
Islands formandskab 2014 

 
 

Ligestilling 



Ligestillingsområdet 

 
 

» Island lægger vægt på følgende:  
 

 Ligestilling på arbejdsmarkedet 
 Mandeforskning og mænds deltagelse i ligestillingsarbejdet 
 Hvordan vi kan reducere kønsbetinget vold 
 Samarbejde inden Vest-Norden, og 
 Samarbejde i Arktis. 
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Jubilæumskonference – nordiskt samarbejde i 40 år 

 
 
» Nordiskt samarbejde omkring ligestillingsspørgsmål vil fejre 40 år i 

2014 
 

» En jubilæumskonference om Nordens resultater og den fremtidige 
målsætning på ligestillingsområdet arrangeres i August måned i 
Reykjavík (26.-27. August) 
 

» Ligestillingsministrene i både Norden og Baltikum mødes parallelt 
med konferencen 
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Ligestilling på arbejdsmarkedet 

 
» Forsættelse på deltidsprojektet – afslutningskonference i Reykjavík 

afholdes den 5. November 2014 
 

» Seminar om ligeløn i Reykjavik er planlagt den 6.November 2014  
 

» Island lægger vægt på projekter om ligeløn, ligelønsstandard og –
certificering, den kønsopdelte arbejdsmarked og sammenspillet af  
familieliv og arbejde 

 
 



Mænd og ligestilling 

Mænd og ligestilling er en af ledetrådene i  samarbejdsplanen om 
ligestilling i det nordiske samarbejde 

» Nordisk forening for forskning om mænd og maskuliniteter 
» En konference om mandeforskning bliver arrangeret i Island den 4.-

6. Juni 2014 
» Forslag om temaer:  

 Den finansielle krisen,  
 Gobale maskulininteter,  
 Mænd og feminisme,  
 Familie – arbejdsbalancen,  
 Faderskab og forældreledighed,  
 Maskulinintet og massmedia,  
 At konfrontere seksuelt vold,  
 Antifeminisme og xenofobi 
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Samarbejde indenfor Vest - Norden 

 
» Konference i Torshavn i maj 2014 

 
 

» Tema: Sammenhængen mellem kønnenes ligestilling, familieliv og 
ligestilling i arbejdsmarkedet 
 
 

» Konferencen afholdes i samarbejde med embedsmandskomitéen for 
arbejdsmarked og arbejdsmiljø 
 

6 



 
 

» Konference arrangeres i Island om ligestilling i Arktis i Nord Island, 
Akureyri i November 2014 

 
» Tema: kønnenes indflydelse inden de forskellige styreformer, i 

offentligt arbejde, i erhvervslivet, som bestyrelsesmedlemmer og i 
drift af selskaber 
 

» Målgruppe: Politikere, forskere og repræsentanter fra erhvervslivet 
og forskellige samfundsgrupper 
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Ligestillingsspørgsmål i Arktis 



Könsbestemt vold 

» Implementering af Europarådets aftale om forebyggende arbejde og 
kamp mod vold mod kvinder og vold i hjemmet 
 

» Evaluering i Norden om de tiltag som virker, analyser af de 
hindringer der er i vejen og hvilken slags forbedringer kræves 
 

» Et nordisk projekt pågår om koordineret risikovurdering i forhold til 
vold i hjemmet 
 

» Det arrangeres en ekspert konference hvor planen er at drøfte 
vellykkede tiltag i Norden for at reducere kønsbestemt vold 
 

» Konferencen afholdes i September i Island 
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Samarbedje med Baltikum 

 
» Seminar om seksuelt vold med fokus på stød til brottsoffer – 

kundskabsformidling med Nordiske eksempel 
 
 

» Seminar om trafficking med fokus på efterspørgsel 
 
 

» Ligestilling på arbejdsmarkedet – deltagelse på slutkonference i 
Island om deltidsprojektet og ligeløn seminariet  
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Nordisk Forum 

» Tredje kvindekonferencen Nordisk Forum – New action on 
Women´s Rights arrangeres 12. -15. Juni 2014 i Malmö 
 

» Oslo 1988 og i Turku (Åbo) 1994 
 

» Skal udmøntes i en konkret handlingsplan for udvikling af ligestilling 
i de nordiske lande 
 

» Konferencen arrangeres i regi af frie foreninger i Norden 
 

» Sveriges kvinnolobby leder forberedelsen med repræsentanter fra 
alle de nordiske lande og de selvstyrende områder 
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Norden er i orden 
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Velkommen til Island 
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