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Svar på rekommendation 29/2014  

Nordiska rådet har rekommenderat Nordiska ministerrådet att genomföra 
”Ministerrådsförslag: Samarbetsprogram för det nordiska 
jämställdhetssamarbetet 2015–2018: Tillsammans för jämställdhet – 
ett starkare Norden” under hänsyn till de synpunkter som framförs i 
betänkande.  
 
Nordiska ministerrådet arbetar från och med januari 2015 med 
utgångspunkt i det nya samarbetsprogrammet och dess teman. 
Ministerrådet för jämställdhet är i denna förbindelse tacksam för den 
goda dialog som förts mellan Nordiska rådets medborgar- och 
konsumentutskott och MR-JÄM. Nordiska rådets fokus på jämställdhet 

och utbildning samt könsrelaterat våld delas av 
jämställdhetsministrarna. Ministerrådet har i flera års tid arbetat 
aktivt med jämställdhet och utbildning, senast genom ett side-event 
vid Nordiska rådets session i Stockholm. Under det danska 
ordförandeskapet 2015 kommer könsuppdelade utbildningsval, 
särskilt flickor i naturvetenskaper, att lyftas fram då en nordisk 
kartläggning utarbetas och en handbok riktad till såväl praktiker som 
politiker utarbetas. Jämställdhetsministrarna är även överens med 
Nordiska rådet om att den internationella dimensionen av det 
nordiska jämställdhetssamarbetet är viktigt. I detta sammanhang 
fortsätter Nordiska ministerrådet främja jämställdhet och föra en 
samlad talan vid FN:s kvinnokommission.  
 
Nordiska rådet lyfter i sin betänkning fram det faktum att under 1 % 
av den totala budgeten för Nordiska ministerrådet går till 
jämställdhetssamarbete. MR-JÄM vill som ansvariga ministrar påpeka 
att jämställdhetssektorns budget är en av två delar av Nordiska 
ministerrådets arbete för att främja jämställdhet. Där MR-JÄM är 
ansvarig för att driva och utveckla jämställdhetspolitiken har MR-SAM 
överordnat ansvar för jämställdhetsintegrering vilket innebär att alla 

sektorer ansvarar för att främja jämställdhet.  
 
Nordiska rådet framhäver betydelsen av ett mångfaldsperspektiv. 
Perspektivet ingår i Nordiska ministerrådets strategi för hållbar 
utveckling och jämställdhetssektorn har valt att uppmärksamma 
detta genom en ambition om att utveckla ett mångfaldsperspektiv 
där relevant. Ett konkret exempel på jämställdhetssektorns 

mångfaldsarbete är ett samarbetsprojekt med ÄK-S om mångfald, 
kön och funktionshinder som Nordens Välfärdscenter utför.    
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Nordiska ministerrådet anser att rekommendationen uppfylls, tackar 
Nordiska rådet för god dialog under processen med att ta fram 
samarbetsprogrammet och ser fram emot ett gott samarbete i 
genomförandet av programmet.  
 


