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TILMÆLI 

 

 

Norræn samstarfsáætlun um jafnréttismál  

 
Með vísan í 45. og 56. gr. Helsingforssamningsins samþykkti Norður-
landaráð þann 30. október 2014 eftirfarandi tilmæli eftir tillögu borgara- 
og neytendanefndar. 
 
Borgara- og neytendanefnd leggur til að 

Norðurlandaráð beini tilmælum til Norrænu ráðherranefndarinnar um 

að hrinda í framkvæmd ráðherranefndartillögu um Norræna 
samstarfsáætlun um jafnréttismál 2015–2018: „Saman í þágu 
jafnréttis – öflugri Norðurlönd“ að teknu tilliti til þeirra sjónarmiða 
sem koma fram í nefndarálitinu. 

 
 
Stokkhólmi, 30. október 2014 

Hans Wallmark (M) 

Forseti Norðurlandaráðs 

Britt Bohlin 

Framkvæmdastjóri Norðurlandaráðs 
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NEFNDARÁLIT UM RÁÐHERRATILLÖGU 

Nefndarálit borgara- og neytendanefndar um 

 

Þingmannatillögu 
um nýja norræna samstarfsáætlun um 
jafnréttismál 2015–2018 

1. Tillaga nefndarinnar 

Borgara- og neytendanefndin leggur til að 

Norðurlandaráð beini tilmælum til Norrænu ráðherranefndarinnar um 

að hrinda í framkvæmd ráðherranefndartillögu um Norræna 
samstarfsáætlun um jafnréttismál 2015–2018: „Saman í þágu 
jafnréttis – öflugri Norðurlönd“ að teknu tilliti til þeirra sjónarmiða 
sem koma fram í nefndarálitinu. 

2. Aðdragandi 

Ráðherranefndartillaga um Norrænt jafnréttissamstarf 2011–2014 rennur 
sitt skeið um áramótin og hefur Norræna ráðherranefndin því samið nýja 
samstarfsáætlun um jafnréttismál fyrir tímabilið 2015–2018 undir 
yfirskriftinni Saman í þágu jafnréttis – öflugri Norðurlönd. 
 
Ólíkt því sem tíðkast hefur undanfarin ár mun skipulag jafnréttissamstarfs 
við grannsvæðin, þ.e. norðurslóðir, Eystrasaltslöndin og Norðvestur-
Rússland, nú heyra undir samstarfsáætlanir hvers svæðis, stefnumið fyrir 
samstarf við Eistland, Lettland og Litháen og stefnumið fyrir samstarf við 
Norðvestur-Rússland. Samstarf á Norðurlöndum og á alþjóðavettvangi, 
t.d. innan vébanda jafnréttissamstarfs Sameinuðu þjóðanna, er því í 
brennidepli í þeirri samstarfsáætlun sem nú liggur fyrir. 

3. Umsagnarferli 

Í byrjun sumars sendi Norræna ráðherranefndin Norðurlandaráði og 
fagsviðum ráðherranefndarinnar drög að nýrri samstarfsáætlun á sviði 
jafnréttismála til umsagnar.  
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Borgara- og neytendanefnd Norðurlandaráðs fjallaði um drögin á fundi 
sínum þann 3. júní 2014.  

4. Sjónarmið nefndarinnar 

Borgara- og neytendanefnd telur mikilvægt að vel sé vandað til norrænna 
aðgerða á sviði jafnréttismála og að þær skapi norrænt notagildi. Jafnrétti 
er veigamikill þáttur norræna velferðarkerfisins og vegur jafnréttis-
samstarfið því þungt á metunum við þróun og miðlun velferðarlíkansins, 
innan Norðurlanda svo og í alþjóðlegu samhengi. Þetta hefur þó ekki 
endurspeglast í fjárveitingum til norræns jafnréttissamstarfs, sem eru afar 
lágar (innan við 1% af heildarfjárlögum Norrænu ráðherranefndarinnar). 
Því er afar mikilvægt að hver króna skili eins miklu og kostur er.  
 
Borgara- og neytendanefnd veitir athygli eftirtöldum fjórum megin-
markmiðum/aðgerðasviðum; norrænu jafnréttissamstarfi, alþjóðlegu 
jafnréttissamstarfi, þekkingarmiðlun á sviði jafnréttismála milli 
almennings, þingmanna og ríkisstjórna, og innra jafnréttissamstarfi milli 
fagsviða Norrænu ráðherranefndarinnar. 
 
Velferð og nýsköpun 
Í umsögn sinni hefur borgara- og neytendanefnd óskað eftir að í 
samstarfsáætluninni verði kveðið fastar að orði um markmið 
áætlunarinnar í meginmálaflokknum „Velferð og nýsköpun“. Nefndinni er 
ljóst að fyrra orðalag hefur verið endurskoðað, þótt deila megi um hvort 
kveðið er nú fastar að orði en fyrr. 
 
