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Nasjonale tiltak for integrering av kvinner i forskning

Komite for integreringstiltak - kvinner i forskning mottok en forespørsel fra
Kunnskapsdepartementet 25. januar i år der komiteen bes om å utarbeide målrettede og
konkrete forslag til tiltak som styrker kvinners mulighet til tilsetting som forskere, og tiltak
som stimulerer kvinner til en forskerkarriere. Komiteen behandlet forespørselen i sitt møte 6.
februar d.å. og informerte departementet om vedtaket, og hvordan arbeidet var tenkt
organisert, i et brev av 25. februar d.å..

Arbeidet har vært utfordrende og interessant. Det er viktig for Kif-komiteen å presisere at
øremerking ikke bør framstå som det virkemidlet som løser de utfordringene
forskningsmiljøene har når det gjelder å integrere kvinner i forskning. Det er derfor viktig at
man politisk tar til orde for å opprettholde, og i gangsette, et spekter av tiltak.

Kif-komiteen vil benytte anledning til å uttrykke et behov for økt kunnskap om likestilling i
forskning. Siden oppmerksomheten rundt kvinner i forskning har tiltatt, og institusjonene
viser tiltaksvilje, er behovet presserende fordi slik kunnskap vil gjøre politikkutformingen
enda mer målrettet.

Herved oversendes Kif-komiteens konklusjoner som foreligger i rapporten Nasjonale tiltak
for integrering av kvinner i forskning. I løpet av prosessen har Kif-komiteens medlemmer
kommet med innspill i flere omganger. Selv om rapporten skal formelt behandles i Kif-
komiteens møte 19. mai, anses den herved som godkjent.
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