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Finland är ordförande för Nordiska minis-
terrådet år 2007. Ordförandeskapet är ett 
viktigt tillfälle att bidra med egna initiativ 
till den nordiska agendan och att uppnå sy-
nergifördelar tillsammans med olika inter-
nationella aktörer. Vi hoppas att det arbete 
som görs under 2007 skall sträcka sig över 
Sveriges ordförandeskap år 2008. 

 Inom social-, hälso-, jämställdhets- och 
arbetslivssektorn betonar vi både nytt och 
gammalt. Vi fortsätter det arbete som Norge 
inledde för att främja barns och ungas väl-
befi nnande. Vi vill också betona närmiljöns 
betydelse för barnets utveckling samt till-
gång till tjänster i närmiljön.

I Norden lägger vi stor vikt vid jäms-
tälldheten mellan könen. Kvinnornas an-
del i det ekonomiska beslutsfattandet samt 
vilken betydelse kostnaderna för familjele-
digheterna har med tanke på jämställdhe-
ten är frågor som vi vill ta upp till politisk 
diskussion. Vi vill också diskutera medias 
betydelse för jämställdheten.

Vi vill också under ordförandeskapet fäs-
ta uppmärksamhet vid ställningen för han-
dikappade och funktionshindrade äldre 
samt främja bättre ork i arbetet och välbe-
fi nnandet på arbetsplatserna. 

Norden är en del av den globala världen 
och därför ställs vi inför globala utmaningar 
även inom social- och hälsovårdspolitiken. 
Vi förbereder oss för pandemi på nordisk 
nivå och bekämpar narkotika i samarbete 
med närområdena. 



Möten, seminarier och 
konferenser 

Kalender

20.3.2007 Seminarium om gender 
mainstreaming för finländska  
ämbetsmannakommittéernas 
ordföranden

Helsingfors 

20–21.3.2007 Nordiska arbetsmiljöutskottets 
möte

Helsingfors

29–30.3.2007 Expertseminarium om unga och 
jämställdhet

Esbo

11.4.2007 Nordiskt narkotikaforum Levi

12–13.4.2007 Seminarium om narkotikabe-
kämpning på nordliga områden

Levi

24.4.2007 Möte för nordiska ämbetsmanna-
kommittén för arbetsmarknads- 
och arbetsmiljöpolitik 

Helsingfors

10–11.5.2007 Möte för nordiska ämbetsmanna-
kommittén för jämställdhet

Helsingfors

14–15.5.2007 Nätverksmöte om frivillighet Helsingfors

11–12.6.2007 Ministerrådet för social- och häl-
sopolitik
Temadiskussion om jämförelse 
av finansierings- och servicesyste-
men inom hälso- och sjukvården

Lahtis

29.8.2007 Konferens om kostnader för fa-
miljeledigheter och jämställdhet 
mellan män och kvinnor

Mariehamn

30–31.8.2007 Ministerrådet för jämställdhet 
Temadiskussion om kvinnorna i 
det ekonomiska beslutsfattandet

Mariehamn

1–2.10.2007 Konferens om handikappade och 
funktionshindrade äldre  
i norden och närområdena

Helsingfors

17–19.10.2007 Avslutningsseminarium för det 
första delprojektet inom  
Barentsrådets hiv/aids-program

Murmansk

6.11.2007 Ministerrådet för arbetsliv Helsingfors

8–9.11.2007 Seminarium om skapandet av en 
sund utvecklingsmiljö för barn 
och unga

Esbo

27–28.11.2007 Möte för nordiska ämbetsmanna-
kommittén för social- och hälso- 
frågor

Tammer-
fors

11–12.12.2007 NMR och Nordliga dimensio-
nens partnerskap för hälsa och 
socialt välbefinnande: Konferens 
om social delaktighet, hälsosam 
livsstil och arbetsförmåga

S:t Peters-
burg



Social- och hälsoministermöte

Vid mötet jämför man de nordiska fi nansierings- och 

servicesystemen inom hälso- och sjukvården och utbyter 

erfarenheterna av olika arrangemang.

Jämställdhetsministermöte

Mötets huvudtema är kvinnornas deltagande i det 

politiska beslutsfattandet. I samband med mötet ordnas 

en konferens om kostnaderna för familjeledigheter och 

jämställdheten mellan män och kvinnor.  

Unga och jämställdhet 

Konferensen fokuserar på media, attitydfostran och etnisk 

mångfald. Huvudmålgruppen för konferensen är personer 

som arbetar bland unga och ungdomarna själva. Under 

konferensen utarbetas också politiska rekommendationer 

som kommer att presenteras för de nordiska jämställdhets

ministrarna. 

Narkotikabekämpning på nordliga områden

Seminariet granskar narkotikasituationen i närområdena 

från olika aktörers synvinkel (social- och hälsovården, 

polisen, tullen och medborgarorganisationerna). Avsikten är 

också att diskutera god praxis i arbetet mot narkotika samt 

stärka samarbetsnätverken mellan nordvästra Ryssland och 

de olika nordiska länderna. 



Handikappade och funktionshindrade äldre  
i Norden och närområdena 

Konferensen granskar äldre-, handikapp- och 

hjälpmedelspolitiken med tanke på äldre som får 

funktionshinder och handikappade som blir äldre. 

Konferensen är en fortsättning på det av Europarådet 

inledda handikappolitiska program som behandlar äldres 

och handikappades ställning i samhället. Avsikten är också 

att fördjupa samarbetet med närområdena. 

Sund utvecklingsmiljö för barn och unga 

Konferensen fokuserar på barns uppväxtmiljöer och  

närområdets betydelse för barnets utveckling. Även olika 

samhällspolitiska val och förändringar samt deras inverkan 

på barnets möjligheter och utveckling behandlas liksom 

också hur viktig tillgången till tjänster i närmiljön är 

med tanke på barnets utveckling. Seminariet är en del av 

uppföljningen av Strategin för barn och unga i Norden. 

Målet är att få till stånd konkreta förslag till politiska 

åtgärder. 

Avslutning av den första fasen av NMR:s och 
Barentsrådets hiv/aids-program

Seminariet granskar hur det första delprojektet inom 

NMR:s och Barentsrådets hiv/aids-program genomförts. 

Samtidigt offentliggörs resultaten av projektet för åren 

2005–2007. Vid avslutningsseminariet för pilotprojektet i 

Murmansk presenteras verksamheten för lågtröskelcentret 

samtidigt som man utbyter erfarenheter, utvärderar 

resultaten och bedömer framtidsutsikterna.

Social delaktighet, hälsosam livsstil  
och arbetsförmåga

Konferensen som ordnas i S:t Petersburg är en del av sam- 

arbetet mellan Nordiska ministerrådet och Nordliga dimens- 

ionens partnerskap för hälsa och socialt välbefinnande. Målet 

för partnerskapsprogrammet är att främja samarbete och 

nätverksbildning inom social- och hälsosektorn samt att 

förebygga smittsamma sjukdomar och livsstilssjukdomar. 

Konferensen fokuserar på välbefinnandet för riskutsatta barn 

och unga samt alkohol- och narkotikaförebyggande arbete. 

 



Kontaktinformation

Social- och hälsovårdsministeriet

PB 33, 00023 Statsrådet, Finland

Besöksadress: Sjötullsgatan 8, Helsingfors 

Växel: +358 (0)9 160 01
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