Borgara- og neytendanefnd lýsir yfir ánægju með að í einu af markmiðum 
norræns samstarfs á sviði jafnréttismála sé áhersla lögð á kynhlutverk 
barna og baráttu gegn stöðluðum kynjaímyndum í leikskólum og grunn-
skólum, en það er í fullu samræmi við fyrra jafnréttisstarf og tilmæli 
borgara- og neytendanefndar *9/2014/medborger um gæðamerki fyrir 
jafnræði og jafnrétti í leikskólum og grunnskólum.  
 
Borgara- og neytendanefnd leggur áherslu á það markmið að Kynbundið 
ofbeldi verði ekki liðið á Norðurlöndum. Hér skiptir rétturinn til aðstoðar 
sköpum, ekki síst í tengslum við mansal. 
 
Sjálfbær þróun og margbreytileiki: þverfaglegt þema  
Ennfremur lýsir borgara- og neytendanefnd yfir vilja til að skilgreina 
norrænt jafnréttissamstarf á breiðari grundvelli, svo að innan þess rúmist 
einnig samstarf um að stuðla að jafnræði og uppræta mismunun, og er 
megináhersla áætlunarinnar á margbreytileika því jákvæð að mati 
nefndarinnar.  
 
Alþjóðlegt jafnréttissamstarf  
Frá heildrænu sjónarmiði telst alþjóðlega víddin þýðingarmikil nú er 
alþjóðlegt samstarf um jafnréttismál stríðir gegn íhaldssömum viðhorfum 
víða um heim. Í því sambandi er mikilvægt að Norðurlandaþjóðirnar haldi 
hugsjón jafnréttis á lofti og bendi ótrauðar á þá möguleika sem felast í 
jafnréttismiðaðri samfélagsgerð. Borgara- og neytendanefnd vill leggja sitt 
af mörkum til að koma jafnréttismálum á dagskrá og miðla þekkingu um 
norrænt jafnréttissamstarf á alþjóðavettvangi, eins og m.a. hefur verið 
gert í tengslum við Nordic Cool-menningarhátíðina.  
 
Þekking á jafnréttismálum verði aukin  
Borgara- og neytendanefnd hefur í fyrri samskiptum sínum við Norrænu 
ráðherranefndina lagt áherslu á mikilvægi þess að miðla aðgengilegum 
upplýsingum um jafnréttissamstarf í víðu samhengi til almennings og 
stjórnmálamanna í löndunum. Þessu er áfram gert ráð fyrir í einu af 
áherslusviðum nýju áætlunarinnar, og er það mikilsvert.  
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Samþætting jafnréttismála innan fagsviða Norrænu ráðherranefndarinnar  
Að lokum telur nefndin mikilvægt að styðja við samþættingu jafnréttis-
mála innan fagsviða Norrænu ráðherranefndarinnar svo að sjónarmið 
jafnréttis og margbreytileika án aðgreiningar séu rauður þráður í norrænu 
samstarfi. 

5. Niðurstaða 

Með hliðsjón af ofangreindu leggur borgara- og neytendanefndin til að  

Norðurlandaráð beini tilmælum til Norrænu ráðherranefndarinnar um 

að hrinda í framkvæmd ráðherranefndartillögu um Norræna 
samstarfsáætlun um jafnréttismál 2015–2018: „Saman í þágu 
jafnréttis – öflugri Norðurlönd“ að teknu tilliti til þeirra sjónarmiða 
sem koma fram í nefndarálitinu. 

 
 
 
Kaupmannahöfn, 9. október 2014 

Annicka Engblom (M) 
Björt Samuelsen (Tj.) 
Elín Hirst (Sj.) 
Henrik Dam Kristensen (S) 

Jan Lindholm (MP)
Kristian Norheim (FrP) 
Knut Storberget (A) 
Satu Haapanen (gröna) 
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RÁÐHERRANEFNDARTILLAGA 

Til 

Norðurlandaráðs 
Afrit 

 
Frá 

Norrænu ráðherranefndinni 
Efni: 

Ráðherranefndartillaga um norræna samstarfsáætlun um jafnréttismál 2015–
2018: Saman í þágu jafnréttis – öflugri Norðurlönd 

Tillaga ráðherranefndarinnar Saman í þágu 
jafnréttis – öflugri Norðurlönd   
Útdráttur 
Markmið norrænu samstarfsáætlunarinnar um jafnréttismál fyrir tímabilið 
2015–2018 er að stuðla að skilvirku jafnréttissamstarfi í norrænu 
löndunum, á Álandseyjum, í Færeyjum og á Grænlandi og auka þekkingu 
um jafnrétti á Norðurlöndum meðal almennings, þingmanna og ríkis-
stjórna en einnig innan stofnana og verkefna Norrænu ráðherranefndar-
innar. Norrænt samstarf á að vera hluti af alþjóðlegu samstarfssvæði og 
taka þátt í reynsluskiptum á alþjóðavettvangi, t.d. á vettvangi SÞ. 
Samstarfið teygir sig einnig til grannsvæða Norðurlanda; Eystrasalts-
landanna, Norðvestur-Rússlands og norðurslóða. 
Í samstarfsáætluninni 2015–2018 eru tvö meginþemu: annars vegar 
opinbert rými og hins vegar velferð og nýsköpun. Í áætluninni eru einnig 
tvö þverfagleg þemu: sjálfbær þróun með áherslu á margbreytileika og 
virk þátttaka karla og drengja í jafnréttisstarfi. Þá skal stefnan um 
samþættingu jafnréttissjónarmiða koma til framkvæmdar með jafnréttis-
áætluninni. 
 
