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Brev fra Kif angående midtveisgjennomgang av H2020
Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif) har mottatt informasjon om at
Kunnskapsdepartementet nå skal i gang med en midtveisgjennomgang av norsk deltakelse i H2020.
Dette er interessant for Kif som følger med på utviklingen av H2020 både i forhold til antall kvinner
som søker og mottar midler gjennom H2020 og hvordan kravet til kjønnsperspektiver i forskningen
som støttes av H2020 midler blir ivaretatt.
Vi har gått igjennom Kunnskapsdepartementets presentasjon av midtveisgjennomgangen og ønsker å
kommentere de planene som er lagt frem. For det første ser vi at det er nedsatt en arbeidsgruppe
bestående av medlemmer fra Kunnskapsdepartementet og Forskningsrådet med bare menn. H2020
og regjeringens Strategi for forsknings- og innovasjonssamarbeidet med EU, uttrykker veldig tydelig
et behov for kjønnsbalanse i arbeidet med forskning og innovasjon. Arbeidsgruppen bør inkludere
kvinner. I tillegg bør den inneha kompetanse på kjønnsbalanse og kjønnsperspektiver i forskning. Kif
oppfordrer derfor Kunnskapsdepartementet til å sette sammen en kjønnsbalansert arbeidsgruppe
med medlemmer som har kompetanse på kjønnsbalanse og kjønnsperspektiver i forskning.
Et annet punkt vi ønsker å kommentere er formål og resultater av midtveisgjennomgangen som i
presentasjonen er bredt formulert. Her bør det presiseres at man ønsker å se på både menns og
kvinners deltakelse og utbytte i H2020 både under formål og resultater. Horisont 2020 har vært
nyvinnende med hensyn til å tydeliggjøre kravet om økt kvinneandel og kjønnsperspektiver i
forskning. Så langt har norsk kvinnedeltakelse vært lavere enn ønskelig, men det er mulig å øke
andelen med en målrettet satsing i neste periode.
Hva gjelder kravet om kjønnsperspektiver i forskning, ønsker Kif-komiteen et tydelig fokus på i
hvilken grad norske søkere har ivaretatt dette perspektivet i søknader over et bredt spekter av fag.
I regjeringens Strategi for forsknings- og innovasjonssamarbeidet med EU (H2020 og ERA) står
følgende (s 16):
Likestilling og inkludering av kjønnsperspektivet i forskningen er et av målene for ERA. Samtidig
vektlegger EU at økt kvinnedeltakelse i Horisont 2020 sammenlignet med tidligere
rammeprogrammer kan bidra til å styrke både forskningens kvalitet og Europas konkurranseevne.
Norge har vært en pådriver for å fremme likestilling og kjønnsbalanse i europeisk forskning.
Likevel har den norske kvinneandelen vært lav, også sammenlignet med andre land. Den skjeve
kjønnsbalansen i den norske deltakelsen er et uttrykk for at vi ikke utnytter de menneskelige
ressursene våre godt nok. Det er behov for å styrke mobiliseringsarbeidet rettet mot kvinner for å
øke den norske kvinneandelen i aktiviteter under Horisont 2020 og ERA.
Følgende står som tiltak for å oppnå det som står over (s 17) :
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Forskningsrådet og andre aktører som arbeider med mobilisering skal legge særskilt
vekt på å rekruttere kvinner til mobiliseringsarrangementer og til å gjennomføre
søknads- og prosjektutviklingskurs som er spesielt rettet mot kvinner.
Alle insentivsystemer for å fremme deltakelse i EU-samarbeidet skal utformes slik
at de fremmer kjønnsbalanse.
Komité for kjønnsbalanse i forskning skal bidra til å styrke kvinneandelen i norsk
deltakelse i Horisont 2020 og ERA-aktiviteter.

Som formulert i regjeringens Strategi for forsknings- og innovasjonssamarbeidet med EU, skal Kif
bidra til å styrke kvinneandelen i norsk deltakelse i H2020 og ERA. Samtidig er vi et rådgivende organ
og vi bidrar gjerne som en ressurs i midtveisgjennomgangen.
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