

skjölum sínum og þá hvernig. Hér verða nokkur dæmi nefnd.  

 

MR-A (vinnumál) 
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Samstarfsáætlun Norrænu ráðherranefndarinnar um vinnumál 2022–2024  

Eitt markmið samstarfsáætlunarinnar er að efla jafnræði og jafnrétti á vinnumarkaði. 

Jafnræði og jafnrétti á vinnumarkaði er grundvallarforsenda þess að Norðurlöndum 

takist að fá alla íbúana út á vinnumarkað og þau búi að því að færni allra starfskrafta 

nýtist. Samþætta verður jafnréttissjónarmiðið og enga mismunun í allt starf í vinnu-

málum.  

 

MR-DIGITAL (stafræn væðing) 

Digital North 2.0 

Í pólitísku stefnuskjali fagsviðsins kemur fram að ráðherranefndin um stafræna 

væðingu eigi að greiða fyrir stafrænni inngildingu og jafnrétti í samfélaginu með því 

að takast á við mismunandi aðgengi, tölvulæsi og stafræna færni. 

 

MR-VÆKST (byggðastefna) 

Í samstarfsáætlun fagsviðsins 2021–2024 er lögð áhersla á að jafnréttissjónarmiðið 

setji mark sitt á samstarfið um byggðastefnu til að tryggja að allir hópar njóti jafnra 

tækifæra með byggðaþróun og skipulagi.  

Í fjárveitingarbréfi Nordregio segir að „Nordregio eigi að vinna markvisst að því að 

samþætta kynjajafnrétti í starfsemi sinni og aðgerðum þegar það á við, þar á meðal 

að tekið sé tillit til þessa í rannsóknum, greiningum og verkefnum en einnig við 

stjórnun og starfsmannahald með það fyrir augum að auka gæði í starfi og gildi 

rannsóknarniðurstaða“. Nordregio á meðal annars að innleiða „verkefnislíkan sem 

gefur upp hvar og hvernig eigi að greina þetta sjónarmið og fella það inn í greiningu 

vandans/tilganginn með verkefnunum og enn fremur til að tryggja betur gildi 

markmiðanna og að þeim verði náð“. 

Meðal fimm forgangsverkefna í þróunaráætlun Norður-Atlantssamstarfsins (NAUST) 

er velferð og jafnrétti og er þar vísað í markmið samstarfsáætlunar jafnréttis-

ráðherranna (MR-JÄM).  

 

MR-S (félags- og heilbrigðismál) 

Í samstarfsáætlun fagsviðsins 2022–2024 stendur: 

 

„Mikilvægt er að hafa jafnréttissjónarmið í huga bæði í félagsmálum og heilbrigðis-

málum. Kynja- og jafnréttissjónarmið geta átt við þegar fjallað er um hvernig fólk 

nýtir sér heilbrigðisþjónustu og fyrirbyggjandi starf, einnig gegnum netið og vinnu að 

inngildingu fólks. Áhrif kórónaveirufaraldursins koma með ólíkum hætti við konur og 

karla og gildir það til dæmis um atvinnuleysi, einangrun frá vinnumarkaði og 

umönnunarstörf. 

 

Til að geta fléttað jafnréttissjónarmið inn í alla starfsemi félags- og heilbrigðis-

ráðherranna með skipulegum hætti þarf að skoða hvernig tekið hefur verið á 

jafnréttismálum og finna nýjar leiðir til að taka góðar lausnir í notkun.“ 
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MR-K (menningarmál) 

Samstarfsáætlun í menningarmálum 2021–2024 

Í samstarfsáætluninni kemur fram að samþætting jafnréttissjónarmiðsins sé forsenda 

þess að Norðurlöndin verði samþættasta og sjálfbærasta svæði heims fyrir 2030. 

Jafnrétti er jafnframt forsenda lifandi menningar á Norðurlöndum. Inngilding og 

jafnrétti í menningu og listum, án mismununar og aðgreiningar, stuðlar að samhug í 

samfélagi Norðurlanda en krefst nýrra skipulagsbreytinga.  

 

4.2 Minna en helmingur fagsviðanna hefur sett sér markmið í jafnréttis-
málum 
Auk þess að samþætta jafnréttissjónarmið í stefnuskjölum þarf að setja orð á sértæk 

jafnréttismarkmið á fagsviðunum og hjá stofnunum og samstarfsaðilum á þeirra 

vegum. Hér verða nefnd nokkur dæmi um það sem fagsviðin og starfssviðin gera.  

 

Aðlögunarmál 

Í samstarfsáætlun um aðlögun flóttafólks og innflytjenda er kveðið á um að 

samstarfið eigi að stuðla að því að dregið verði úr mun á atvinnuþátttöku kynjanna að 

skoða þær hindranir í vegi fyrir þátttöku kvenna.  

 

Alþjóðlegt samstarf 

Í gildandi vinnureglum í samstarfi við Eystrasaltsríkin er jafnrétti nefnt sérstaklega á 

forgangssviðunum sem þáttur sem efli jafnrétti og virðingu fyrir mannréttindum.  