Undir þemanu „opinbert rými“ stefna norrænu löndin, Álandseyjar, 
Færeyjar og Grænland að eftirfarandi: 

- konur og karlar skulu hafa jafnt aðgengi að og tækifæri til áhrifa, 
þátttöku í ákvarðanaferlum og mótun velferðarsamfélaga á 
Norðurlöndum; 

- konur og karlar á Norðurlöndum skulu hafa aðgengi að fjölmiðlum 
á sömu forsendum; 

- vinna skal gegn klámvæðingu opinbers rýmis; 
- vinna skal gegn þeirri andstöðu sem jafnréttisbaráttan mætir, sem 

og hatursáróðri á grundvelli kyns. 
 

Undir þemanu „velferð og nýsköpun“ stefna norrænu löndin, Álandseyjar, 
Færeyjar og Grænland að eftirfarandi:  

- konur og karlar, stúlkur og drengir á Norðurlöndum skulu hafa 
sömu möguleika til menntunar, náms og rannsókna og til að hlúa 
að sínum persónulegu hugðarefnum, áhugamálum og hæfileikum; 

- konur og karlar á Norðurlöndum skulu hafa sömu möguleika til 
þátttöku á vinnumarkaði og fjárhagslegs sjálfstæðis; 

- konur og karlar á Norðurlöndum skulu hafa sömu möguleika til að 
samþætta fjölskyldulíf og atvinnu; 

- kynbundið ofbeldi verður ekki liðið á Norðurlöndum; 
- auka skal þekkingu um heilsufar kvenna og karla, stúlkna og 

drengja og tryggja að konur og karlar, stúlkur og drengir hafi 
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sama aðgengi að heilsugæslu og félagslegri þjónustu og sömu 
möguleika á heilbrigði og vellíðan. 

Norræna samstarfsáætlunin um jafnréttismál fyrir tímabilið 2015–
2018 
 
Samstarf norrænu landanna, Álandseyja, Færeyja og Grænlands á sviði 
jafnréttismála grundvallast á sameiginlegri framtíðarsýn um jafnrétti og 
sömu tækifæri, réttindi og skyldur fyrir alla Norðurlandabúa, óháð kyni. 
 
Jafnrétti felur í sér að konur og karlar, stúlkur og drengir, séu jöfn að 
völdum og áhrifum og hafi sömu réttindi, ábyrgð, skyldur og tækifæri á 
öllum sviðum lífsins. Á Norðurlöndum höfum við náð árangri í jafnréttis-
baráttunni með lagasetningu og pólitískum aðgerðum, en höfum þó ekki 
náð fram raunverulegu jafnrétti kynjanna. Forsenda jafnréttis í 
samfélaginu er heildræn stefna í jafnréttismálum sem gagnast ekki aðeins 
einstaklingum heldur samfélaginu í heild. Það styður við þróun á öllum 
sviðum samfélagsins þegar tekst að nýta hæfni, þekkingu, reynslu og gildi 
beggja kynja og möguleika þeirra til áhrifa.  
Norrænu löndin, Álandseyjar, Færeyjar og Grænland hafa stundum farið 
ólíkt að í jafnréttisbaráttu sinni, byggt stofnanir upp á mismunandi hátt og 
valið mismunandi aðgerðir, en aðalatriðið er að öll hafa þau unnið ötullega 
að því að ná árangri. Árangur næst ekki af sjálfum sér heldur er hann bein 
afleiðing mikillar vinnu, sem stöðugt þarf að hlúa að svo ekki verði aftur-
kippur. Það er stöðugt ferli að byggja upp lýðræðissamfélag þar sem 
jafnrétti ríkir og konur og karlar hafa sömu tækifæri, réttindi og ábyrgð. 
Jafnréttismál eru ekki einangrað fyrirbæri – jafnrétti snertir líf okkar allra.  
 
Norrænt jafnréttissamstarf hefur eftirtalin meginmarkmið á tímabili 
áætlunarinnar 2015–2018::  

1. Að stuðla að skilvirkara og fjölbreytilegra jafnréttissamstarfi í 
norrænu löndunum, á Álandseyjum, í Færeyjum og á Grænlandi.  

2. Að styðja við alþjóðlegar skuldbindingar landanna á sviði 
jafnréttismála og skapa samlegðaráhrif milli landanna.  

3. Að auka þekkingu um jafnrétti og jafnréttissamstarf á Norður-
löndum meðal almennings, þingmanna og ríkisstjórna.   

4. Að styðja öll fagsvið Norrænu ráðherranefndarinnar í starfi þeirra 
að auknu jafnrétti. 
 
 

1. Norrænt jafnréttissamstarf á að stuðla að skilvirkara og fjölbreyti-
legra jafnréttissamstarfi í norrænu löndunum, á Álandseyjum, í 
Færeyjum og á Grænlandi.  

