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¨Män och jämställdhet 

Mäns deltagande i jämställdhetsarbetet tvärgånde tema i 

Nordiska samarbetet 

» 4- 6 juni hålls en konferens vid Islands universitet om 

forskning - och jämställdhet Nordisk forening for forskning 

om män och maskuliniteter: 

 Den finansielle krisen 

 Gobale maskulininteter  

 Män och feminism  

 Familie – arbetsbalancen  

 Faderskab og forældreledighed  

 Maskulinintet och massmedia  

 At konfrontere seksuelt vold 

 Antifeminisme og xenofobi 

http://nfmm2014.yourhost.is/ 
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Jubileumskonferens – Nordiskt samarbete i 40 år 

 

 

» Jubileumskonferens om uppnådda resultat och framtida mål 

på jämställdhetsområdet arrangeres den 26 augusti  i 

Reykjavík 

 

» http://jubilconf.yourhost.is/program 

 

 

» Paralellt med konferensen genomförs ett ministermöte med  

deltagande från Norden og Baltikum  

 

http://jubilconf.yourhost.is/program
http://jubilconf.yourhost.is/program


Könsbestemt vold 

 

 

» Expertseminarieum den 25 september i Reykjavik om 

nolltolerans mot könsrelaterat vold 

 

 

 

» Evaluering i Norden om åtgärder som har gett goda resultat  
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Jämställdhet på arbetsmarknaden 

 

» Afslutnings konferens på deltidsprojektet hölls  den 12 

november 2014 i Reykjavk 

 

» Konferens om lika lön  hölls den 13 november i Reykjavik 

2014. Syftet är att genomlysa åtgärder för att minnska 

lönegapet och lyfta fram goda exempel 

 

» Island  lägger vägt på projekter om likalön, likalönsstandard 

og –certificering, könssegregerade arbetsmarknaden och 

kombinering familje och arbetsliv 

 

 



 

 

» Konferens arrangeras i Norra Island, Akureyri,  i oktober 

2014 om jämställdhet i Arktis 

 

» Syftet att fråmja policy relevant dialog och kön och 

jämställdhet  i en arktisk kontext med klimat – och 

miljöförändringar samt ekonomisk och social utveckling 

 

» Målgrupp: Politikere, forskare och representanter från 

erhvervslivet och olika grupper i samhället 

7 

Kön och jämställdhet  i Arktis 



Aktiviteter 2014 

 

» FN: Kvinnokommissions session (CSW) 

» Västnorden samarbete: Konference om jämställdhet på 

arbetsmarknaden och seminar om kön, politik oc 

jämställdhet – Nordens hus, Färöarna, 27 – 28 maj 

» Nordisk Forum Malmö 12- 15 juni 

» Maskulinitets konferens 4- 6 juni i Reykjavik 

» Jubileumkonferens i Reykjavik 27 augusti 

» Konferens i Akureyri om kön och jämställdhet i Arktis i 

oktober 

» Slutkonferens Deltid, kön och ekonomisk fördelning 12 

november i Reykjavik 

» Konferens om lika lön 13 november i Reykjavik  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

» Konferensen hölls i samarbete med nordiska 

embätskommitteen om arbejdsmarked och arbetsliv (ÄK-) 
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Tillsammans är vi starka 

 

» Det nordiska samarbetet är äldsta regionala samarbetet i 

världen. För Island är samarbetet oerhört viktigt och 

värdefullt. Vi är övertygade om att ett fortsatt starkt och 

focuserd samarbete ger oss bättre rustade till att möta 

framtida utmaningar. 

» Det västnordiska samarbetet på jämställhetsområdet är en 

viktig platform för utbyte av erfarenheter och ömsesidig 

inspiration.  

» Här gåller det som ofta förr att tillsammans är vi starka. 

» Vär vänskap, vårt samarbete och våra gemensamma ideal 

och intressen borgar för goda resultat. 
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Norden är i orden 
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Välkommna till Island 
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