 

MR-VÆKST (atvinnustefna) 

Norræna nýsköpunarmiðstöðin hefur að markmiði að gæta að jafnrétti við undir-

búning, hönnun og innleiðingu áætlana. Í Norræna verkefnaútflutningssjóðnum 

(Nopef) eru engin mælanleg jafnréttismarkmið en í vinnureglum Nopef er kveðið á 

um að meta skuli að hve miklu marki verkefnisumsóknir stuðli að jafnrétti á Norður-

löndum og í verkefnislandinu.  

 

MR-K (menningarmál) 

Jafnrétti kynjanna er forsenda fyrir lifandi menningu á Norðurlöndum og jafnrétti í 

menningarlífi getur rutt brautina fyrir jafnrétti á öðrum sviðum samfélagsins. 

Markmið fagsviðsins er inngilding og jafnrétti í menningu og listum sem eru aðgengi-

leg öllum og stuðla að samhugi á Norðurlöndum.  

 

 

 

5. Innleiðing samþættingarstefnu ráðherranefndarinnar  
Til þess að framtíðarsýn ráðherranefndarinnar um að Norðurlöndin verði sjálfbærasta 

og samþættasta svæði heims fyrir 2030 verði að veruleika samþykktu samstarfs-

ráðherrarnir (MR-SAM) árið 2020 Stefnu Norrænu ráðherranefndarinnar um sam-

þættingu sjálfbærrar þróunar, jafnréttis og sjónarmiða réttinda barna og málefna 

ungmenna. Samþætting þessara sjónarmiða á að setja mark sitt á alla starfsemi 

http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:1476957/FULLTEXT01.pdf
http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:1476957/FULLTEXT01.pdf
http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:1476957/FULLTEXT01.pdf


 
 

24. 

Norrænu ráðherranefndarinnar. Í raun þýðir þetta að sjónarmiðin verði höfð til 

hliðsjónar á öllum stigum undirbúnings, ákvarðanatöku, framkvæmdar og mats. 

Stefnan er í samræmi við sjálfbærnimarkmið SÞ, kvennasáttmála SÞ og Barna-

sáttmála SÞ.  

 

Starfið að innleiðingu stefnunnar var eflt á árinu 2022, meðal annars með ráðningu 

verkefnisstjóra, kynningarnámskeiði og gerð leiðbeininga.  

 

Aðlögunarmál 

Innan aðlögunaráætlunarinnar stendur miðstöð upplýsingamiðlunar (Norrænu 

velferðarmiðstöðvarinnar / Nordregio) að því að auka þekkingu á því hvernig karlar og 

konur taka þátt í aðlögunaraðgerðum og mótast af þeim. Upplýsingamiðlunin semur 

og dreifir stefnumótandi ábendingum sem greiða fyrir jafnrétti meðal fólks með 

fjölmenningarlegan bakgrunn.  

 

Alþjóðlegt samstarf 

Í Styrkjaáætlun fyrir félagasamtök í Rússlandi og á Eystrasaltssvæðinu er að finna 

mörg dæmi um verkefni sem taka mið af jafnréttissjónarmiðum. Í mörgum 

verkefnum er jafnrétti samþætt sem þverlæg áhersla, einkum í forgangsverkefninu 

Peoples í áætluninni um málefni norðurslóða. Almennt leggur allt alþjóðlegt samstarf 

mikla áherslu á þverfaglega innleiðingu sjónarmiða sjálfbærrar þróunar, jafnréttis og 

málefna barna og ungs fólks. 

 

Skrifstofur ráðherranefndarinnar í Eystrasaltslöndunum vinna að jafnrétti með sama 

hætti og skrifstofa ráðherranefndarinnar í Kaupmannahöfn, það er á öllum stigum 

með samþættingu og markvissum aðgerðum. Allar verkefnisskýrslur taka einnig til 

jafnréttissjónarmiðsins.  

 

MR-VÆKST (byggðastefna) 

Nordregio bendir á áætlunina Equal opportunities – um jafnrétti og jafnræði hjá 

Nordregio en henni er ætlað að hjálpa stjórninni að viðhalda þrýstingi á innra 

jafnréttisstarf. Stofnunin hefur einnig þróað innra líkan fyrir verkefnisundirbúning 

sem gerir öllum verkefnisstjórum/teymum kleift að vinna jafnréttisgreiningu og 

tilgreina hvernig verkefnið geti stuðlað að eða tekið tillit til jafnréttis.  

 

MR-S (félags- og heilbrigðismál) 

Norræna velferðarmiðstöðin vinnur markvisst að samþættingu sjónarmiða sjálfbærni, 

jafnréttis og málefna barna og ungmenna. Haustið 2020 var tilnefndur ábyrgðaraðili 

fyrir hvert þessara sjónarmiða, þar á meðal jafnrétti. Starfið felst í að innleiða nýjar 

leiðbeiningar fyrir hin þrjú þverlægu sjónarmið sem birtar voru á vordögum 2021. 

Samþætting felst í innri en einnig ytri aðgerðum. Meðal innri aðgerða til eflingar 

jafnrétti má nefna starfsmannastefnu. Ytri aðgerðir felast í að fylgja verkefnum eftir. 

Öll verkefni á sviði fötlunarmála eiga að hafa samþætt jafnréttissjónarmið og leitast 

er eftir kynjajafnvægi í sérfræðingahópum.  
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6. Jafnréttisáherslur í verkefnum og fjárveitingum 

ráðherranefndarinnar 
 

Í þessum kafla er greint frá nokkrum verkefnum og aðgerðum með skýrar jafnréttis-

áherslur á fagsviðunum.  