Norrænt jafnréttissamstarf hefur stuðlað að aukinni þekkingu og víðtækari 
samvinnu landanna. Fyrir tilstilli ráðstefna, funda, þekkingaröflunar, 
úttekta og rannsókna eykst þekking okkar á málaflokkinum, en það færir 
okkur nær markmiðinu um jafnrétti á Norðurlöndum. Norrænt jafnréttis-
samstarf eflir jafnréttisstarfið í löndunum og miðar að því að koma á 
jafnrétti innan stofnana og verkefna Norrænu ráðherranefndarinnar. Með 
samstarfinu er stefnt að því að læra af og styðja hvert annað með því að 
skiptast á góðri og slæmri reynslu.  
 

2. Norrænt jafnréttissamstarf á að styðja við alþjóðlegar skuld-
bindingar landanna á sviði jafnréttismála og skapa samlegðaráhrif 
milli landanna.  

Jafnréttismál eru ofarlega á baugi á Norðurlöndum og önnur lönd eru 
áhugasöm um að heyra af reynslu okkar af jafnréttisstarfi. Reynsla okkar 
sýnir að jafnrétti snýst ekki bara um réttlæti og lýðræði heldur er það 



 
 
 
 

 Blaðsíða 7 af 11 

Norðurlandaráð 

Tilmæli 29/2014 

Fyrra skjalsnúmer: 
B 299/medborger 

Fjallað um í: 
Borgara- og neytendanefnd 

Málsnúmer 14-00129-16 

Fylgiskjal: 
Nefndarálit um ráðherratillögu 
 
 
Norðurlandaráð 

Tilmæli 29/2014 

Fyrra skjalsnúmer: 
B 299/medborger 

Fjallað um í: 
Borgara- og neytendanefnd 

Málsnúmer 14-00129-16 

Fylgiskjal: 
Nefndarálit um ráðherratillögu 
 
 

nauðsynlegt frá hagrænu sjónarmiði og einn af hornsteinum norrænu 
velferðarsamfélaganna. Ætlunin er að Norðurlönd verði áfram ábyrgt 
samstarfssvæði frá alþjóðlegu sjónarmiði og taki þátt í umræðum á 
alþjóðavettvangi til að stuðla að jafnrétti. Tilgangur norræns samstarfs á 
sviði jafnréttismála er ennfremur að efla samstarf landanna hvað varðar 
alþjóðlegar skuldbindingar og skapa samlegðaráhrif milli þeirra.  
 
Norrænt samstarf verður hluti af ábyrgu, alþjóðlegu samstarfssvæði og 
því verður unnið með öðrum lykilaðilum á gildistíma áætlunarinnar, upp 
að því marki sem slíks telst þörf.  
 
Á vettvangi SÞ kemur norrænt samstarf til með að styðja við aðgerðir 
norrænu landanna á sviði jafnréttismála og gera norrænt jafnréttis-
samstarf sýnilegra. 
 
Á gildistíma samstarfsáætlunarinnar verður samstarf á grannsvæðum 
Norðurlanda áfram forgangsmál, einkum í Eystrasaltsríkjunum, 
Norðvestur-Rússlandi og á norðurslóðum. Samstarf Norðurlanda og 
Eystrasaltsríkjanna byggir á samræðu og jöfnuði og er grundvallað á 
sérstakri norræn-baltneskri samstarfsáætlun og á almennum áætlunum 
Norrænu ráðherranefndarinnar um samstarf við Eistland, Lettland og 
Litháen. Samstarfið við Norðvestur-Rússland miðar að því að rækta góð 
grannatengsl, byggð á gagnkvæmum vilja til að efla lýðræði og jafnrétti á 
öllu svæðinu og er grundvallað á áætlun Norrænu ráðherranefndarinnar 
um samstarf við Norðvestur-Rússland. Samstarfið á norðurslóðum er 
grundvallað á samstarfsáætlun Norrænu ráðherranefndarinnar um málefni 
Norðurslóða.  
 

3. Norrænt jafnréttissamstarf á að auka þekkingu um jafnrétti og 
jafnréttissamstarf á Norðurlöndum meðal almennings, þingmanna 
og ríkisstjórna.   

Við Norðurlandabúar höfum nýtt sameiginlegan styrk okkar gegnum tíðina 
til þess að skapa samlegðaráhrif og skiptast á reynslu í þeim tilgangi að 
finna skilvirkar lausnir á ýmsum sviðum, almenningi í norrænu löndunum, 
á Álandseyjum, í Færeyjum og á Grænlandi til góða. Rannsóknir sýna að 
þekking á norrænu samstarfi hefur dalað meðal almennings í löndunum. 
Þá sýna rannsóknir að jafnrétti er álitið grundvallargildi í norrænu 
löndunum, á Álandseyjum, í Færeyjum og á Grænlandi, en jafnframt að 
dregið hefur úr skilningi á gildi og nauðsyn öflugs jafnréttisstarfs. Með því 
að auka sýnileika norræns jafnréttissamstarfs er ætlunin að auka um leið 
þekkingu um jafnréttismál og gildi þeirra fyrir norrænu velferðar-
samfélögin. Jafnréttissamstarfi á Norðurlöndum er ætlað að skapa 
umræðuvettvang milli landanna þar sem ráðamenn taki virkan þátt í að 
móta skoðanir með fræðslu og í fjölmiðlum.   
 

