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Møte mellom Norges Forskningsråd og Kif-komiteen i 2018 
 

Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif) ser frem til sitt årlige møte med 

Norges Forskningsråd den 4. september kl 1200 og ønsker å drøfte følgende tema:  

- Integrering av etnisk mangfold på policy-nivå i Norges Forskningsråd 

- Arbeid mot seksuell trakassering 

- Kjønnsbalanse og mangfold i evalueringer 

 

Integrering av etnisk mangfold på policy-nivå og i forskning: Den lave andelen norske 

innvandrere/etterkommere blant vitenskapelige ansatte (og lav kvinnerepresentasjon fra det 

globale sør) omtales lite i Forskningsrådets strategier og likestillingsarbeid. Vi ønsker 

samtidig å få en kort oppdatering rundt arbeidet med Forskningsrådets nye policy for 

kjønnsbalanse og kjønnsperspektiver i forskning.  

 

Programmet for Velferd, Arbeid og Migrasjon(VAM) har fått nytt programstyre og vedtar nye 

retningslinjer. Kif vil utfordre programstyret til å initiere forskning om hvilke utfordringer 

menn og kvinner med innvandrer-bakgrunn møter i akademia.  

 

Arbeid mot seksuell trakassering: Kif arbeider sammen med UHR MOT for å fremme 

kunnskap og handling. Det er avdekket at det er lite forskning i Norden på seksuell 

trakassering i akademia. Komiteen vil gjerne vite hva Norges Forskningsråd gjør med 

finansiering av forskning på dette området. Hvordan arbeider Forskningsrådet internt med 

seksuell trakassering? 

 

Kjønnsbalanse i evalueringer: Kif ser med glede at Forskningsrådets fagevalueringer har 

med kjønnsbalanse som tema, f.eks.i  SAMEVAL. Det er viktig at evaluering av 

strukturreformen også omfatter kjønnsimplikasjoner av omstillingen i sektoren. 

 

Kif ønsker også å ha dialog om videre samarbeid med Forskningsrådet på følgende områder 

- Kjønnsbalanse i Horisont Europa – og i internasjonalisering generelt. 

- Kjønn og publisering 

- Kjønns- og mangfoldsperspektiver i forskning 

 

Vennlig hilsen 

 

 

  

Curt Rice Ella Ghosh 

leder, Kif-komiteen seniorrådgiver 

 

Vedlegg: 

 
 

http://kifinfo.no/


 
 

Vedlegg: 

Strategi for Kif-komiteen 2018-2021 

Kopi til: 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk ved UHR 

 