 

Út frá svörum fagsviðanna má draga þá ályktun að sjötíu og níu yfirstandandi 

verkefni stuðli að jafnrétti. Mörg fagsvið telja erfitt að gera nákvæma grein fyrir fjölda 

verkefna sem stuðla að jafnrétti enda séu sjónarmið jafnréttis sjálfsagður þáttur í 

starfinu að miklu leyti.  

 

MR-FJLS (fiskveiðar og fiskeldi, landbúnaður, matvæli og skógrækt) 

Fagsviðið hefur samþætt jafnréttissjónarmið og kröfu um kynjajafnvægi í 

fjárveitingum. Þegar styrkir eru auglýstir eru gerðar eftirfarandi kröfur: „Networks 

are co-financed and should have a plan for integrating and involving participants in 

regards to equality.“3 Jafnrétti er mikilvægur þáttur í mati á umsóknum. Umsóknir 

sem uppfylla ekki kröfur um kynjajafnvægi koma ekki til greina.  

 

MR-VÆKST (byggðastefna) 

Fagsviðið bendir á fjögur verkefni: Share the Care um jafnrétti í heilbrigðis- og 

umönnunargeira, verkefnið Combat long-term unemployment among immigrants sem 

styður við atvinnuþátttöku og félagslega inngildingu kvenna á Norðurlöndum, Local 

ownership in local green energy production sem á að hvetja fleiri konur til að eignast 

hlut í staðbundinni og grænni orkuframleiðslu og Indicators for active ageing with a 

diversity perspective, sem á að kanna kynjamun meðal eldri borgara og hvernig bæta 

megi stefnu í öldrunarmálum.  

 

MR-S (félags- og heilbrigðismál) 

Fagsvið félags- og heilbrigðismála á samstarf við jafnréttissvið um nýtt verkefni sem 

fjallar um lífskjör og lífsgæði hinsegin eldri borgara á Norðurlöndum. Jafnréttis-

sjónarmiðið er einnig mikilvægt í ýmsum þverlægum verkefnum svo sem Not just a 

green transition, Koronakrisens konsekvenser for barn og unge i Norden og Nordic 

Commons þar sem jafnréttissjónarmiðið er grundvallaratriði í umboði verkefna og 

framkvæmd þeirra.  

 

MR-U (menntamál og rannsóknir) 

NordForsk vaktar kynjahlutföll í öllum auglýsingum um rannsóknastyrki. Þetta á við 

um umsóknir (kynjahlutföll í umsóknum, verkefnisstjóra) og meðal styrkþega (styrk-

veitingar eftir kyni, verkefnisstjóra). Áætlananefndir og stjórn NordForsk fá 

upplýsingar um kynjahlutföll áður en ákvarðanir eru teknar. Stjórnsýslan greinir 

einnig frá kynjahlutföllum í styrkveitingum í árlegri skýrslu til ráðherranefndarinnar. 

Þegar rannsóknastyrkir eru auglýstir er fólk hvatt til að gæta kynjajafnvægis í hópi 

 
3 https://nordicforestresearch.org/apply/  
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fræðimanna og umsækjendur eru beðnir um að færa rök fyrir því ef ekki tekst að 

gæta jafnvægis innan hópsins og gera áætlun um hvernig stuðlað verði að auknu 

kynjajafnvægi. Þetta er talið hluti af mælikvarða á gæði fræðimannahópsins (Quality 

of the research team). Þá eru umsækjendur hvattir til að samþætta jafnréttis-

sjónarmið í rannsóknum þegar það á við, en það er talið hluti af samanlögðum 

vísindalegum gæðum (mælikvarðinn Scientific quality). Vinnureglur eiga einnig að 

tryggja kynjajafnvægi í umræðuhópum sérfræðinga. 

 

MR-K (menningarmál) 

Norræni kvikmynda- og sjónvarpssjóðurinn (NFTF) notar jafnrétti sem mælikvarða 

við í afgreiðslu umsókna og tölulegum upplýsingum er safnað saman um kynjahlutföll 

í öllu sem sjóðurinn kemur að. Sjóðurinn miðlar verkefnum innan greinarinnar og 

upplýsingum um jafnrétti í fréttabréfum. Kynjaorðræða á Norðurlöndum miðast ekki 

lengur við kynjatvíhyggju og sjóðurinn tekur virkan þátt í margslungnari kynja-

umræðum á ýmsum alþjóðlegum viðburðum. Sjóðurinn styður einnig aðgerðir sem 

fjalla um hlutdeild kynjanna og minnihlutahópa á árinu 2022. 

 

6.1 Tölulegar upplýsingar um kynjahlutföll í verkefnum  
Fagsviðin voru spurð hvort umsýslustofnanir gæfu skýrslu um kynjahlutföll. Sex 

fagsvið gáfu skýrslur um þetta en yfirleitt er mikill skortur á upplýsingum um kynja-

hlutföll í verkefnateymum. Mikilvæg ástæða þess að kynjahlutföll eru ekki í skýrslu-

sniðmáti ráðherranefndarinnar er sú að gögnum um kynjahlutföll er ekki aflað með 

reglulegum hætti. EF kynjahlutföllum yrði bætt inn í skýrslugerðarsniðmátið væri það 

tillaga að bættum starfsháttum sem stuðluðu að auknu jafnrétti í störfum ráðherra-

nefndarinnar.  