4. Norrænt jafnréttissamtarf á að styðja öll fagsvið Norrænu 
ráðherranefndarinnar í starfi þeirra að auknu jafnrétti.  

Ákvörðun norrænu samstarfsráðherranna (MR-SAM) um að samþætta 
jafnréttissjónarmið í starfsemi Norrænu ráðherranefndarinnar er ætlað að 
skapa betri forsendur til að raungera markmið ráðherranefndarinnar um 
jafnrétti kynjanna. Í stefnunni felst að öll fagsvið skuli samþætta sjónar-
mið kyns og jafnréttis í starfsemi sinni. Við samþættinguna eiga 
samstarfssviðin að nýta úrræði og starfshætti sem geri kynjavídd 
ákvarðana og aðgerða sýnilega. Forsenda samþættingar jafnréttissjónar-
miða er að kanna hverjar afleiðingar ákvarðana okkar og skoðana eru frá 
jafnréttissjónarmiði og að uppfylla sett jafnréttismarkmið innan hvers 
fagsviðs. Hvert fagsvið ber ábyrgð á því að setja fram og framkvæma 
sérleg markmið á sviði jafnréttismála og skal þar ganga út frá þeim 
málefnum sem samstarfssviðin standa frammi fyrir hverju sinni. Fagsviðin 
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gefa skýrslur árlega um framgang jafnréttisstarfsins. Aðalatriði skýrsln-
anna verða tekin saman og birt í skýrslu Norrænu ráðherranefndarinnar 
um jafnréttismál, sem er kynnt á þingi Norðurlandaráðs.  
 
Hvert fagsvið ber ábyrgð á að stuðla að jafnrétti í eigin starfsemi en þó er 
mikilvægt að jafnréttisráðherrarnir beri áfram ábyrgð á að taka frumkvæði 
og beita sér fyrir þróun mála, svo að norrænt jafnréttissamstarf verði 
öflugt hér eftir sem hingað til. Samræða og samstarf jafnréttismálasviðs 
við hin fagsviðin er forsenda velheppnaðrar samþættingar jafnréttis-
sjónarmiða, og hlutverk sviðs jafnréttismála er að styðja við og samræma 
aðgerðir í samþættingarstarfinu.  
 
Skipulag starfsins 
Ráðherranefndin um jafnréttismál (MR-JÄM) hefur umsjón með norrænu 
jafnréttissamstarfi. Embættismannanefndin um jafnréttismál (ÄK-JÄM) sér 
um að undirbúa mál fyrir MR-JÄM og hrinda ákvörðunum ráðherranna í 
framkvæmd. Formennskuland ráðherranefndarinnar hverju sinni hefur 
yfirumsjón með samstarfi MR- og ÄK-JÄM. Starfsemi ráðherranefndarinnar 
er kynnt árlega í áætlun þar sem greint er frá fyrirhuguðum aðgerðum til 
að ná markmiðum samstarfsáætlunarinnar. Samstarfsstofnun MR-JÄM er 
NIKK (Norræna upplýsingaveitan um kynjafræði), sem hefur það verkefni 
að miðla rannsóknum og upplýsingum á sviði jafnréttismála og gera þær 
sýnilegar í norrænu samhengi. NIKK sér einnig um að auglýsa styrki úr 
styrkjaáætlun MR-JÄM fyrir verkefni sem hafa norrænan virðisauka sem 
og á sviði jafnréttismála.  
 
Jafnréttisstarfið skal byggja á rökstuddri þekkingu og staðreyndum svo 
sem hagtölum með kynjavídd, kynjafræðirannsóknum og þekkingu virkra 
lykilaðila í jafnréttisstarfi á jafnréttismálum. Starfsaðferðirnar geta falist í 
því að hafa áhrif á umræðuna, miðla góðum fordæmum, skapa vettvang 
fyrir norrænar og alþjóðlegar umræður, hvetja til jafnréttisrannsókna á 
norrænum vettvangi eða samantektar yfirlita yfir rannsóknir og að 
samræma tengslanet og upplýsingaskipti um löggjafarstarf í löndunum.  
 
Samstarfið á að vera öflugt og laga sig stöðugt að þörfum landanna og 
þeim vandamálum sem norrænu löndin, Álandseyjar, Færeyjar og 
Grænland standa frammi fyrir hverju sinni.  
 
Tvö meginþemu samstarfsáætlunarinnar  
Samstarfsáætlunin hefur tvö meginþemu: annars vegar opinbert rými og 
hins vegar velferð og nýsköpun. Innan þessara málflokka er fjöldi 
markmiða sem norrænu jafnréttisráðherrarnir vilja leggja áherslu á 
gildistíma samstarfsáætlunarinnar 2015–2018. Þessi breiðu og almennu 
þemu vekja athygli á þörfinni fyrir markvisst jafnréttisstarf. Á gildistíma 
áætlunarinnar mun jafnréttisráðherrunum gefast færi á veita fleiri 
tengdum málaflokkum forgang. Árangursríkt jafnréttisstarf veltur einnig á 
samstarfi milli fagsviða. 
 
