
Genus och jämställdhet i Sjunde 

ramprogrammet 
Nationella sekretariatet för genusforskning anordnar en informationsdag om genus och jämställdhet 

i Sjunde ramprogrammet, 17 april på VINNOVA i Stockholm. 

Informationsdagen fokuserar på två övergripande frågor: 

1. vilka möjligheter som finns för genusforskare och kvinnor att söka forskningsmedel i 

programmets olika delar. 

2. vilka möjligheter som finns att påverka Sjunde ramprogrammets framtida utlysningar. 

Inbjudna att delta vid informationsdagen är framför allt tjänstemän som är ansvariga för 

forskningsfinansiering i Sjunde ramprogrammet, s.k. EU-handläggare, företrädare för 

genusforskning vid lärosätena och i mån av plats enskilda genusforskare. 

Bakgrund 

År 2001 beslutade EU:s medlemsländer att EU 2010 skulle vara den mest dynamiska och 

kunskapsbaserade ekonomin i världen. Europeiska kommissionen har i diskussionen kring hur det 

ska bli möjligt att uppnå detta mål bl.a. betonat betydelsen av att öka andelen kvinnor i 

vetenskapssamfundet. I flera av Sjunde ramprogrammets olika delar beskrivs också 

genusforskning som en viktig aspekt för kunskapsutveckling. Sjunde ramprogrammet innehåller 

flera jämställdhetsåtgärder som syftar till att öka kvinnors deltagande i forskningen. 

Anmälan 

Anmälan till informationsdagen lämnas till Kajsa Ruuth (kajsa.ruuth@genus.se) senast den 14 april 

före klockan 14. Uppge gärna specialkost. 

Program 

Torsdag den 17 april 2008, kl 9.30 – 16.00 

9.00–9.30 Registrering och kaffe 

9.30–10.00 Välkomna Anne-Marie Morhed (Nationella sekretariatet för genusforskning) 

10.00–10.30 Utlysning och ansökan till FP7 och Science in SocietyGabriella Norlin (VR) 

10.30–10.45 Paus 

10.45–11.30 Genus och jämställdhet i Sjunde ramprogrammet 

Silas Olsson (Europaprogrammen – VINNOVA) 

11.30–12.15 Hur kan man genom ett strategiskt arbete påverka innehållet i 

arbetsprogrammen för det sjunde ramprogrammet? 

Dan Andrée (Utbildningsdepartementet/VINNOVA) 

12.15–13.15 Lunchsmörgås 



13.15–14.00 Hur behandlas en ansökan? Hur kan fler kvinnor 

medverka inom FP7? Erfarenhet från arbetet som expert och utvärderare inom EU:s ramprogram. 

Marta Sandén (Journalist och 

bl.a. ordförande för Europeiska kommissionens SAG, Space Advisory Group) 

14.00–14.30 Så arbetar man framgångsrikt med forskarservice 

Miles Davies (KI) 

14.30–15.00 Paus 

15.00–16.00 Gemensam diskussion, frågestund med Miles Davies, 

Silas Olsson, Marta Sandén Frida Lundberg & Camilla Norrbin (Nationella sekretariatet för 

genusforskning) 

PLATS: VINNOVA, Mäster Samuelsgatan 56 i Stockholm.  
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