 

Menningarsviðið bendir á að kynjajafnvægi í verkefnum, stjórnum og nefndarhópum 

veiti jöfn tækifæri til þátttöku og áhrifa sem eykur gæði í norrænu samstarfi.  

 

Margar stofnanir og umsýslustofnanir styrkjaáætlana gefa upp kynjahlutföll meðal 

umsækjenda og styrkþega í ársskýrslum til embættismannanefndanna.  

 
7. Kynjajafnvægi 
 

Samantekt á skýrslum fagsviðanna um kynjahlutföll í ráðum, nefndum, hópum og 

öðrum nefndum sýnir að ástandið er mismunandi eftir fagsviðum. Samkvæmt 

samþættingarstefnu ráðherranefndarinnar ættu hlutföll karla og kvenna að vera á 

bilinu 40-60%. Heildaryfirlit yfir kynjahlutföll í embættismannanefndum er að finna á 

mynd 1 í fylgiskjali 4. Aðrar upplýsingar um kynjahlutföll eru gefnar upp í prósentum 

eftir fagsviðum hér að neðan (K/M). 

 

MR-A (vinnumál) 

Konur eru í meirihluta í vinnuverndarnefnd og vinnuréttarnefnd (75/25), en aftur á 

móti eru karlar í meirihluta í vinnumarkaðsnefnd (35/65).  

 

MR-VÆKST (byggðastefna) 
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Í stjórn Nordregio eru karlar í meirihluta (33/67). Í öðrum hópum er kynjajafnvægi að 

TGC undskildum en þar eru konur í meirihluta /76/24)  

 

MR-S (félags- og heilbrigðismál) 

Í stýrihóp Vård och omsorg på distans eru hlutföllin 75/25 og í vinnuhópnum fyrir 

heilbrigðisstarfsfólk eru þau 25/75.  

 

MR-DIGITAL (stafræn væðing) 

Fagsviðið leitast við að ná kynjajafnvægi svo framarlega sem það er hægt í allri 

starfsemi, þar á meðal umræðuhópum, þátttöku á ráðstefnum, lýðræðishátíðum svo 

eitthvað sé nefnt. Í nefndum fagsviðsins eru kynjahlutföllin um 60/40 í vinnuhópi 

Norðurlandanna og Eystrasaltslandanna um rafræn auðkenni og einnig í sérfræðinga-

hópnum um 5G, 50/50 í vinnuhópnum um Digital Green Transition og 67/33 í CBDS 

Programme Committee. Vinnuhópurinn Digital Inclusion er eingöngu skipaður 

körlum eins þverstæðukennt og það kann að hljóma (0/100).  

 

MR-U (menntamál og rannsóknir) 

Í flestum undirhópum og samstarfsnetum eru kynjahlutföllin á bilinu 40/60 en í einum 

hópi eru fleiri konur en karlar vegna þess að fleiri konur en karlar starfa hjá þeim 

stjórnvöldum sem eiga aðild að hópnum.  

 

MR-VÆKST (orkustefna) 

Í stjórn Norrænna orkurannsókna (NEF) er karlar í meirihluta (17/83).  

 
8. Lokaorð 
 

Í svörum fagsviðanna er einkum tvennt sem vekur athygli. Í fyrsta lagi mikilvægi þess 

að afla góðra gagna til að vinna tölulegar upplýsingar og stuðla að góðum 

greiningum. Hlutdrægni gagna (biased date) og skortur á gögnum er viðvarandi 

vandi. Því er mikilvægt að gögnum sé einnig safnað með jafnrétti að leiðarljósi til 

þess að þau séu fullnægjandi og gagnleg.  

 

Ein leið til að bæta skýrslugerð um kynjahlutföll í verkefnum er að bæta kynja-

hlutföllum inn í sniðmát ráðherranefndarinnar fyrir lokaskýrslur.  

 

Á sumum fagsviðum er áskorun falin í því konur eru oft í meirihluta þegar unnið er 

með jafnrétti og kynjasjónarmið. Eigi jafnréttismarkmið að nást er mikilvægt að gæta 

að jafnréttissjónarmiðum á öllum fagsviðum, jafnt af konum og körlum, strákum og 

stelpum. Fagsvið byggðastefnu segir að mikill kynjahalli sé meðal fólks sem vinnur 

með jafnrétti og umsækjenda um auglýst störf hjá Nordregio. Sömu tilhneigingu er 

einnig að finna almennt hjá Nordregio þar sem karlar eru í minnihluta meðal 

umsækjenda og starfsfólks. Á fagsviði nýsköpunar er sams konar vandi uppi á 

teningnum en með gagnstæðum formerkjum því færri konur sækja um og fá styrki til 

frumkvöðlastarfs.  
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Fylgiskjal 1: Dæmi um verkefni sem efla norrænt jafnréttisstarf 2021  
 

MR-DIGITAL (stafræn væðing) 

Formennskulandið Finnland vinnur með gagnamiðlunarlíkan sem eflir jafnrétti með 

því að beina athyglinni að kynbundnum muni þegar það á við. Working Group on 

regulatory issues related to digitalisation vinnur að því að greiða fyrir innleiðingu 

tilskipunar ESB um miðlun gagna fyrir íbúa EES-landanna og koma í veg fyrir skekkju 

í reikniritum og óviljandi mismunun á sviði gervigreindar.  