 
 
 
Þverfagleg þemu: sjálfbær þróun og virk þátttaka karla og drengja 
Í áætluninni eru einnig tvö þverfagleg þemu: sjálfbær þróun með áherslu 
á margbreytileika og virk þátttaka karla og drengja í jafnréttisstarfi.  
 
Stefna Norrænu ráðherranefndarinnar um sjálfbæra þróun er 
stefnumótunarskjal allra fagsviða ráðherranefndarinnar og vill svið 
jafnréttismála leggja áherslu á félagslega sjálfbærni og, innan hennar, 
sjónarmið fjölbreytileika. Hætt er við því að viðmið og gildi samfélagsins 
setji okkur takmörk og valdi því að ýmsir eiginleikar, geta og hæfni 
einstaklinga af ólíkum kynjum og uppruna, á ýmsum aldri, sem aðhyllast 
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mismunandi trúarbrögð og hafa mismunandi kynhneigð og starfsgetu, 
verði ekki nýtt til fulls. Svið jafnréttismála nýtir því stefnuna um sjálfbæra 
þróun þar sem það á við til samþættingar sjónarmiða fjölbreytileika í 
starfsemi sinni.  
 
Sjónarmið karla og drengja er mikilvægt í jafnréttisstarfi. Aðkoma karla að 
jafnréttisbaráttu einskorðaðist áður við þátttöku þeirra í kvennabaráttunni 
en núorðið snýst hún um sértæk jafnréttismál sem snúa að körlum, t.d. á 
sviðum heilbrigðis- og velferðarmála, menntunarmála, jöðrunar innan 
samfélagsins og föðurhlutverks/samkenndar. Kyn eitt og sér skýrir ekki 
þann mun sem er á konum og körlum og slíkur munur er heldur ekki 
vandamál í sjálfum sér, en ef stuðla á að jafnrétti er mikilvægt að 
rannsaka og taka mið af hlutverki karlmanna við ýmsar aðstæður í 
samfélaginu, á vinnumarkaði og í fjölskyldulífi. Jafnari skipting í umönnun 
inni á heimilinu eflir hvort tveggja, möguleika kvenna á vinnumarkaði og 
karla í föðurhlutverkinu. Karlar í hefðbundnum kvennastéttum vega á móti 
hefðbundinni kynjaskiptingu vinnumarkaðarins, efla starfsmöguleika 
beggja kynja og minnka kynbundinn launamun sem stafar af kynjaskipt-
ingu á vinnumarkaði. 
 
Opinbert rými  
Jöfn tækifæri kvenna og karla til stjórnmálaþátttöku og samfélagsþróunar 
eru forsenda virks lýðræðis í opinberu rými. Konur og karlar, stúlkur og 
drengir hafa rétt til þátttöku í umræðum í opinberu rými á vettvangi 
fjölmiðla, stjórnmála, hagstjórnar og margvíslegrar ákvarðanatöku. Sá 
möguleiki er fyrir hendi að staðlaðar kynjaímyndir eflist í opinberu rými, 
sem getur staðið í vegi fyrir jöfnum tækifærum kvenna og karla til þátt-
töku í lýðræðislegri umræðu. Undir opinbert rými falla ýmiss konar miðlar, 
svo sem dagblöð, auglýsingar, tölvuleikir og samfélagsmiðlar. 
 
Norrænu löndin, Álandseyjar, Færeyjar og Grænland stefna að eftir-
farandi: 
 
Konur og karlar skulu hafa jafnt aðgengi að og tækifæri til áhrifa, þátttöku 
í ákvarðanaferlum og mótun velferðarsamfélaga á Norðurlöndum.  
Norðurlönd eru þekkt fyrir tiltölulega hátt hlutfall kvenkyns fulltrúa á 
þjóðþingum og í ríkisstjórnum, en það er árangurinn af starfi sem í meira 
en öld hefur miðað að því að auka þetta hlutfall innan stjórnmálalífsins 
sem utan þess. Þrátt fyrir þetta er valdi, ábyrgð og félagslegum úrræðum 
enn misskipt milli kynja á Norðurlöndum. Konur og karlar eiga að hafa 
sömu tækifæri til þátttöku í ákvarðanaferlum á ýmsum sviðum 
samfélagsins. Pólitískir ákvarðanaferlar verða að endurspegla samfélagið 
ef þeir eiga að efla lýðræðið og virkni þess. Fyrirfram mótaðar skoðanir, 
staðlaðar hugmyndir og viðmið samfélagsins mega ekki koma í veg fyrir 
að konur og karlar hafi jafna möguleika á að móta stjórnmál, framkvæmd 
og efnahagslíf.   
 
