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10. marts 2023 FM2023/35 
 

I medfør af Forretningsorden for Inatsisartut §33, stk. 3, nr. 1, fremsætter formanden for delegation for 

Inatsisartut i Vestnordisk Råd følgende beslutningsforslag: 

Forslag til Inatsisartut beslutning om, at Inatsisartut tilslutter sig Vestnordisk Råds rekommandation nr. 

4/2022: 

Vestnordisk Råd opfordrer Færøernes Landsstyre, Naalakkersuisut i Grønland og Islands regering at de 

vestnordiske ligestillingsministre afholder møde i 2023. At de vestnordiske ligestillingsministre udveksler 

erfaringer i forhold til Nordisk samarbejdsprogram for ligestilling 2019-2022, som de nordiske 

ligestillingsministre den 6. september 2021 har besluttet at forlænge til 31. december 2024 med tillæg 

om Lige rettigheder, behandling og muligheder for LGBTI-personer i Norden. At de vestnordiske 

ligestillingsministre identificerer vestnordiske problemstillinger i forhold til ligestilling og drøfter 

sammenhørende tiltag angående dem. At de vestnordiske ligestillingsministre henviser i sit samarbejde 

til FN’s verdensmål om ligestilling mellem kønnene.                                                                               

(Delegationsformand Kim Kielsen) 

 

Begrundelse: 

Ligestilling er en af grundstenene i de nordiske landes samfund og det nordiske samarbejde om ligestilling 

blev indledt i 1970erne. De nordiske lande er kommet et godt stykke ad vejen i arbejdet med ligestilling men 

der er lang vej endnu før alle har samme muligheder for at påvirke og forme sine liv og bidrage til samfundets 

udvikling. Dette blev tydeligt afsløret med #Metoo-bevægelsen efter 2017 hvor samfundsstrukturer og 

magtforhold mellem køn blev mere diskuterede en tidligere, både på politisk niveau og i medierne.  

Det aktuelle Nordiske samarbejdsprogram for ligestilling1 indeholder fire strategiske satsningsområder: 

 • Fremtidens arbejdsliv og vækst  

• Velfærd, helse og livskvalitet  

• Magt og indflydelse 

• Ligestillingsarbejde med fokus på mænd og maskuliniteter 

Hvert satsningsområde har prioriteringer som Danmark, Finland, Færøerne, Grønland, Island, Norge, Sverige 

og Åland efterstræber, samtidig med at samarbejdet er fleksibelt nok til at kunne tilpasses de aktuelle 

problemstillinger som deres regeringer beskæftiger sig med.  

                                                           
1 FULLTEXT01.pdf (diva-portal.org) 

http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:1283597/FULLTEXT01.pdf
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De nordiske ligestillingsministre indledte i 2020 et supplerende samarbejde om lige behandling og lige 

rettigheder for LGBTI-personer i Norden. LGBTI er den engelske forkortelse for Lesbian, Gay, Bisexual, Trans 

og Intersex, som bruges i det nordiske samarbejde.  

Ministrene godkendte den 5. november 2020 et tillæg til Nordisk Samarbejdsprogram for Ligestilling om Lige 

rettigheder, behandling og muligheder for LGBTI-personer i Norden2.  

Tillægget indeholder tre strategiske satsningsområder med prioriteringer som Nordisk Ministerråd 

efterstræber:  

• Frihed og åbenhed  

• Livskvalitet og levevilkår  

• Netværk og civilsamfund  

Sikkerhed er en forudsætning for ligestilling. Kønsbaseret vold og chikane er både en årsag til og en følge af 

uligheden mellem kønnene i samfundet. Det er ikke og skal ikke være en normal tilstand. Det er relevant og 

tidssvarende at de vestnordiske landes ligestillingsministre mødes for at udveksle erfaringer og drøfte 

hvordan det nordiske samarbejdsprogram om ligestilling tilpasses de vestnordiske landes aktuelle 

problemstillinger.  

Ligestilling er et vigtigt element i alles mulighed for at bidrage til demokratiske og bæredygtige samfund i de 

vestnordiske lande. Derfor bør de vestnordiske ligestillingsministre også i sit samarbejde henvise til de 

Forenede Nationers verdensmål for bæredygtig udvikling, herunder mål 5 om ligestilling mellem kønnene3. 

 

 

                                                           
2 https://pub.norden.org/politiknord2021-709/# 
3 Mål 5: Ligestilling mellem kønnene | Verdensmålene.dk (verdensmaalene.dk) 

https://pub.norden.org/politiknord2021-709/
https://www.verdensmaalene.dk/maal/5