 

Verkefnið Nordic-Baltic 5G Monitoring Tool fjallar um hefðbundnar atvinnugreinar 

sem tekið hafa umskiptum með því að tengja fleiri einingar (Internet of things, IoT) 

við gervigreind. Meðal helstu afleiðinga þeirra umskipta eru breytingar verkefnum 

starfsfólks í umræddum atvinnugreinum. Þarna gefast áhugaverð tækifæri til að auka 

kynjajafnvægi í atvinnugreinum sem löngum hafa verið karlagreinar.  

 

Alþjóðlegt samstarf 

Mörg verkefni sem styrkt eru gegnum samstarfsáætlun ráðherranefndarinnar um 

málefni norðurslóða taka einnig til jafnréttis sem þverfaglegs málaflokks og fjalla um 

jafnrétti á norðurslóðum, einkum í forgangsverkefninu Peoples í norðurslóða-

áætluninni. 

 

MR-K (menningarmál)  

Listamannaíbúðirnar í Róm (Circolo Scandinavo) eiga samstarf við sendiráð 

Danmerkur, Noregs og Svíþjóðar í Róm um jafnrétti í menningargeiranum. 

Samstarfið hófst 2021 og beindist að sjónlistum og kvikmyndum en heldur áfram 

2022 með ýmis konar starfsemi.  

 

Á Norrænni bókmenntaviku er leitast við að gæta jafnvægis milli karl- og 

kvenrithöfunda.  

 

MR-VÆKST (atvinnustefna) 

Nordic Diversity Task Force er samstarf nýsköpunarstofnana á Norðurlöndum í þeim 

tilgangi að miðla þekkingu, ræða áskoranir og þróun sem eflir frumkvöðlastarf 

kvenna og stuðlar að fjárhagslegri inngildingu og betri aðgangi að fjármagni fyrir 

stofnendur fyrirtækja úr röðum kvenna og minnihlutahópa. A Nordic Model for 

Regenerative Tourism er verkefni sem á að hvetja til jafnréttisvottunar og skýrrar 

framtíðarsýnar um jafnrétti í stefnu fyrirtækja.  

 

MR-S (félags- og heilbrigðismál) 

Lífskjör og lífsgæði hinsegin eldri borgara á Norðurlöndum  er verkefni þar sem fagsvið 

félagsmála og fagsvið jafnréttismála eiga að afla þekkingar á þeim áskorunum sem 

hinsegin eldri borgarar mæta á síðustu árum ævi sinnar í samskiptum við opinbera 

heilbrigðis- og umönnunarþjónustu.  
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Fylgiskjal 2: Verkefni jafnréttisráðherranna (MR-JÄM) á formennskuári 
Finnlands.  
Formennska Finnlands 2021 hefur byggst á framtíðarsýn Norrænu ráðherra-

nefndarinnar fyrir 2030 um að Norðurlöndin eigi að vera sjálfbærasta og samþættasta 

svæði heims.  

 

Finnland hefur beint sjónum að hatursorðræðu og áreitni á netinu, jafnrétti og kyn í 

menntunarfræðum ungra barna, ofbeldi og hatur gagnvart hinsegin fólki, norræna 

feður og feðraorlof. 

 

Ógnir og hatur – netáreitni 

Ráðstefna um kynbundið hatur, ógn og áreitni á netinu (Gender-based Hate, Threat 

and Harassment on the Internet) var haldin gegnum fjarfundarbúnað 10.–11. júní. Um 

200 norrænir og alþjóðlegir sérfræðingar, ráðafólk og fulltrúar félagasamtaka tóku 

þátt í ráðstefnunni. Efni ráðstefnunnar þótti mikilvægt og áríðandi og varð hún tilefni 

lifandi umræðu á samfélagsmiðlum. Ráðstefnuskýrslur með góðum dæmum um 

forvarnir voru birtar haustið 2021.  

 

Breyta hugmyndum og brjóta hefðir  

Formennskulandið Finnland vildi beina sjónum að jafnrétti í menntunarfræðum ungra 

barna til að geta rætt ólík málefni og áskoranir, til að mynda innleiðingu kynja-

sjónarmiða í menntunarfræði ungra barna á Norðurlöndum.  

 

Fræðikonurnar Nea Alasaari og Sara Sundell kortlögðu þá þekkingu sem er fyrir hendi 

á Norðurlöndum um jafnrétti og kyn í leikskólum. Við gerð yfirlitsins var stuðst við 

lagatexta og stefnuskjöl, rannsóknir, dæmi úr leikskólastarfi, stofnanir og sveitar-

félög og kynnt voru jafnréttistæki í leikskólum í löndunum. Markmiðið er að auka 

þekkingu og skilning á starfi sem snýr að kyni og jafnrétti í menntunarfræðum ungra 

barna. Yfirlitið var birt haustið 2021 og kynnt á norrænni vefmálstofu 7. september 

2021.  