 
Konur og karlar á Norðurlöndum skulu hafa aðgengi að fjölmiðlum á sömu 
forsendum. 
Fjölmiðlar gegna lykilhlutverki við að endurspegla fjölbreytileika 
samfélagsins. Margvíslegar rannsóknir sýna að konur og karlar birtast ekki 
í jöfnum hlutföllum í fjölmiðlum og að einnig gætir kynjaskekkju meðal 
fólks sem skrifar og segir fréttir á Norðurlöndum. Þar að auki eiga konur 
minni hlut en karlar í ákvarðanatökum á fjölmiðlum og sú mynd sem gefin 
er af konum sem sérfræðingum og í fréttum endurspeglar ekki raunveru-
leikann.  
 
Vinna skal gegn klámvæðingu opinbers rýmis.  
Kynjuð og stöðluð framsetning kvenna og karla í opinberu rými vinnur 
gegn markmiðinu um jafnrétti í samfélaginu. Snyrtar ljósmyndir af konum 
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og körlum í fjölmiðlum, strangar útlitskröfur og samkeppnismiðuð 
hegðunarviðmið, auk vaxandi klámvæðingar opinbers rýmis, bjóða 
stúlkum og drengjum takmarkað úrval fyrirmynda. Framsetning kvenna 
og karla, stúlkna og drengja í fjölmiðlum, menningu og samskiptum hefur 
áhrif á sjálfsmyndir fólks. Það er nauðsynlegt að halda meðvitund um 
hvernig staðalmyndum kynja er miðlað í samfélaginu og þær síðan 
tvíefldar með framsetningu í fjölmiðlum, þar á meðal samfélagsmiðlum.  
 
Vinna skal gegn þeirri andstöðu sem jafnréttisbaráttan mætir, sem og 
hatursáróðri á grundvelli kyns. 
Jafnréttisbarátta og femínismi mæta andstöðu, bæði alþjóðlega og á 
Norðurlöndum. Umræða um kerfisbundið og rótgróið misrétti milli kvenna 
og karla, stúlkna og drengja, um hvort búið sé að uppræta það og hver 
hafi hag af því er nokkuð viðvarandi á Norðurlöndum og innlegg í hana 
byggja oft á fordómum. Andstaða við jafnréttisbaráttu kemur m.a. fram í 
nafnlausum hatursáróðri sem í mörgum tilvikum er kynbundinn og beinist 
ósjaldan að konum. Opinber umræða sem heldur á lofti og áréttar 
neikvæðar og staðlaðar kynjaímyndir og hugmyndir um m.a. konur, eflir 
þessa andstöðu. Vinna má gegn henni með því að halda réttindum, 
skyldum og möguleikum beggja kynja á lofti, eiga í samræðu um jafnrétti 
og efla þekkingu um kerfisbundið misrétti.  
 
Velferð og nýsköpun 
Norðurlönd eru nýskapandi á ýmsum sviðum, svo sem í velferðar- og 
menntamálum, skapandi greinum og á sviðum sjálfbærni, frumkvöðla-
starfsemi og rannsókna. Norræn samfélög einkennast af því að unnið er 
að jöfnum tækifærum kvenna og karla til þátttöku á vinnumarkaði og til 
menntunar, til að samþætta fjölskyldulíf og atvinnu, jöfnu aðgengi að 
heilbrigðisþjónustu og sömu möguleikum til þess að sinna líkamlegu 
heilbrigði sínu. Jafnrétti er grundvöllur nýsköpunar og velferðar. 
Nýskapandi félagslegar lausnir til að auka jafnrétti hafa eflt þróun 
norrænna velferðarsamfélaga.  
 
Norrænu löndin, Álandseyjar, Færeyjar og Grænland stefna að eftir-
farandi: 
 
Konur og karlar, stúlkur og drengir á Norðurlöndum skulu hafa sömu 
möguleika til menntunar, náms og rannsókna og til að hlúa að sínum 
persónulegu hugðarefnum, áhugamálum og hæfileikum. 
Á Norðurlöndum í dag eru fleiri konur en karlar með æðri menntun. 
Stúlkur og drengir eiga að hafa sama aðgengi að menntun og námsval 
þeirra á ekki að stjórnast af stöðluðum kynjaímyndum. Börn byrja ung að 
móta með sér kynhlutverk og mikilvægt er að tekið sé tillit til kynja-
sjónarmiða við gerð námskrár. Vinna þarf markvisst að því í leikskólum og 
skólum að stúlkur og drengir afli sér sömu grundvallarfærni og hafi sömu 
möguleika, til að fyrirbyggja að nemendur af mismunandi kyni búi yfir 
mismunandi þekkingu og færni að skóla loknum. Annar mikilvægur flötur 
á jafnréttisstarfi skólanna er aðgengi að námsráðgjöf sem ekki byggir á 
hefðbundnum staðalmyndum kynjanna og sem leggur grunn að náms- og 
starfsvali sem ekki miðast við kyn. Samstarf við foreldra, sjálfboðaliða-
samtök á borð við ungmennafélög, sveitarfélög, landsvæði og einka-
geirann er forsenda velheppnaðs jafnréttisstarfs í skólunum.  
 
