MEDDELELSE TIL NORDISK RÅD

Svar på Rek. 11/2016 Gemensamma åtgärder mot trakasserier och stalkning i
Norden
1.

Rekommandation

Rekommandationen har følgende ordlyd:
Nordisk råd rekommanderer Nordisk Ministerråd
att belysa den övergripande problematiken kring trakasserier genom att arrangera en nordisk konferens
för utbyte av erfarenheter om trakasserier av olika slag inklusive sexuella trakasserier på arbetsplatsen,
näthat och stalkning.

2.

Meddelelse fra Nordisk Ministerråd

Nordisk Ministerråd arbejder aktivt for at forebygge og bekæmpe diskriminering og hadefulde ytringer i samfundet. Det
handler om at skabe et åbent, fredeligt og inkluderende samfund hvor alle føler tilhørighed.
Ministerrådet for Ligestilling (MR-JÄM) har aktivt prioriteret spørgsmålet siden 2015, hvilket er en naturlig opfølgning på
MR-JÄM’s samarbejdsprogram ”Tillsammans för jämställdhet – ett starkare Norden: Samarbetsprogram för det nordiska
jämställdhetssamarbetet 2015–2018”. I samarbejdsprogrammet er ligestilling i det offentlige rum er et klart defineret mål.
Herunder efterstræbes det, at kvinder og mænd i Norden skal have lige adgang til medier på lige vilkår, at seksualisering
af det offentlige rum modarbejdes, at kvinder og mænd skal have lige muligheder for at deltage i og påvirke den offentlige debat, det offentlige rum og beslutningsprocesser, uden at opleve kønsbaserede hadefulde ytringer. Det handler givetvis om at sikre mænd og kvinder, drenge og pigers tryghed i samfundet, på nettet, på arbejdspladsen, samt i arbejdslivet, uanset erhverv og baggrund.
Ministerrådet for Arbejdsliv (MR-A) har ligeledes en prioritering om at skabe et godt arbejdsmiljø frit for alle former for
diskriminering samt fremme af god ledelse i samarbejdsprogrammet ”Fælles udfordringer og nordisk nytte: Program for
Nordisk Ministerråds samarbejde på arbejdslivsområdet 2013-17”. Spørgsmål om at modvirke chikane i forskellige former
har også været behandlet inden for arbejdslivsområdet inden for de seneste år.
Under henvisning til Nordisk Råds rekommandation kan Nordisk Ministerråd påvise følgende prioriteringer og planer for
2017.
Norges formandskab på ligestillingsområdet sætter særskilt fokus på kønsbaseret chikane, vold, hadefulde ytringer og
trusler. Mænd udsættes i højere grad end kvinder for trusler og had når de deltager i samfundsdebatten. Samtidigt er h adefulde ytringer mod kvinder i større grad rettet mod deres køn, seksualitet og udseende. Forskning tyder på, at kvinder
ændrer deres deltagelse i det offentlige rum på grund af hadefulde ytringer og chikane. Der er derfor nødvendigt at bekæmpe hadefulde ytringer således, at vi sikrer alles deltagelse i samfundet, på arbejdsmarkedet og i det offentlige rum.
Norges formandskab forsøger desuden at opnå synergier med den norske regerings handlingsplan inden for samme t ematik.
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Under Norges formandskab planlægges en stor nordisk/international konference om sexisme og hadefulde ytringer den
21.-22. juni 2017 i Stavanger. Fokus for konferencen er i linje med målene i MR-JÄM’s samarbejdsprogram om ligestilling i
det offentlige rum, om at modvirke kønsbaserede hadefulde ytringer, samt om nultolerance for kønsbaseret vold, idet
nethad i stigende grad betragtes som en ny form for vold.
Formålet med konferencen er at skabe dialog om disse tematikker, samt fremme videndeling og præsentere den nyeste
kundskab på området.
Ved konferencen lanceres resultaterne fra projektet ”Hat och hot på nätet” der slutføres i foråret 2017. Embedsmandskomitéen for Ligestilling (EK-JÄM) igangsatte i 2016 dette store projekt, som udføres af det nordiske samarbejdsorgan
Nordisk Information for Kundskab om Køn (NIKK). Målet er at bidrage til et kundskabsforankret arbejde mod kønsbas erede hadefulde ytringer, trusler og krænkelser på nettet. Projektet skal sammenstille og analysere forskning, rettigheder
og juridiske handlingsmuligheder, der skal udmunde i en kortlægning og rekommandationer til, hvordan man fortsat kan
modvirke nethad og trusler, både politisk og juridisk.
Derudover lanceres et nyt målrettet informationsmateriale til nordiske børn og unge i alderen 10-18 år ved konferencen.
Informationsmaterialet er udarbejdet af de nordiske myndigheder og indeholder blandt andet strategier for, hvordan
børn og unge kan takle hadefulde ytringer i hverdagen.
Konferencen bygger på tidligere aktiviteter på ligestillingsområdet som følge af, at MR-JÄM i 2015 tog initiativ til en større satsning mod sexisme og hadefulde ytringer. Under Danmarks formandskab afvikledes et seminar om sexisme og hadefulde ytringer den 2.-3. november 2015. I forbindelse med seminaret udførte Als Research et kort notat, hvor tidligere
research på området blev oplistet og forslag til forandringsarbejde fra seminaret blev noteret. Under Finla nds formandskab blev samme tematikker rejst ved MR-JÄM’s side-event på FN’s årlige Commission on the Status of Women (CSW) i
New York i 2016. Ovenfornævnte projekt ”Hat och hot på nätet” er en opfølgning på dette indledende arbejde.
I 2017 arbejder den nordiske arbejdsmiljøinstitution NIVA i Helsingfors desuden med at gennemføre særskilte kurser om
Bullying and Harassment at Work. I juni 2017 planlægges også et NIVA-kursus om Diversity and Inclusion Management.
I lyset af den kommende konference og kurser anser Nordisk Ministerråd hermed, at rekommandationens intention er
opfyldt.
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