 

Ofbeldi og hatursglæpir gagnvart hinsegin fólki 

Viðnám og fyrirbyggjandi aðgerðir gegn hatri og mismunun í garð hinsegin fólks er 

mikilvægur þáttur í því forgangsverkefni Norrænu ráðherranefndarinnar að efla 

réttindi, meðhöndlun og tækifæri hinsegin fólks á Norðurlöndum. Formennskulandið 

Finnland átti frumkvæði að verkefni sem fjallar um hatur gegn hinsegin fólki. Innan 

ramma verkefnisins var Norrænu upplýsingamiðstöðinni um kynjafræði (NIKK) falið 

að kortleggja viðeigandi stefnur, aðila og aðgerðir á Norðurlöndum. Yfirlitið sem 

NIKK vann á þátt í að miðla þekkingu og reynslu milli landanna og var það birt haustið 

2021. Niðurstöðurnar voru kynntar og ræddar á norrænu málþingi í Helsinki 30. 

nóvember 2021.  

 

Nordic Fathers on Paternity Leave 

Virk þátttaka í uppeldi og umönnun barna veitir feðrum tækifæri til að skapa náin 

tengsl við börnin. Um leið er gætt að rétti barnsins til tveggja foreldra. Sameiginlegt 

uppeldi breikkar hefðbundin kynjahlutverk og brýtur staðlaðar væntingar til fólks.  
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Á vegum verkefnisins Nordic Fathers on Paternity Leave var haldin ráðstefna með 

sérfræðingum og fulltrúum yfirvalda á Norðurlöndum. Ráðstefnan fór fram í Helsinki 

11. nóvember 2021 en Mannsorganisasjonenes sentralforbund hélt utan um 

framkvæmd hennar.  
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Fylgiskjal 3: Útgefið efni 
 

Changing Stereotypes and Breaking Traditions  

Gender Equality in Early Childhood Education and Care4 

 

A report commissioned by the Finnish presidency in the Nordic Council of Ministers, 

written by Nea Alasaari and Sara Sundell, maps the legislation and national 

curriculums steering early childhood education and care (ECEC), studies made 

related to gender equality and ECEC during 2010–2021 and practices and tools to 

promote gender equality in preschools in the Nordic region.  

 

 

Preventing Online Gender-based Violence in the Nordics  

Key Takeaways from the Conference “Gender-based Hate, Threat and 

Harassment on the Internet” on 10 - 11 June 20215 

 

Gender-based violence is defined as harmful acts directed at an individual or a group 

of individuals based on their gender. Online gender-based violence is a serious 

concern in the Nordics and has consequences for both individuals and society. It 

threatens gender equality, security, democracy, and the freedom of speech. As part 

of the Presidency of the Nordic Council of Ministers for Gender Equality and LGBTI in 

2021, Finland has hosted an online conference “Gender-based Hate, Threat and 

Harassment on the Internet”. The aim of the conference held on 10 - 11 June 2021 

was to recognize good practices and concrete measures to prevent online gender-

based violence in the Nordic region. This publication consists of key takeaways from 

the conference presented by Gender Equality and Inclusion Expert Elina Nikulainen.  

 

 

Hate crimes targeting LGBTI people in the Nordic countries  

A survey of strategies, methods and initiatives6 

 

Studies show that a large proportion of LGBTI 0Fpeople in the Nordic countries 

experience violence, hatred, threats, and harassment. That these acts are motivated 

by hatred of LGBTI people makes them particularly serious. The Nordic Council of 

Ministers’ strategic focus areas to strengthen equal rights, equal treatment, and 

equal opportunities for LGBTI people in the Nordic region include combating and 

preventing hate crime and discrimination. The Finnish Presidency of the Nordic 

Council of Ministers in 2021 has initiated a project focusing on hatred targeting 

LGBTI people in the Nordic countries. Nordic Information on Gender (NIKK) was 

commissioned to survey relevant strategies, actors, and initiatives in the Nordic 

countries. The purpose of this survey was to contribute to the sharing of knowledge 

and experience between these countries. 

 
4 https://www.norden.org/en/publication/changing-stereotypes-and-breaking-traditions 

5 https://www.norden.org/en/publication/preventing-online-gender-based-violence-nordics 

6 https://www.norden.org/en/publication/hate-crimes-targeting-lgbti-people-nordic-countries 
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Policy brief: Climate policies are not gender neutral  

How climate policies impact gender and vice versa in a Nordic context7 

 

How do we ensure gender balanced climate policies? This policy brief provides 

conclusions and recommendations based on the report "How climate policies impact 

gender and vice versa in the Nordic countries”. The Nordic countries have set-out 

ambitious climate mitigation targets that require structural changes of the Nordic 

societies in terms of how we move, live, eat, and consume in a low carbon manner. 

Climate action plans draw the paths of how each of the Nordic countries are to 

realize these climate mitigation targets. While all the Nordic countries acknowledge 

that climate policies impact gender, the actual gender mainstreaming of the climate 

action plans is limited. The policy brief provides recommendations on how to move 

forward towards how gender-responsive climate policies can be ensured. 