Konur og karlar á Norðurlöndum skulu hafa sömu möguleika til þátttöku á 
vinnumarkaði og fjárhagslegs sjálfstæðis. 
Jafnir möguleikar til að stunda arðvænlega vinnu, hafa tekjur og öðlast 
þar með fjárhagslegt sjálfstæði eru grundvallarforsenda fyrir jafnrétti 
kynjanna. Réttindi til sömu launa fyrir sömu vinnu eru mikilvægt 
jafnréttismarkmið sem lögbundið er í öllum norrænu löndunum. Grund-
vallarforsenda hagvaxtar er rík þátttaka beggja kynja á vinnumarkaði. 
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Það hefur lengi verið eitt af jafnréttismarkmiðum norrænu landanna að 
skapa kynjunum jafnar forsendur á vinnumarkaði. Konur og karlar eiga að 
hafa sömu tækifæri til að velja sér starfsvettvang og ná langt á þeim 
vettvangi. Norrænn vinnumarkaður einkennist af kynjaskiptingu þar sem 
konur og karlar starfa oft innan ólíkra stétta og eru kvennastörfin í 
mörgum tilfellum lágt launuð en karlastörfin hátt launuð. Þá einkennist 
vinnumarkaðurinn af ójafnri skiptingu kvenna og karla á mismunandi 
stjórnunarstigum, sem leiðir til þess að kraftar fólks nýtast ekki til fulls.  
 
Konur og karlar á Norðurlöndum skulu hafa sömu möguleika til að 
samþætta fjölskyldulíf og atvinnu.  
Konur á Norðurlöndum í dag bera meiri ábyrgð en karlar á fjölskyldu og 
heimili, og víða á Norðurlöndum er erfiðara fyrir karla að taka foreldra-
orlof. Efla á möguleika beggja kynja til að sinna foreldrahlutverkinu, taka 
þátt í barnauppeldi og afla tekna til heimilisins. Þá vinna konur á Norður-
löndum hlutastörf í meira mæli en karlar, oft til þess að auðvelda 
samþættingu atvinnu og fjölskyldulífs, en það hefur áhrif á efnahagslífið, 
launa- og starfsþróun einstaklinga og eftirlaun þeirra. Það felst áskorun í 
því fyrir bæði kyn að feta meðalveg milli atvinnu og fjölskyldulífs. Jafnari 
skipting ábyrgðar og vinnu, launaðrar sem ólaunaðrar, er líka eftirsóknar-
verð með tilliti til sömu tækifæra til þess að stunda áhugamál og sjálf-
boðastarf í frístundum.  
 
Kynbundið ofbeldi verður ekki liðið á Norðurlöndum.  
Allar birtingarmyndir kynbundins ofbeldis bitna mest á konum. Kynbundið 
ofbeldi tekur meðal annars til ofbeldis inni á heimilum, ofbeldis í nánum 
samböndum, ýmissa mynda kynferðislegs ofbeldis, nauðungarhjónabanda, 
umskurnar kvenna og heiðurstengds ofbeldis og mansals í kynferðislegu 
skyni. Kynbundið ofbeldi brýtur gegn mannréttindum og er ein birtingar-
mynd mismununar, auk þess að vera til marks um ójöfn valdatengsl 
kynjanna gegnum tíðina. Kynbundið ofbeldi ógnar öryggi þolenda, stendur 
í vegi fyrir jafnrétti og hefur mikinn fjárhagslegan kostnað í för með sér 
fyrir samfélagið. Það er mikilvægt að standa vörð um áhættuhópa hvað 
kynbundið ofbeldi snertir og sömuleiðis um réttindi þolenda í baráttunni 
gegn því. Baráttan gegn kynbundnu ofbeldi krefst einnig fyrirbyggjandi 
aðgerða sem fela í sér breytingar á viðhorfum fólks og upprætingu 
staðlaðra kynjaímynda. Allir aðilar sem eru í aðstöðu til að hafa áhrif á 
viðhorf fólks, svo sem yfirvöld, einkaaðilar, fjölmiðlar og samfélagið, skulu 
koma að starfinu.  
 
Auka skal þekkingu á heilsufari kvenna og karla, stúlkna og drengja og 
tryggja að konur og karlar, stúlkur og drengir hafi jafnt aðgengi að heilsu-
gæslu og félagslegri þjónustu og sömu möguleika á heilbrigði og vellíðan.  
Allir, óháð kyni, hafa rétt á bestu mögulegu líkamlegri, andlegri og 
félagslegri líðan, heilsu og aðgengi að heilsugæslu og félagslegri þjónustu 
til að tryggja möguleika til þátttöku á öllum sviðum opinbers vettvangs og 
einkalífs. Í dag er munur á kynjunum hvað snertir aðgengi að heilsugæslu 
og félagslegri þjónustu, lífslíkur, aðgengi að viðeigandi læknisrannsóknum 
og veikindarétt. Við meðferð málefna sem tengjast heilsu og vellíðan þarf 
að taka tillit til jafnréttissjónarmiða til að tryggja heilsu kvenna og karla, 
stúlkna og drengja á jöfnum forsendum. 
 