 

Changing Stereotypes and Breaking Traditions:  

Gender Equality in Early Childhood Education and Care8 

 

Finnland gegnir formennsku í Norrænu ráðherranefndinni um jafnréttismál og 

málefni hinsegin fólk (MR-JÄM) og vildi beina sjónum að jafnrétti í menntunar-

fræðum ungra barna. Í skýrslunni er að finna niðurstöður kortlagningar á þekkingu á 

jafnrétti og kyni í leikskólum sem er fyrir hendi á Norðurlöndum, einnig Álandseyjum, 

Færeyjum og Grænlandi. Í henni er greint frá löggjöf og stefnuskjölum, rannsóknum, 

dæmum úr leikskólastarfi, stofnunum og sveitarfélögum auk þess sem kynnt eru tæki 

sem þróuð hafa verið til að auka jafnrétti í leikskólum í löndunum. 

 

 

Gender equality in the Nordic energy sector9 

 

How to achieve a socially sustainable transition towards a green energy system is 

increasingly emphasized, as new technologies and solutions for the energy of 

tomorrow constantly develop. The shift to renewables will lead to major changes in 

our energy systems and affect citizens in different ways. One element of social 

sustainability is gender equality, addressing the energy sector’s need to gather all 

talents to stimulate innovation and ensure inclusion. Regarded as one of the least 

gender diverse sectors, also in the Nordic countries, there is still more to be done to 

ensure a sustainable energy transition. The report Gender equality in the Nordic 

energy sector provides an overall picture of the status of gender equality in the 

Nordic energy sector. The purpose is to highlight this topic and stimulate further 

discussions for a positive impact on the sector. 

 

 

 

 
7 https://www.norden.org/en/publication/policy-brief-climate-policies-are-not-gender-neutral 

8 http://norden.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1618790&dswid=1116  

9 https://www.norden.org/en/publication/gender-equality-nordic-energy-sector 
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Hälsa, välmående och livsvillkor bland unga LGBTI-personer i Norden  

En forskningsöversikt och kartläggning av insatser10 

 

Þrátt fyrir að aðstæður hinsegin fólks á Norðurlöndum hafi breyst á undanförnum sjö 

áratugum sýna stórar lýðheilsurannsóknir fram á að þessi hópur býr við verri andlega 

og líkamlega heilsu en aðrir íbúar. Yngri kynslóðir hinsegin fólks finna einnig fyrir því 

að kynhneigð þeirra og kynvitund eru ekki í samræmi við staðla gagnkynhneigðar. 

Þess vegna hóf Norræna ráðherranefndin verkefni sem varpa á ljósi á líðan hinsegin 

ungs fólks. NIKK sá um framkvæmd verkefnisins en niðurstöðurnar er að finna í 

skýrslunni. Skýrslan skiptist í tvo hluta: rannsóknayfirlit sem sýnir stöðu rannsókna á 

líðan hinsegin ungmenna á Norðurlöndum og yfirlit yfir aðgerðir sem ætlað er að 

bæta líðan hinsegin ungmenna á Norðurlöndum. 

 

 

Nordic Gender Equality in Figures 202111 

 

The Nordic countries of Denmark, Finland, Iceland, Norway, and Sweden, together 

with Greenland, the Faroe Islands and Åland, have a long history of cooperating and 

sharing knowledge on gender equality. The cooperation is driven by a shared vision 

of a gender equitable Nordic region with equal opportunities, power, rights and 

obligations for all women and men, girls, and boys. In Nordic Gender Equality in 

Figures 2021 you will find the latest gender statistics for the Nordic region. Thirty-

three indicators show how far the region has come and what challenges remain in the 

context of demography, family and care, health, education, labor market, income, as 

well as power and influence. This handbook will hopefully be useful for anyone 

seeking reliable and comparable data on Nordic gender equality. 

 

 

Women in violent extremism in Sweden12 

 

The report analyses women in violent extremism based on contemporary data for 

Sweden. Statistics are presented across various demographic and criminal indicators 

for violent far-left, far-right and Islamic extremism, compared to same-sex siblings, 

to men in the same violent extremist milieus and to women in other antagonistic 

milieus. There are both similarities and differences between groups. Women in 

violent Islamic extremism have the weakest labor market attachment and the 

highest social welfare uptake. Women in violent far-right extremism have the lowest 

levels of education. The comparison between women in violent extremism and their 

biological sisters suggests a link between crime, social problems, and extremism. 

When controlling for family background, women associated with violent extremism 

seem to have more extensive problems than their sisters without such (known) 

connections. 

 
10 https://www.norden.org/sv/publication/halsa-valmaende-och-livsvillkor-bland-unga-lgbti-personer-i-norden 

11 https://www.norden.org/en/publication/nordic-gender-equality-figures-2021 

12 https://www.norden.org/en/publication/women-violent-extremism-sweden 
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Genusperspektiv på framtidens högteknologiska arbetsliv En nordisk 

forskningsöversikt, inventering och analys av utbildningsval inom STEM (Science, 

Technology, Engineering and Mathematics)  

(Kynjasjónarmið á hátæknivinnumarkaði framtíðarinnar Yfirlit yfir norrænar 

rannsóknir, skráningu og greiningu á námsvali í raungreinum)13 

 

Norræna ráðherranefndin fól NIKK að taka saman þekkingargrunn um þá þætti sem 

stuðla að kynjuðu námsvali á sviði náttúruvísinda, tækni, verkfræði og stærðfræði 

(Science, Technology, Engineering and Mathematics, STEM). Meginhluti skýrslunnar 

er yfirlit yfir rannsóknir sem gefur heildarmynd af því sem rannsóknir segja um hin 

ýmsu skýringalíkön og sannreyndar aðgerðir á Norðurlöndum. Rannsóknayfirlitinu er 

skipt í sex efnisflokka: 1 Náms- og starfsval 2. Námsgreinamenning og viðmið í 

námsumhverfi 3. Færni og afköst 4. Kennarar, kennslufræði og kennsluaðferðir 5. 

Vinnumarkaður og atvinnulíf 6. Starf að breytingum á námsvali, kennslu og skipulagi. 

Auk þess er að finna skráningu og greiningu á aðgerðum innan raungreina á Norður-

löndum og alþjóðlegt yfirlit um hvernig lönd utan Norðurlanda bregðast við skekkju í 

nýliðun í raungreinum. 

 

 

 

Seven challenges for LGBTI equality – and how the Nordic cooperation can solve 

them14 

 

Haustið 2020 bauð Norræna ráðherranefndin hópi sérfræðinga og aðgerðasinna 

ásamt fulltrúum félagasamtaka og stofnana á umræðuröð í þeim tilgangi að skýra 

hindranir og áskoranir á vegi hinsegin fólks á Norðurlöndum. Á átta umræðufundum í 

löndunum með ólíkar áherslur miðluðu 44 einstaklingar af reynslu sinni, þekkingu og 

hugmyndum um hvaða aðgerða væri þörf til þess að Norðurlöndin verði staður þar 

sem allir geta þrifist. Blaðamaðurinn Gisle A. Gjevestad Agledahl tók saman sjö atriði 

úr tólf klukkustundum af erindum og samtölum. Hvaða áskorunum stöndum við 

frammi fyrir og hvernig getur norrænt samstarf leyst þær? 

 

 

Handbók í vinnu gegn kynferðislegri áreitni í dómstólakerfinu  

Ábendingar og leiðir til að auka öryggi á vinnustað15  

 

Í handbókinni er að finna leiðir til að bregðast við kynferðislegri áreitni í dómstóla-

kerfinu. Megináhersla handbókarinnar er á árangursríkt breytingastarf og starfs-

mannastefnu. Lesandinn fær innsýn í kynferðislega áreitni innan dómstólakerfisins á 

Norðurlöndum, raunhæfar aðgerðir til að vinna með kynferðislega áreitni og 

ábendingar um hvernig fyrirbyggja megi kynferðislega áreitni hvort sem hún er 

 
13 https://www.norden.org/sv/publication/genusperspektiv-pa-framtidens-hogteknologiska-arbetsliv 

14 http://norden.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1533098&dswid=-4058 

15 https://www.norden.org/is/publication/handbok-i-vinnu-gegn-kynferdislegri-areitni-i-domstolakerfinu 
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einstaklingsbundin eða kerfislæg. Handbókin er ætluð öllu starfsfólki í dómstóla-

kerfinu en hún nýtist einnig öðrum geirum og yfirvöldum. 

 

 

Viðauki við Norræna samstarfsáætlun um jafnréttismál 2019–2022 (framlengd til 

2024): Jafnrétti, jafnræði og jöfn tækifæri LGBTI fólks á Norðurlöndum16 

 

Norðurlöndin hafa löngum verið framsækin í málefnum hinsegin fólks í alþjóðlegum 

samanburði. En þrátt fyrir bætta löggjöf þarf að leysa mörg viðfangsefni áður en 

hinsegin fólk fær notið sömu tækifæra og réttinda og annað fólk. Árið 2020 hófu 

jafnréttisráðherrar Norðurlandanna formlegt samstarf innan vébanda Norrænu 

ráðherranefndarinnar um jafnrétti og jafnræði hinsegin fólks á Norðurlöndum. Texti 

þessi er viðauki við norræna samstarfsáætlun um jafnréttismál 2019–2022 (framlengd 

til 2024). Árið 2021 ákvað ráðherranefnd um jafnréttismál og málefni hinsegin fólks 

að framlengja norrænu samstarfsáætlunina um jafnréttismál 2019-2022 til ársins 

2024. Viðaukinn er stefnuskjal í norrænu samstarfi um málefni hinsegin fólks þar til 

gildistíma áætlunarinnar lýkur 31. desember 2022. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
16 http://norden.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1523335&dswid=7124  
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Fylgiskjal 4: Tölfræðilega skýrsla um kynjahlutföll í norrænu samstarfi 2021 
 

 

Kynjahlutföll á skrifstofu ráðherranefndarinnar 
Þann 31. desember 2021 störfuðu 63% konur og 37% karlar á norrænum kjörum á 

skrifstofunum og stofnununum en þá hafði hlutfall kvenna aukist úr 60% árið 2020 og 

en hlutfall karla minnkað úr 40% árið 2020. 

 

 
Af tólf forstöðumönnum stofnana þann 31. desember 2021 voru fimm konur og sjö 

karlar. 

 

Kynjahlutföll í embættismannanefndum 
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24. 

Skýringarmyndin sýnir kynjahlutföll í öllum embættismannanefndum Norrænu 

ráðherranefndarinnar og NORDBUK (norrænu barna- og ungmennanefndinni). 

Markmið stefnunnar er að kynjahlutföll séu á bilinu 40-60% í norrænu samstarfi. Átta 

af sextán embættismannanefndum ná þessu markmiði.  

 


